บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

ข้ อกําหนดว่ าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญ
ของบริษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน) ที่ออกและเสนอขายให้ แก่ พนักงาน
ของบริษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน) บริษัทย่ อย และ/หรือบริษัทร่ วม
บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯ ให้ แก่พนักงานของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย และ/หรื อบริ ษัทร่ วม จํานวน 8,652,494 หน่วย ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2556 ของบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 7 มิถนุ ายน 2556
ในการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ให้ แก่พนักงานของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย และ/
หรื อบริ ษัทร่วม ในครัง้ นี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่พนักงานบริ ษัทฯ บริ ษัท
ย่อย และ/หรื อบริ ษัทร่ วม จํานวน 8,652,494 หน่วย ซึ่งตามโครงการดังกล่าว บริ ษัทฯ จะดําเนินการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่พนักงานบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย และ/หรื อบริ ษัทร่ วมเป็ นเวลา 5 ปี โดยบริ ษัทฯ จะดําเนินการต่างๆ
ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่ อง การเสนอขายหลักทรั พย์ ที่ออกใหม่ต่อ
กรรมการหรื อพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 รวมถึงกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ จะได้ รับสิทธิ ตามที่ได้ กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ นี ้ โดยบริ ษัทฯ และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
จะต้ องผูกพันตามข้ อกําหนดสิทธินี ้ทุกประการ และให้ ถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ รับทราบและเข้ าใจข้ อกําหนดต่างๆ
ในข้ อกําหนดสิทธินี ้เป็ นอย่างดีแล้ ว ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีการเก็บรักษาสําเนาข้ อกําหนดสิทธินี ้ไว้ ณ สํานักงานใหญ่ของ
บริ ษัทฯ เพื่อให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสําเนาข้ อกําหนดสิทธิได้ ในวันและเวลาทําการของสถานที่ดงั กล่าว
(ตามแต่กรณี)
คาํ จํากัดความ
U

คําและข้ อความต่างๆ ที่ใช้ อยูใ่ นข้ อกําหนดสิทธินี ้ ให้ มีความหมายดังต่อไปนี ้
ข้ อกําหนดสิทธิ

หมายถึง

ข้ อกํ าหนดว่าด้ วยสิทธิ และหน้ าที่ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิของบริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)ที่ออก
และเสนอขายให้ แก่พนักงานของบริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทย่อย และ/หรื อบริ ษัทร่วม (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม (ถ้ ามี))

ตลาดหลักทรัพย์ ฯ

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตัวแทนรับแจ้ งความจํานง
ในการใช้ สทิ ธิ

หมายถึง

บริ ษัทฯ หรื อบุคคลที่บริ ษัทฯ จะแต่งตังให้
้ เป็ นตัวแทนของบริ ษัทฯ ในการรับ
แจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

นายทะเบียนของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

บริ ษัทฯ หรื อผู้ที่ได้ รับแต่งตัง้ โดยชอบให้ ทําหน้ าที่เป็ นนายทะเบียนของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิแทน
เอกสารแนบ 5 หน้ าที่ 1

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

บริษัทฯ

หมายถึง

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

ใบสําคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จํากัด
(มหาชน)ที่ออกและเสนอขายให้ แก่พนักงานของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย และ/
หรื อบริ ษัทร่วม

ประกาศ ทจ. 32/2551

หมายถึง

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่ อง การเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตอ่ กรรมการหรื อพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.
2551 (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)

ประกาศ ทจ. 34/2551

หมายถึง

ประกาศคณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่ อ ง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นที่ออก
ใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม
พ.ศ. 2551(รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)

ระยะเวลาการแจ้ งความ
จํานงการใช้ สิทธิ

หมายถึง

ระยะเวลาที่ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งประสงค์ จะใช้ สิทธิ ในการซือ้ หุ้น
สามัญของบริ ษัทฯ สามารถแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิได้ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.2.3

วันกําหนดการใช้ สิทธิ

หมายถึง

วันทําการสุดท้ ายของแต่ละ เดือนที่ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิแต่ละฉบับได้ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.2.1

วันทําการ

หมายถึง

วันทําการของบริ ษัทฯ

สมุดทะเบียนผู้ถอื
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

สมุดทะเบียนหรื อแหล่งข้ อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ
ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ แ ละผู้ถื อ ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ ที่ เ ก็ บ รั ก ษาโดยนาย
ทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ

สํานักงาน ก.ล.ต.

หมายถึง

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์

หมายถึง

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

เอกสารแนบ 5 หน้ าที่ 2

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

1.

รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิ

1.1

ลักษณะสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ อี อก

ชื่อหลักทรัพย์

:

ใบสําคัญ แสดงสิท ธิ ที่ จะซื อ้ หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท เมก้ า ไลฟ์ ไซแอ็ น ซ์ จํ า กัด
(มหาชน) ที่ออกและเสนอขายให้ แก่พนักงานของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย และ/หรื อ
บริ ษัทร่วม (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”)

คุณสมบัติของพนักงานผู้มีสิทธิ :
ได้ รับใบสําคัญแสดงสิทธิ

พนักงานประจําในระดับผู้ช่วยผู้จัดการหรื อสูงกว่าของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อยและ/
หรื อบริ ษัทร่วม ณ วันที่ หรื อ ภายหลังวันที่ได้ ประกาศหรื ออนุมตั ิการออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึง่ รวมถึงพนักงานประจําที่ได้ โอนย้ ายหรื อไปประจําอยู่ที่
บริ ษัทอื่นในขณะที่ยงั คงได้ รับการจ้ างงานจากบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัท
ร่วม

ประเภท/ชนิด

:

ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลีย่ นมือไม่ได้ เว้ นแต่โอนตามข้ อ 1.2.4 และข้ อ 5

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั ที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ

จํ า นวนใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ :
เสนอขาย

ไม่เกิน 8,652,494 หน่วย

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

:

0 บาท (ศูนย์บาท)

อัตราการใช้ สทิ ธิ

:

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้ นแต่กรณีมีการปรับ
อัตราการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่จะกําหนดในข้ อกําหนดสิทธิและ
เงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ

ราคาการใช้ สทิ ธิ

:

เท่ากับราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO Price)

ระยะเวลาการใช้ สทิ ธิ

:

ทุกวันทําการสุดท้ ายของเดือนเมื่อครบระยะเวลา 4 ปี 6 เดือน นับแต่วนั ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ทังนี
้ ้วันกําหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย จะตรงกับระยะเวลา 5
วันทําการก่อนวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับแต่วนั ที่บริ ษัทฯ ได้ ออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ

จํานวนหุ้นสามัญที่จดั สรรไว้ เพื่อ :
รองรับการใช้ สทิ ธิ

ไม่เกิน 8,652,494 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท) ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 1.0
ของจํ านวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้ แก่ประชาชนเป็ นครัง้ แรก และการใช้ สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ

เอกสารแนบ 5 หน้ าที่ 3

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

ที่ออกให้ แก่พนักงานของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย และ/หรื อบริ ษัทร่วมในครัง้ นี ้
วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

วันที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริ ษัท หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และได้ รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว

ลักษณะการเสนอขาย

:

ใบสําคัญ แสดงสิทธิ ที่ ออกและเสนอขายในครั ง้ นี ้ เพื่อเสนอขายโดยตรงให้ แ ก่
พนักงานของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย และ/หรื อบริ ษัทร่ วม และจะไม่เสนอขายผ่าน
ตัว แทน หรื อ ผู้ซื อ้ ลํา ดับ รอง (secondary purchaser) โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ประธานเจ้ าหน้ า ที่ บ ริ ห ารเป็ นผู้พิ จ ารณาจั ด สรร
ใบสําคัญ แสดงสิท ธิ ภายใต้ หลัก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิธี การที่ที่ป ระชุมผู้ถื อหุ้น
กําหนดให้ แก่พนักงานแต่ละคนโดยพิจารณาจากขอบเขตการทํางาน หน้ าที่ ความ
รับผิดชอบ และผลการปฏิบตั ิงาน หรื อ ผลประโยชน์ (benefit) ที่ให้ แก่บริ ษัทฯ ใน
ระหว่างช่วงระยะเวลาที่เกี่ยวข้ องตามหลักเกณฑ์ของบริ ษัทฯ

ระยะเวลาการเสนอขาย

:

บริ ษัทฯ จะต้ องเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่ที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2556 ของบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556
อนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ

วิธีการจัดสรร

:

จัดสรรโดยตรงให้ กับพนักงานของบริ ษัทฯ ที่มี คุณสมบัติต ามที่กําหนดในสรุ ป
สาระสําคัญของการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ แก่พนักงานของ
บริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย และ/หรื อบริ ษัทร่วม

เหตุในการต้ องออกหุ้นใหม่เพื่อ :
รองรั บ การเปลี่ย นแปลงการใช้
สิทธิ

การปรับราคาการใช้ สทิ ธิ และอัตราการใช้ สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กําหนด
ไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ นี ้ เป็ นไปตามเหตุการณ์ที่
กําหนดไว้ ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต หรื อ ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง.

สิ ท ธิ แ ละประโยชน์ อ ย่ า งอื่ น :
นอกจากสิ ท ธิ แ ละประโยชน์
ตามปกติของหุ้นสามัญ

-ไม่ม-ี

ตลาดรองของใบสํ า คัญ แสดง :
สิทธิ

บริ ษัทฯ จะไม่นําใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี ้ไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดรองของหุ้น สามัญ ที่ เ กิ ด :
จากการใช้ สิ ท ธิ ต ามใบสํ า คัญ
แสดงสิทธิ

บริ ษัทฯ จะนําหุ้นสามัญที่เกิ ดจากการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดง
สิทธิ ที่ออกและเสนอขายในครัง้ นีเ้ ข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
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1.2

การใช้ สิทธิและเงื่อนไขการใช้ สิทธิ

1.2.1

วันกําหนดการใช้ สิทธิ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯได้ ในทุกวันทําการสุดท้ ายของเดือนเมื่อครบ
ระยะเวลา 4 ปี 6 เดือน นับแต่วนั ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ทังนี
้ ้ วันกําหนดการใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ าย จะตรงกับ
ระยะเวลา 5 วันทําการก่อนวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับแต่วนั ที่บริ ษัทฯ ได้ ออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

1.2.2

การใช้ สิทธิซอื ้ หุ้นสามัญ
เว้ นแต่ ในกรณีที่พนักงานไม่สามารถใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ดงั ที่กําหนดไว้ ในข้ อ 1.2.4
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถที่จะใช้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริ ษัทฯ เมื่อครบระยะเวลา 4 ปี
6 เดือน นับแต่วนั ที่บริ ษัทฯ ได้ ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามข้ อ 1.2.1 วันกําหนดการใช้ สทิ ธิ

1.2.3

ระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซงึ่ ประสงค์ที่จะใช้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จะต้ องแจ้ งความจํานงในการ
ใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ในระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ภายใน 5 วันทําการก่อนวัน
กําหนดการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ ในกรณีที่วนั กําหนดการใช้ สิทธิตรงกับวันหยุดทําการของบริ ษัทฯ ให้ เลื่อนวัน
กําหนดการใช้ สทิ ธิดงั กล่าวเป็ นวันทําการสุดท้ ายก่อนหน้ าวันกําหนดการใช้ สิทธิครัง้ ดังกล่าว (ต่อไปนี ้เรี ยกว่า
“ระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ”) ยกเว้ นการแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย ให้
แสดงความจํานงในการใช้ สทิ ธิในระหว่าง 15 วันทําการก่อนวันกําหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย (ต่อไปนี ้เรี ยกว่า
“ระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย”)
บริ ษัทฯ จะแจ้ งข่าวเตือน และรายละเอียดเพิ่มเติม (หากมี) เกี่ยวกับระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ
ระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย อัตราการใช้ สิทธิ ราคาการใช้ สิทธิ ระยะเวลาการใช้ สิทธิ
รายละเอียดบัญชี ธนาคารเพื่อการจองซือ้ ใบสําคัญแสดงสิทธิ และสถานที่ที่ติดต่อในการใช้ สิทธิ โดยวิธี ติด
ประกาศ ณ สํานักงานใหญ่ของบริ ษัทฯหรื อทําเป็ นหนังสือจัดส่งตามหน่วยงานที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิสงั กัด
อยู่ หรื อส่งเป็ นจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบอย่างน้ อย 7 วันทําการก่อนระยะเวลาการ
แจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้
สําหรับวันกําหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย บริ ษัทฯ จะส่งรายละเอียดดังกล่าวให้ กบั ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ โดย
ทําเป็ นหนังสือจัดส่งตามหน่วยงานที่ ผ้ ูถื อใบสําคัญแสดงสิทธิ ส ังกัดอยู่หรื อส่งเป็ นจดหมายอิเล็กทรอนิ คส์
ล่วงหน้ า 15 วันทําการก่อนระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายด้ วย
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1.2.4

เงื่อนไขในการใช้ สิทธิ
1.2.4.1 ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องมีสถานะเป็ นพนักงานประจําของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัท
ร่วม ในระดับผู้ช่วยผู้จดั การ หรื อ สูงกว่า ในวันกําหนดการใช้ สิทธินนๆทั
ั ้ งนี
้ ้ รวมถึงพนักงานประจําที่ได้
โอนย้ าย หรื อไปประจําอยูท่ ี่บริ ษัทอื่นในขณะที่ยงั คงได้ รับการจ้ างงานจากบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย และ/หรื อ
บริ ษัทร่วม โดยมีข้อยกเว้ นสําหรับบุคคลในกรณีที่ระบุในข้ อ 1.2.4.2
1.2.4.2 กรณีที่ได้ รับยกเว้ นมีดงั นี ้
(ก) ในกรณีที่ผ้ ทู ี่มีสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ ได้ โอนย้ าย หรื อไปประจําอยู่ที่บริ ษัทอื่นตามคําสัง่ ของ
บริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัทร่ วม ในขณะที่ยงั คงได้ รับการจ้ างงานจากบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย
และ/หรื อบริ ษัทร่ วม พนักงานดังกล่าวยังคงมีสิทธิที่จะใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในระหว่าง
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามข้ อกําหนดและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ และข้ อตกลงที่
เกี่ยวข้ องอื่นๆ ระหว่าง บริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย และ/หรื อบริ ษัทร่วม กับ พนักงานแต่ละคน (ถ้ ามี)
(ข) ในกรณี ที่ผ้ ูที่มีสิทธิ ในใบสําคัญแสดงสิทธิ ได้ พ้นสภาพการเป็ นพนักงานของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย
และ/หรื อบริ ษัทร่ วมเนื่องจากถึงแก่กรรม สาบสูญ ทุพพลภาพ(เสมือนไร้ ความสามารถ) หรื อ ไร้
ความสามารถ ให้ ทายาทโดยธรรม ผู้จัดการมรดก ผู้พิ ทักษ์ หรื อ ผู้อนุบาลของบุคคลดังกล่าว
แล้ วแต่กรณีสามารถใช้ สิทธิตามเงื่อนไขภายในอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะได้ รับการจัดสรร
โดยทายาทโดยธรรม ผู้จัดการมรดก ผู้พิ ทักษ์ หรื อ ผู้อนุบาลของบุคคลดังกล่าว แล้ วแต่กรณี
สามารถชี ้แจงเหตุผลดังกล่าวต่อบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย และ/หรื อบริ ษัทร่ วม และส่งมอบเอกสาร และ
หลักฐานอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้ องตามที่ บริ ษั ทฯ บริ ษั ทย่อย และ/หรื อบริ ษั ทร่ วม ร้ องขอ ทัง้ นี ้ บุคคล
ดังกล่าวจะต้ องตกลงที่จะปฏิบตั ิตามข้ อกําหนด หรื อเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึง
ข้ อตกลงอื่นๆ ระหว่างบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย และ/หรื อบริ ษัทร่วม กับ พนักงานแต่ละคน
(ค) สําหรับกรณีอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ข้างต้ น (ข้ อ (ก) และ (ข) ข้ างต้ น) การใช้ สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ให้ อยูภ่ ายใต้ ดลุ พินิจของคณะกรรมการบริ ษัท หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
1.2.4.3 ในกรณีที่ผ้ ทู ี่มีสทิ ธิในใบสําคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงานของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย และ/
หรื อบริ ษัทร่ วม ด้ วยเหตุอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.2.4.2 (ก) (ข) หรื อ (ค) ข้ างต้ น บุคคล
ดังกล่าวจะไม่สามารถใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ อีกทัง้ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อ ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร สามารถจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิของบุคคลดังกล่าวให้ แก่พนักงานรายอื่นผู้มีสิทธิ
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่ อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ
กรรมการและพนักงาน
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1.2.4.4 ใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ไม่มีการใช้ สิทธิ เนื่องจากเหตุผลใดๆ ก็ ตามนอกเหนือจากเหตุผลที่ระบุในข้ อ
1.2.4.3 ข้ างต้ น ให้ พนักงานดังกล่าวส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ แก่บริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย และ/หรื อ
บริ ษัทร่วม เพื่อดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว
1.2.5

นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)
120 หมู่ 11 อาคารแอมเพิลทาวเวอร์ ชัน้ 9 และ ชัน้ 10 ถ. บางนา- ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพฯ 10260
ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2 7694222
โทรสาร +66 2 7694244
Website www.megawecare.com
E-mail
thomas@megawecare.com หรื อ
deepak@megawecare.com
นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ จะรับผิดชอบต่อการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุด
ทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องประกอบด้ วยชื่อเต็ม สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และ
รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องตามที่นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ จะกําหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกัน
บริ ษัทฯ จะถือว่าสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นข้ อมูลที่ถกู ต้ อง
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีหน้ าที่ในการแจ้ งการเปลี่ยนแปลงหรื อข้ อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกใน
สมุดทะเบี ยนผู้ถื อใบสําคัญแสดงสิทธิ และนายทะเบี ยนของใบสําคัญแสดงสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไข
ข้ อผิดพลาดดังกล่าว

1.2.6

สถานที่ท่ ีติดต่ อในการใช้ สิทธิ
บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)
120 หมู่ 11 อาคารแอมเพิลทาวเวอร์ ชัน้ 9 และ ชัน้ 10 ถ. บางนา- ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพฯ 10260
ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2 7694222
โทรสาร +66 2 7694244

1.2.7

ขัน้ ตอนการใช้ สิทธิ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถรับแบบฟอร์ มใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญ และแจ้ งความจํานง
การใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญได้ ที่บริ ษัทฯ โดยจะต้ องแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิตามระยะเวลาการแจ้ งความจํานง
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ในการใช้ สทิ ธิตามที่ระบุในข้ อ 1.2.3 ข้ างต้ น
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญจะต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้ งความจํานงในการใช้
สิทธิ โดยดําเนินการและยื่นเอกสารแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิในวันกําหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ นัน้ ๆ ดังนี ้
(ก) ยื่นแบบฟอร์ มใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญที่ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องชัดเจนและครบถ้ วนทุก
รายการพร้ อมลงนามโดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่บริ ษัทฯ ในช่วงระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการ
ใช้ สทิ ธิ
(ข) นําส่งใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนที่ระบุในแบบฟอร์ มใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญให้ แก่
บริ ษัทฯ
(ค) ชําระเงินตามจํานวนในการใช้ สิทธิ ตามที่ระบุในแบบฟอร์ มใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ
ให้ แก่บริ ษัทฯ โดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญจะต้ องชําระด้ วยวิธีการดังนี ้
(1) โอนเงินเข้ าบัญชี “บริษัทเมก้ าไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้ และใช้ สิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ” หรื อ
(2) ชําระเป็ นแคชเชียร์ เช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่าย “บริษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)
เพื่อการจองซือ้ และใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ” โดยการลงวันที่สงั่ จ่าย จะต้ องลง
วันที่ไม่เกินวันก่อนวันกําหนดการใช้ สทิ ธิแต่ละครัง้ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่าย
หรื อ จะชําระโดยวิธีการอื่นใดตามแต่ที่บริ ษัทฯ จะเป็ นผู้กําหนดและแจ้ งให้ ทราบต่อไป
(ง) หลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิ
1) บุคคลธรรมดาสัญชาติ
ไทย

:

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุ (ในกรณีที่มี
การเปลีย่ นชื่อ/ชื่อสกุล ซึง่ ทําให้ ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ให้ แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น
ทะเบี ย นสมรส ใบหย่า ใบแจ้ งเปลี่ย นชื่ อ /ชื่ อ สกุล เป็ นต้ น )
พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง

2) บุคคลธรรมดา
ซึง่ เป็ นคนต่างด้ าว

:

สําเนาใบต่างด้ าวหรื อหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อม
รับรองสําเนาถูกต้ อง

ทัง้ นี ้ หากผู้ ถื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ทธิ ไ ม่ ส่ ง มอบหลัก ฐานประกอบการใช้ สิ ท ธิ ต ามที่ ก ล่ า วข้ างต้ น
บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ (ถ้ ามี) ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิไม่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้ นันๆ
้ อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ หรื อตัวแทนรับแจ้ ง
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ความจํานงในการใช้ สิทธิ (ถ้ ามี) สามารถใช้ ดลุ ยพินิจในการพิจารณาให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิใช้ สิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ตามความเหมาะสม
(จ) ในกรณีที่มีการมอบอํานาจให้ ผ้ อู ื่นกระทําการแทน ต้ องแนบหนังสือมอบอํานาจให้ กระทําการแทนพร้ อม
ติดอากรแสตมป์
(ฉ) ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรื อภาษี อื่นใด (ถ้ ามี) ตามบทบัญญัติ
แห่งประมวลรัษฎากร หรื อข้ อบังคับ หรื อกฎหมายต่างๆ ที่ใช้ บงั คับกับการใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญแสดง
สิทธิ
(ช) สําหรับเงินค่าภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาที่ผ้ ใู ช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิต้องรับภาระจาก
การใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทฯ จะคํานวณโดยประมาณการจากราคาตลาด
ของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ลบด้ วยราคาการใช้ สิทธิ ทัง้ นี ้ การคํานวณราคาตลาดของหุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯ จะถูกกําหนดตามแนวทางที่กรมสรรพากรกําหนด ดังนี ้
 หากหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ มีราคาขายให้ กบั ประชาชน ให้ ถือว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯ เท่ากับราคาขายให้ กบั ประชาชน
 หากหุ้นสามัญของบริ ษัทฯไม่มีราคาขายให้ กับประชาชนทัว่ ไป ให้ ถือว่าราคาตลาดของหุ้น
สามัญของบริ ษัทฯ เท่ากับราคาเฉลีย่ ของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเดือน
ที่ผ้ ใู ช้ สทิ ธิได้ รับกรรมสิทธิ์ในหุ้น
ผู้ใช้ สทิ ธิต้องชําระเงินค่าภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายพร้ อมกับการชําระเงินตามจํานวนการใช้
สิทธิ ที่ระบุในข้ อ (ค) ข้ างต้ น โดยบริ ษัทฯ จะแจ้ งจํานวนเงินค่าภาษี จากการประมาณการให้ ผ้ ูใช้ สิทธิ
ทราบล่ว งหน้ าไม่น้อ ยกว่า 2 วัน ทํา การก่อนวัน ที่ใช้ สิท ธิ และบริ ษั ทฯ จะคํ านวณภาษี เ งิ น ได้ บุคคล
ธรรมดาที่เกิดขึ ้นจริ งของผู้ใช้ สิทธิแต่ละรายตามที่กล่าวข้ างต้ น โดยบริ ษัทฯ จะปรับปรุ งรายการภาษี ที่
เกิ ด ขึ น้ จริ ง และภาษี จ ากการประมาณการของผู้ ใช้ สิ ท ธิ แ ต่ ล ะรายเพื่ อ นํ า ส่ ง ภาษี ดัง กล่ า วต่ อ
กรมสรรพากรต่อไป ทังนี
้ ้เมื่อถึงสิ ้นปี บริ ษัทฯ จะออกใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ แก่ผ้ ใู ช้ สทิ ธิแต่ละ
ราย และผู้ใช้ สทิ ธิแต่ละรายต้ องคํานวณภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาตามข้ อกําหนดของกรมสรรพากร และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ในกรณีที่เงินประมาณการค่าภาษี ที่ผ้ ูใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญชําระให้ แก่บริ ษัทฯ มีจํานวนไม่เพียงพอต่อ
จํานวนภาษี ที่บริ ษัทฯ ต้ องหักภาษี ณ ที่จ่ายที่บริ ษัทฯ คํานวณได้ ผู้ใช้ สิทธิจะต้ องนําเงินค่าภาษี เพิ่มเติม
มาชําระให้ ครบถ้ วนภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่บริ ษัทฯ บอกกล่าวให้ ชําระเพิ่มเติม ในกรณีที่เงินค่า
ภาษี หกั ณ ที่จ่ายที่บริ ษัทฯ คํานวณได้ ตํ่ากว่าเงินประมาณการค่าภาษี บริ ษัทฯ จะส่งเงินประมาณการค่า
ภาษี สว่ นเกินให้ แก่ผ้ ใู ช้ สทิ ธิภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่บริ ษัทฯ แจ้ งให้ ทราบโดยไม่มีดอกเบี ้ย
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1.2.8 จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญไม่ตํ่ากว่า 100 หุ้นสามัญ โดยจํานวนหน่วยของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอซื ้อหุ้นสามัญจะต้ องเป็ นจํานวนเต็มเท่านัน้ โดยอัตราการใช้ สทิ ธิเท่ากับใบสําคัญแสดง
สิทธิหนึง่ หน่วยต่อหุ้นสามัญหนึง่ หุ้น เว้ นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุ
ไว้ ในข้ อ 3.
1.2.9 หากบริ ษัทฯ ได้ รับหลักฐานใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อจํานวนเงินที่บริ ษัทฯ และ/หรื อ
ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ ได้ รับชําระไม่ครบตามจํานวนที่ระบุไว้ ในแบบฟอร์ มใบแจ้ งความจํานง
การใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ หรื อบริ ษัทฯ ตรวจสอบได้ วา่ ข้ อความที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบฟอร์ ม
ใบแจ้ งความจํ านงการใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญนัน้ ไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถูกต้ อง หรื อติดอากรแสตมป์ (ถ้ ามี) ไม่
ครบถ้ วนถูกต้ องตามข้ อบังคับและกฎหมายต่างๆ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ จะต้ องทําการแก้ ไขให้ ถูกต้ อง
ภายในระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ หากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ทําการแก้ ไขให้ ถูกต้ อง
ภายในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ แสดงเจตนายกเลิกการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้น
สามัญในครัง้ นันๆ
้ โดยบริ ษัทฯ จะจัดส่งเงินที่ได้ รับและใบสําคัญแสดงสิทธิคืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใช้ สทิ ธิ ทังนี
้ ้ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิ
ซื ้อหุ้นสามัญใหม่ได้ ในวันกําหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ ต่อไป เว้ นแต่ การใช้ สทิ ธิครัง้ นันจะเป็
้
นการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย
ให้ ถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธินนๆ
ั ้ สิ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สิทธิ บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี ้ยและ/
หรื อค่าเสียหายอื่นใดไม่วา่ ในกรณีใดๆ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิชําระจํานวนเงินในการใช้ สิทธิไม่ครบถ้ วนหรื อมีการชําระเงิน
เกินจํานวนในการใช้ สิทธิ บริ ษัทฯ มีสิทธิ ที่จะดําเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี ้ ตามที่บริ ษัทฯ จะ
เห็นสมควร
(ก)

ถือว่าการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิครัง้ นันๆ
้ สิ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ หรื อ

(ข)

ถือว่าการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิมีจํานวนเท่ากับ (1) จํานวนหุ้นสามัญที่พงึ จะได้ รับตามจํานวนที่
แสดงความจํานง หรื อ (2) จํานวนหุ้นสามัญที่พึงได้ รับตามจํานวนเงินในการใช้ สิทธิ ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ รับ
ชําระไว้ จริ งตามราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิในขณะนัน้ (แล้ วแต่จํานวนใดจะน้ อยกว่า) หรื อ

(ค)

ให้ ผ้ ูถือ ใบสํา คัญ แสดงสิทธิ ชํ าระเงิ น เพิ่ม เติม ตามจํ านวนที่ป ระสงค์ จ ะใช้ สิท ธิ ใ ห้ ครบถ้ ว นภายใน
ระยะเวลาการแจ้ งความจํ านงในการใช้ สิทธิ หากบริ ษัทฯ ไม่ได้ รับเงิ นครบตามจํ านวนการใช้ สิทธิ
ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ ถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ
ในครัง้ นันๆ
้ เฉพาะส่วนที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ ชําระจํานวนเงินในการใช้ สิทธิ ไม่ครบถ้ วน และผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญได้ ใหม่ในวันกําหนดการใช้ สิทธิ
ครัง้ ต่อไป เว้ นแต่เป็ นการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายให้ ถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธินนๆ
ั ้ สิ ้นสภาพลงโดยไม่มีการ
ใช้ สทิ ธิ
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ทังนี
้ ้ ในการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย บริ ษัทฯ จะดําเนินการประการใดประการหนึง่ ตามข้ อ (ข) หรื อ (ค) เท่านัน้
ในกรณีตามข้ อ (ข) หรื อ (ค) บริ ษัทฯ จะส่งเงินที่เหลือจากการใช้ สิทธิหรื อเงินที่ได้ รับไว้ โดยไม่มีดอกเบี ้ยคืน
ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใช้ สิทธิ ทังนี
้ ้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่
กําหนดโดยบริ ษัทฯ
1.2.10 ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิสง่ มอบใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นจํานวนมากกว่าจํานวนที่ประสงค์จะใช้ สิทธิ
บริ ษัทฯ จะส่งใบสําคัญแสดงสิทธิ ใบใหม่ โดยมีจํานวนของใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ลดลงให้ แก่ผ้ ูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิดงั กล่าว ภายใน 15 วันนับจากวันใช้ สทิ ธินนั ้ ๆ และจะทําการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิใบเก่า
1.2.11 จํ า นวนหุ้ นสามั ญ ที่ อ อกให้ เมื่ อ มี ก ารใช้ สิ ท ธิ จ ะคํ า นวณโดยการนํ า จํ า นวนเงิ น ในการใช้ สิ ท ธิ ซึ่ ง
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ได้ ชําระตามที่กล่าวมาข้ างต้ น หารด้ วยราคาการใช้ สิทธิ โดยบริ ษัทฯ จะออกหุ้น
สามัญเป็ นจํานวนเต็มไม่เกินจํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิคณ
ู ด้ วยอัตราการใช้ สิทธิ หากมีการปรับ
ราคาการใช้ สทิ ธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สทิ ธิ แล้ วทําให้ มีเศษหุ้นเหลืออยู่จากการคํานวณดังกล่าว บริ ษัทฯ จะ
ไม่นําเศษหุ้นดังกล่าวมาคิดคํานวณและจะชําระเงินที่เหลือจากการใช้ สทิ ธิดงั กล่าวโดยไม่มีดอกเบี ้ยคืนให้ แก่ผ้ ู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใช้ สิทธิทงนี
ั ้ ้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดโดย
บริ ษัทฯ
1.2.12 เมื่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้ งความจํานงการใช้
สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญตามข้ อ 1.2.7 อย่างครบถ้ วนถูกต้ อง กล่าวคือ ได้ ส่งมอบทัง้ ใบสําคัญแสดงสิทธิ และ
แบบฟอร์ มใบแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ พร้ อมหลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิ และชําระเงินในการ
ใช้ สทิ ธิถกู ต้ องและครบถ้ วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้ สิทธิได้ เว้ นแต่จะ
ได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากบริ ษัทฯ
1.2.13 เมื่อพ้ นระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายแล้ ว แต่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิยงั มิได้ ปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขการแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิตามข้ อ 1.2.7 อย่างครบถ้ วน ให้ ถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธินนๆ
ั ้ สิ ้น
สภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะใช้ สทิ ธิไม่ได้ อีก
1.2.14 บริ ษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนชําระแล้ วของบริ ษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจํานวนหุ้นสามัญ
ที่ออกใหม่ตามการใช้ สิทธิ ภายใน 14 วันนับแต่วันกํ าหนดการใช้ สิทธิ และบริ ษัทฯ จะดํา เนินการให้ นาย
ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ จดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ ใช้ สิทธิ นนเข้
ั ้ าเป็ นผู้ถือหุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นสามัญที่คํานวณได้ จากการใช้ สทิ ธิ
บริ ษัทฯ จะดําเนินการยื่นคําขอให้ รับหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้ าซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 30 วันนับแต่วนั กําหนดการใช้ สทิ ธิ
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1.2.15 ในกรณี ที่ห้ นุ สามัญที่สํารองไว้ เพื่อรองรั บการใช้ สิทธิ ไม่เพียงพอ บริ ษัทฯ จะดําเนินการชดใช้ ค่าเสียหายที่
เกิดขึ ้นให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้ สทิ ธิได้ ตามข้ อ 4.
2.

การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธิ

2.1

การแก้ ไขในส่ วนที่เป็ นประโยชน์ ต่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ งหรื อที่ต้องดําเนินการให้ เป็ นไป
ตามกฎหมาย

การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกําหนดสิทธิในเรื่ องที่เห็นได้ ว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยชัดแจ้ ง หรื อใน
ส่วนซึ่งไม่ทําให้ สิทธิ ของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ด้อยลง หรื อเพื่อให้ เป็ นไปตามบทบัญญัติหรื อหลักเกณฑ์ที่กําหนดใน
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง กฎระเบียบ หรื อข้ อบังคับ หรื อคําสัง่ ที่มีผล
บังคับทัว่ ไป หรื อประกาศ หรื อข้ อบังคับของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ อง ให้ บริ ษัทฯ กระทําได้ โดยไม่ต้องได้ รับความ
ยินยอมจากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
2.2

การแก้ ไขเพิ่มเติมในกรณีอ่ ืน

เว้ นแต่เป็ นกรณีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงตามข้ อ 2.1 ข้ างต้ น การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกําหนดสิทธิไม่ว่าในข้ อใด ๆ จะต้ อง
ได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากบริ ษัทฯ และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นจํานวนรวมกันไม่
น้ อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิทงหมดที
ั้
่ลงลายมือชื่อให้ ความยินยอมไว้ เป็ นหลักฐานใน
หนังสือฉบับเดียวกันหรื อหลายฉบับโดยให้ หนังสือฉบับดังกล่าวไว้ เป็ นหลักฐานที่บริ ษัทฯ
การแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกําหนดสิทธิดงั กล่าวจะมีผลผูกพันบริ ษัทฯ และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทกุ รายนับแต่วนั ที่บริ ษัทฯ
และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิให้ ความยินยอมเป็ นหนังสือครบตามจํานวนตามที่กําหนดข้ างต้ น
2.3

เงื่อนไขในการดําเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธิ

การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับข้ อกําหนดตามประกาศ ทจ. 32/2551 และ
ประกาศ ทจ. 34/2551 หรื อกฎเกณฑ์ใด ๆ ของสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทังที
้ ่จะมีการแก้ ไขเพิ่มเติมภายหลัง เว้ นแต่จะได้ รับ
การผ่อนผัน
บริ ษัทฯ จะจัดส่งข้ อกําหนดสิทธิที่แก้ ไขเพิ่มเติมให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิเมื่อได้ รับการร้ องขอภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่
ได้ รับการร้ องขอเป็ นหนังสือจากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และจะจัดให้ มีการเก็บรักษาสําเนาข้ อกําหนดสิทธิที่แก้ ไขเพิ่มเติม
ณ สํานักงานใหญ่ของบริ ษัทฯ หรื อสํานักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ (ถ้ ามี) เพื่อให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญ
แสดงสิทธิขอตรวจสอบสําเนาข้ อกําหนดสิทธิที่แก้ ไขเพิ่มเติมได้ ในวันและเวลาทําการของสถานที่ดงั กล่าว (แล้ วแต่กรณี)
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2.4

การแจ้ งข้ อกําหนดสิทธิท่ แี ก้ ไขเปลี่ยนแปลง

บริ ษัทฯ จะจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูล (ELCID) ของตลาดหลักทรัพย์ (ในกรณีที่
เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนแล้ ว) โดยทันที ณ วันที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธิ และจะจัดส่งข้ อกําหนดสิทธิ ที่แก้ ไข
เพิ่มเติมให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิเมื่อได้ รับการร้ องขอภายใน 15 วันนับจากวันที่มีการร้ องขอโดยผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิ สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรับข้ อกําหนดสิทธิ ที่แก้ ไขเพิ่มเติมต่อบริ ษัทฯตามที่อยู่ที่ปรากฏในหัวข้ อ 1.2.5
นอกจากนันบริ
้ ษัทฯจะจัดส่งข้ อกําหนดสิทธิ ที่แก้ ไขเพิ่มเติมให้ สํานักงานก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีการแก้ ไข
เพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธิ
3.

เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ

บริ ษัทฯ จะดําเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่ ดังต่อไปนี ้ ทังนี
้ ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิไม่ให้ น้อยไปกว่าเดิม
ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ อันเป็ นผลมาจากการรวมหุ้นหรื อแบ่งแยกหุ้น ซึ่ง
การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีนบั ตังแต่
้ วนั ที่ได้ มีการเปลีย่ นแปลงมูลค่าที่
ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัท
1)

ราคาการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้

2)

Price 1 = Price 0 x Par 1
Par 0
อัตราการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
U

U

Ratio 1 = Ratio 0 x Par 0
Par 1
โดยที่
U

U

Price 1

คือ ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Price 0

คือ ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

Ratio 1

คือ อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Ratio 0

คือ อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

Par 1

คือ มูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญหลังการเปลีย่ นแปลง
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Par 0

คือ มูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญก่อนการเปลีย่ นแปลง

(ข) เมื่อบริ ษัทฯ ได้ เสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อบุคคลในวงจํากัดในราคา
สุทธิ ต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คํานวณได้ ตํ่ากว่าร้ อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่ อหุ้ นของหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ”
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับ
สิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ สําหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Right Offering) หรื อวัน
แรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ ้นเครื่ องหมาย XR และ/หรื อวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีที่เป็ นการ
เสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด แล้ วแต่กรณี
“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ” คํานวณได้ จากจํานวนเงินทังสิ
้ ้นที่บริ ษัทฯ จะได้ รับจากการเสนอ
ขายหุ้นสามัญ หักด้ วยค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการออกหลักทรั พย์ นนั ้ (ถ้ ามี) หารด้ วยจํ านวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่
ทังหมด
้
“ราคาตลาดต่ อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ” หมายถึง มูลค่าการซือ้ ขายหุ้นสามัญของบริ ษัทฯทัง้ หมดหารด้ วย
จํานวนหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ที่มีการซื ้อขายทังหมดในตลาดหลั
้
กทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 5 วันทําการ (วันที่เปิ ดทํา
การซื ้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกัน ก่อนวันที่ใช้ ในการคํานวณ
“วันที่ใช้ ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผ้ ูซือ้ หุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิ ในการจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่
สําหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Right Offering) หรื อวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ ้นเครื่ องหมาย
XR และ/หรื อ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ สําหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป
และ/หรื อกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด แล้ วแต่กรณี
ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่ อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื ้อขายใน
ช่วงเวลาดังกล่าวบริ ษัทฯ จะดําเนินการกําหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ ในการคํานวณแทน
อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญพร้ อมกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ภายใต้ เงื่อนไขที่ต้องจองซื ้อด้ วยกัน ให้ ใช้
ราคาเสนอขายทุกราคามาคํานวณราคาสุทธิ ต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่
ภายใต้ เงื่อนไขที่จะต้ องจองซื ้อด้ วยกัน ให้ นําเฉพาะราคาเสนอขายที่ตํ่ากว่าร้ อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่ อหุ้นของหุ้น
สามัญของบริษัทฯ” มาคํานวณการเปลีย่ นแปลงเท่านัน้
1)

ราคาการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BY]
[MP x (A + B)]
U
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2)

อัตราการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP x (A + B)]
[(A x MP) + BY]
U

โดยที่
Price 1

คือ ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Price 0

คือ ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

Ratio 1

คือ อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Ratio 0

คือ อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

MP

คือ “ราคาตลาดต่ อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”

A

คือ จํานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจอง
ซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นเดิม และ/หรื อวันก่อนวันแรกของการ
เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณีเสนอขาย
หุ้นสามัญให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด แล้ วแต่กรณี

B

คือ จํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทงการเสนอขายให้
ั้
แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมและ/หรื อ เสนอขายให้ แก่ประชาชน
ทัว่ ไป และ/หรื อเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด

BY

คือ จํานวนเงินที่ได้ รับหักด้ วยค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี) จากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทงการเสนอขายให้
ั้
แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิม และ/หรื อ เสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด

(ค) เมื่อบริ ษัทฯ เสนอขายหลักทรั พย์ ออกใหม่ใดๆ ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม และ/หรื อประชาชนทั่วไป และ/หรื อบุคคลใน
วงจํากัด โดยที่หลักทรัพย์นนให้
ั ้ สิทธิ ที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญ (เช่น
หุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิ ต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อ
รองรับสิทธิดงั กล่าวตํ่ากว่าร้ อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่ อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”
การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญไม่ได้ รับสิทธิ
การจองซื ้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ข้ างต้ นที่ให้ สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิในการซื ้อ
หุ้นสามัญ สําหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Right Offering) หรื อวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ ้น
เครื่ องหมาย XR และ/หรื อวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้ สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ น
หุ้นสามัญ หรื อให้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญ กรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อกรณีที่เป็ นการ
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เสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด แล้ วแต่กรณี
“ราคาสุทธิตอ่ หุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คํานวณได้ จากจํานวนเงินที่บริ ษัทฯ จะได้ รับจากการขาย
หลักทรัพย์ที่ให้ สิทธิ ที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิ ในการซื ้อหุ้นสามัญ รวมกับเงินที่จะได้ รับ
จากการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญนัน้ หักด้ วยค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการออก
หลักทรัพย์นนั ้ แล้ วหารด้ วยจํานวนหุ้นสามัญทังสิ
้ ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธินนั ้
“ราคาตลาดต่ อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ให้ ใช้ และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้ อ (ข) ข้ างต้ น
“วันที่ใช้ ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่
ให้ สทิ ธิที่จะแปลงสภาพ/เปลีย่ นเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญสําหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรื อวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้ สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้น
สามัญ หรื อให้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญสําหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อกรณีที่เป็ น
การเสนอขาย ให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด แล้ วแต่กรณี
1)

ราคาการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BY]
[MP x (A + B)]
U

2)

U

อัตราการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP x (A + B)]
[(A x MP) + BY]
U

U

โดยที่
Price 1

คือ ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Price 0

คือ ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

Ratio 1

คือ อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Ratio 0

คือ อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

MP

คือ “ราคาตลาดต่ อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”

A

คือ จํานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิใน
การจองซื ้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ให้ สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิในการ
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ซื ้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์
ที่ออกใหม่ที่ให้ สทิ ธิที่จะแปลงสภาพ/เปลีย่ นเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอ
ขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณีเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด แล้ วแต่กรณี
B

คือ จํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิของหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้ สทิ ธิที่จะแปลงสภาพ/
เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิ ในการซื ้อหุ้นสามัญตามที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม และ/หรื อ
เสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด

BY

คือ จํานวนเงินที่ได้ รับหักด้ วยค่าใช้ จา่ ย (ถ้ ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ทีใ่ ห้ สทิ ธิที่จะแปลง
สภาพ/เปลีย่ นเป็ นหุ้นสามัญ หรือให้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญ สําหรับการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
และ/หรื อ เสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด รวมกับเงินที่จะ
ได้ รับจากการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ/เปลีย่ นเป็ นหุ้นสามัญ หรื อใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ

(ง) เมื่อบริ ษัทฯ จ่ายปั นผลทังหมดหรื
้
อบางส่วนเป็ นหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้
สิทธิ และอัตราการใช้ สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ูซื ้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิ รับหุ้นปั นผล หรื อวันแรกที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ ้นเครื่ องหมาย XD
1)

ราคาการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Price 1 = Price 0 x A
(A + B)
U

2)

U

อัตราการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x (A + B)
A
U

U

โดยที่
Price 1

คือ ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Price 0

คือ ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

Ratio 1

คือ อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Ratio 0

คือ อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
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A

คือ จํานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิใน
การรับหุ้นปั นผล

B

คือ จํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปั นผล

(จ) เมื่อบริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้ อยละ 110 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ หลังหัก
ภาษี เ งิ น ได้ สํา หรั บการดํา เนิ น งานในรอบระยะเวลาบัญ ชี ใ ดๆ ในระหว่า งอายุข องใบสําคัญ แสดงสิท ธิ การ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับ
เงินปั นผล หรื อวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ ้นเครื่ องหมาย XD
อัตราร้ อยละของเงินปั นผลที่จ่ายให้ กบั ผู้ถือหุ้นคํานวณโดยนําเงินปั นผลที่จ่ายออกจริ งจากผลการดําเนินงานในแต่
ละรอบระยะเวลาบัญชี หารด้ วยกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ หลังหักภาษี เงินได้ ของผลการดําเนินงาน
ของรอบระยะบัญชีปีเดียวกัน
วันที่ใช้ ในการคํานวณ หมายถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในเงินปั นผล หรื อวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ขึ ้นเครื่ องหมาย XD
1)

ราคาการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Price 1 = Price 0 x [MP – (D – R)]
MP
U

2)

U

อัตราการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x MP
MP – (D-R)
U

U

โดยที่
Price 1 คือ

ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Price 0 คือ

ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

Ratio 1 คือ

อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Ratio 0 คือ

อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

MP

“ราคาตลาดต่ อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”*

คือ
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D

คือ

เงินปั นผลต่อหุ้นที่จ่ายแก่ผ้ ถู ือหุ้น

R

คือ

เงินปั นผลต่อหุ้นที่จ่ายหากนํากําไรสุทธิ ตามงบการเงิ นรวมของบริ ษัทฯ หลังหักภาษี เงิ นได้ ใน
อัตราร้ อยละ 110 มาคํานวณจากจํานวนหุ้นทังหมดที
้
่มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผล

*“ราคาตลาดต่ อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ให้ ใช้ และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้ อ (ข)
(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทําให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อนั พึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ
นันไม่
้ ได้ กําหนดอยูใ่ นข้ อ (ก) – (จ) คณะกรรมการบริ ษัท หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารจะพิจารณาเพื่อกําหนดการ
เปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่ (หรื อปรับจํานวนหน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิแทนอัตรา
การใช้ สิทธิ ) อย่างเป็ นธรรม โดยไม่ทําให้ สิทธิ ของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ด้อยไปกว่าเดิม ทังนี
้ ใ้ ห้ ถือว่าผลการ
พิจารณานันเป็
้ นที่สดุ
(ช) การคํานวณการเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิตามข้ อ (ก) ถึงข้ อ (ฉ) เป็ นอิสระต่อกันสําหรับใน
กรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ ้นพร้ อมกัน ให้ คํานวณการเปลี่ยนแปลงเรี ยงลําดับดังนี ้คือ ข้ อ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) (ฉ)
ตามลําดับ โดยในแต่ละลําดับครัง้ ที่คํานวณการเปลีย่ นแปลงให้ คงสภาพของราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิ
เป็ นทศนิยม 3 ตําแหน่ง
(ซ) การคํานวณการเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิตามข้ อ (ก) ถึงข้ อ (ฉ) จะไม่มีการเปลีย่ นแปลงซึง่
ทําให้ ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่สงู ขึ ้น และ/หรื อ อัตราการใช้ สทิ ธิลดลง เว้ นแต่กรณีการรวมหุ้นและจะใช้ ราคาการใช้ สิทธิ
ใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง) คูณกับจํานวนหุ้นสามัญ(จํานวนหุ้นสามัญคํานวณได้ จากอัตรา
การใช้ สทิ ธิใหม่ คูณกับจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจํานงการใช้ สิทธิ เมื่อคํานวณได้ จํานวนหุ้นออกมา
เป็ นเศษหุ้น ให้ ตดั เศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง) สําหรับจํานวนเงินที่คํานวณได้ จากการใช้ สิทธิ ในกรณีที่มีเศษของบาทให้ ตดั
เศษของบาททิ ้ง ส่วนในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิดงั กล่าวมีผลทําให้ ราคาการใช้ สิทธิใหม่มีราคาซึ่ง
ตํ่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ก็ให้ ใช้ มลู ค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เป็ นราคาการใช้
สิทธิใหม่
(ฌ) การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และอัตราการใช้ สิทธิ ตามข้ อ (ก) ถึงข้ อ (ฉ) บริ ษัทฯ จะดําเนินการแจ้ งผลการ
เปลีย่ นแปลง โดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคํานวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลีย่ นแปลงและข้ อกําหนดสิทธิที่ได้ รับ
การแก้ ไขดังกล่าวให้ นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิทราบภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีผลบังคับใช้ ต่อการ
เปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิ และบริ ษัทฯ จะจัดส่งข้ อกําหนดสิทธิที่ได้ รับการแก้ ไขให้ แก่ผ้ ถู ือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ เมื่อได้ รับการร้ องขอภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับการร้ องขอเป็ นหนังสือจากผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิและจะจัดให้ มีการเก็บรักษาสําเนาข้ อกําหนดสิทธิที่ได้ รับการแก้ ไข ณ สํานักงานใหญ่ของบริ ษัทฯ หรื อ
สํานักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ (ถ้ ามี) เพื่อให้ ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ขอตรวจสอบ
สําเนาข้ อกําหนดสิทธิที่ได้ รับการแก้ ไขได้ ในวันและเวลาทําการของสถานที่ดงั กล่าว (แล้ วแต่กรณี)

เอกสารแนบ 5 หน้ าที่ 19

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

4.

การชดใช้ ค่าเสียหาย กรณีบริษัทฯ ไม่ สามารถจัดให้ มีห้ ุนสามัญเพื่อรองรับการใช้ สิทธิ

4.1

บริ ษัทฯ จะชดใช้ คา่ เสียหายให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อเมื่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ แจ้ งความจํานงใน
การใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิตามข้ อ 1.2.7 และบริ ษัทฯ ไม่สามารถจัดให้ มี หุ้นสามัญเพื่อ
รองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ อย่างครบถ้ วน โดยค่าเสียหายที่บริ ษัทฯ จะชดใช้ ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ดังกล่าวสามารถคํานวณได้ ตามที่ กําหนดในข้ อ 4.3 ยกเว้ นกรณี ตามที่ ระบุไว้ ในข้ อจํ ากัดการโอน
ใบสําคัญแสดงสิทธิและข้ อจํากัดการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิตามข้ อ 5.

4.2

การชดใช้ ค่าเสียหายตามข้ อ 4.1 บริ ษัทฯ จะชําระให้ เป็ นเช็คระบุชื่อขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะ และผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิ สามารถติดต่อขอรับเช็ คได้ ที่นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามที่อยู่ซึ่งปรากฏในข้ อ 1.2.5
ภายใน 14 วันทําการนับจากวันกําหนดการใช้ สทิ ธิ

4.3

การคํานวณค่าเสียหายที่บริ ษัทฯ จะชดใช้ ให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิตามข้ อ 4.1 มีสตู รการคํานวณดังนี ้
ค่าเสียหายต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย = B X [MP – EP]

โดยที่
B

คือ จํานวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้ มี และ/หรื อ เพิ่มขึ ้นได้ ตามอัตราการใช้ สทิ ธิที่เปลีย่ นแปลงเพิ่มขึ ้น ต่อ 1
หน่วย

MP คือ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ 5 วันทําการติดต่อกันก่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิ ซึ่งผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ มาแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิ (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักเท่ากับมูลค่าการซือ้ ขายหุ้น
ทังหมดของบริ
้
ษัทฯ หารด้ วยจํานวนหุ้นของบริ ษัทฯ ที่มีการซื ้อขายทังหมด)
้
EP
5.

คือ ราคาการใช้ สทิ ธิ หรื อราคาการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่เปลีย่ นแปลงแล้ วตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ข้ อจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ และข้ อจํากัดการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

ใบสําคัญแสดงสิทธิไม่สามารถโอนเปลีย่ นมือได้ เว้ นแต่โอนตามข้ อ 1.2.4
นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิขอสงวนสิทธิในการไม่รับจดทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ หากการโอนใบสําคัญ
แสดงสิทธิไม่เป็ นไปตามข้ อจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิที่กําหนดข้ างต้ น
6.

การขอออกใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่

หากใบสําคัญแสดงสิทธิ ฉบับเก่าสูญหาย ฉีกขาดหรื อชํารุ ดด้ วยประการใดๆ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิ ยื่นคําขอให้
บริ ษัทฯ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ โดยจะต้ องชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายตามสมควรตามที่บริ ษัทฯ กําหนด
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ในการนี ้ บริ ษัทฯ จะออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ฉบับใหม่ให้ แก่ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วันทําการ นับแต่วนั ที่
บริ ษัทฯ ได้ รับคําขอให้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ และเอกสารอื่นๆ ตามที่บริ ษัทฯ กําหนด
7.

การดําเนินการกรณีท่ มี ีเศษของหุ้น

ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้ สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิ ตามที่ระบุใน
เงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจํานวนหุ้นสามัญที่จะได้ รับจากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิให้ ตดั เศษของหุ้น
ทิ ้ง
8.

มติท่ ปี ระชุมผู้ถอื หุ้นเพื่ออนุมัติการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 7 มิถนุ ายน 2556 มีมติจดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จํานวนไม่เกิน
8,652,494 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.5 บาท เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกโครงการออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่พนักงานบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย และ/หรื อบริ ษัทร่ วม จํานวนไม่เกิน 8,652,494 หน่วย ใน
ราคาใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ในราคาเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นสามัญครัง้ แรกต่อ
ประชาชน (IPO Price) ต่อหุ้น
9.

รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นออกใหม่ เพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ
ลักษณะสําคัญของหุ้น
จํ า นวนหุ้น สามัญ ที่ อ อกใหม่ เ พื่ อ รองรั บ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

8,652,494 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 0.5 บาท

ราคาการใช้ สทิ ธิ

เท่ากับราคาเสนอขายหุ้น สามัญครั ง้ แรกต่อประชาชน
(IPO Price) ต่อหุ้น เว้ นแต่กรณี มีการปรั บราคาการใช้
สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

เนื่องจากบริ ษัทฯ กําลังเข้ าจดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จะเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อบริ ษัทฯ ได้ รับอนุญาตให้ เสนอขายหลักทรัพย์จากสํานักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนันหุ
้ ้ นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้ สิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จะสามารถเข้ าทําการซือ้ ขายในตลาดหลักทรั พย์ ฯ ได้ ภายหลังจากที่บริ ษัทฯ ดําเนินการจด
ทะเบียนหุ้นสามัญใหม่ดงั กล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ วโดยบริ ษัทฯ จะดําเนินการยื่นขออนุญาตนําหุ้นสามัญที่ออกใหม่
จากการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 30 วัน นับ
แต่วนั กําหนดการใช้ สิทธิ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ห้ นุ สามัญดังกล่าวสามารถทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ เช่นเดียวกับหุ้น
สามัญของบริ ษัทฯ
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ในกรณีการใช้ สทิ ธิที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญจะขอรับใบหุ้น บริ ษัทฯ จะดําเนินการ
ให้ นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ จัดส่งใบหุ้นไปยังผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่อยู่ที่ได้ ระบุไว้ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทฯ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทําการนับจากวันกําหนดการใช้ สทิ ธิ สําหรับในกรณีระบบไร้ ใบหุ้น
(Scripless) จะเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ คือ 7 วันทําการนับจากวันกําหนดการใช้ สทิ ธิ
10.

สิทธิของหุ้นสามัญใหม่ ท่ เี กิดจากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

สิทธิของหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้ สทิ ธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี ้ จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้นสามัญ
ของบริ ษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้ านี ้ รวมทังสิ
้ ทธิในการรับเงินปั นผลหรื อประโยชน์อื่นใดที่บริ ษัทฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ทังนี
้ ้ นับแต่
วันที่นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ จดแจ้ งชื่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
และกระทรวงพาณิ ชย์ รั บจดทะเบี ยนเพิ่มทุนชํ า ระแล้ ว หากบริ ษัท ฯ ได้ ประกาศวัน กํ าหนดให้ สิทธิ ในเงิ นปั นผล หรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นก่อนวันที่นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ จดแจ้ งชื่อของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้
ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิดงั กล่าวจะไม่มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลหรื อผลประโยชน์อื่นนัน้
11.

ข้ อจํากัดการโอนหุ้น

-ไม่ม-ี
12.

สถานภาพของผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ อี ยู่ระหว่ างการแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิ

สถานะของใบสําคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ แจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิ และวันก่อนวันที่
กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ วอันเนื่องมาจากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จะมีสถานภาพ
และสิทธิเช่นเดียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่ได้ แจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิ และสถานภาพดังกล่าวนี ้จะสิ ้นสุดลงใน
วันที่กระทรวงพาณิชย์ได้ รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ วอันเนื่องมาจากการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวแล้ ว
ในกรณีที่บริ ษัทฯ มีการปรับราคาการใช้ สทิ ธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สทิ ธิในช่วงที่บริ ษัทฯ ยังไม่ได้ นําหุ้นสามัญที่เกิดขึ ้นจาก
การใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้ ทําการใช้ สิทธิแล้ วจะ
ได้ รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริ ษัทฯ จะดําเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยเร็ ว
ที่สดุ ตามจํานวนที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้ รับหากราคาที่ได้ ปรับใหม่นนมี
ั ้ ผลบังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนเพิ่ม
อาจได้ รับช้ ากว่าหุ้นสามัญที่ได้ รับก่อนหน้ านี ้แล้ ว แต่ไม่เกิน 45 วันนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ
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13.

การประชุมผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิ

13.1

ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิมีสทิ ธิเรี ยกประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ไม่ว่าในเวลาใดๆอย่างไรก็ตามการเรี ยก
ประชุมจะต้ องไม่ใช่เพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธิเรื่ องการขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อการเปลี่ยนแปลง
ราคาหรื ออัตราการใช้ สทิ ธิยกเว้ นการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.

13.2

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนไม่น้อยกว่า 25 รายซึ่งถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิหรื อใช้ สิทธิไปแล้ ว
บางส่วนรวมกันแล้ วไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของจํานวนหน่วยทังหมดของใบสํ
้
าคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิหรื อ
ใช้ สทิ ธิไปแล้ วบางส่วน ณ ขณะนันอาจร้
้
องขอให้ ผ้ อู อกใบสําคัญแสดงสิทธิเรี ยกประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในกรณีนี ้ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องเรี ยกประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยเร็ วซึ่งต้ องไม่เกิน 30 วันนับ
แต่วันที่ผ้ ถู ื อใบสําคัญแสดงสิทธิ ได้ ใช้ สิทธิ มีคําขอเป็ นหนังสือให้ ผ้ อู อกใบสําคัญแสดงสิทธิ เรี ยกประชุมผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อนับแต่วนั ที่เกิดกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก) หากมีการเสนอขอแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธิในส่วนที่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิโดย
ชัดแจ้ ง หรื อที่ต้องดําเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 2. การแก้ ไขเพิ่มเติม
ข้ อกําหนดสิทธิ
(ข) หากมีเหตุการณ์สาํ คัญซึง่ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนไม่น้อยกว่า 25 รายซึง่ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่ยงั มิได้ ใช้ สทิ ธิหรื อใช้ สทิ ธิไปแล้ วบางส่วนรวมกันแล้ วไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของจํานวนหน่วยทังหมด
้
ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิหรื อใช้ สิทธิไปแล้ วบางส่วน ณ ขณะนันเห็
้ นว่าอาจกระทบต่อ
ส่วนได้ เสียของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อความสามารถของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิในการปฏิบตั ิ
ตามข้ อกําหนดสิทธิ
ในกรณีที่ผ้ อู อกใบสําคัญแสดงสิทธิไม่เรี ยกประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามวรรคก่อนให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดง
สิทธิจํานวนไม่น้อยกว่า 25 รายซึง่ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิหรื อใช้ สิทธิไปแล้ วบางส่วนรวมกันแล้ ว
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของจํานวนหน่วยทังหมดของใบสํ
้
าคัญแสดงสิทธิ ที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิ หรื อใช้ สิทธิ ไปแล้ ว
บางส่วน ณ ขณะนันที
้ ่ยงั มิได้ ใช้ สทิ ธิดําเนินการเรี ยกประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้

13.3

ในการเรี ยกประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ว่าจะเป็ นการเรี ยกประชุมเนื่องจากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงั
มิได้ ใช้ สิทธิ หรื อใช้ สิทธิ ไปแล้ วบางส่วนร้ องขอหรื อคณะกรรมการบริ ษัทฯมีมติให้ เรี ยกประชุมให้ บริ ษัทฯจัดทํา
หนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่วนั เวลาผู้ที่ขอให้ เรี ยกประชุมและเรื่ องที่จะพิจารณาในที่ประชุมและจัดส่งให้ ผ้ ู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิหรื อใช้ สิทธิไปแล้ วบางส่วนแต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ใน
สมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อกําหนดสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม

13.4

ในการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิหรื อใช้ สิทธิไปแล้ วบางส่วนซึ่งมี
สิทธิ ในการเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนจะมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้
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โดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวจะต้ องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรื อผู้ที่ประธานที่ประชุม
มอบหมายก่อนเริ่ มการประชุม
13.5

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่ถืออยู่โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ หนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียงผู้เป็ นประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
นอกจากสิทธิที่ตนมีอยูใ่ นฐานะผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

13.6

ในการประชุม ผู้ถื อ ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ ที่ จัดขึน้ โดยบริ ษั ท ฯให้ ป ระธานกรรมการบริ ษัท ฯหรื อ บุคคลที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากประธานกรมการบริ ษัทฯทําหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิในกรณีที่ผ้ ถู ือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ เป็ นผู้จัดประชุมประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ลงมติ
เห็นชอบคัดเลือกนอกเหนือไปจากประธานกรรมการหรื อบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมายโดยทังสองกรณี
้
ประธานที่ประชุมไม่มีสทิ ธิออกเสียงชี ้ขาด

13.7

ในการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องประกอบด้ วยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สทิ ธิหรื อใช้ สทิ ธิไป
แล้ วบางส่วนและ/หรื อผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายและถือใบสําคัญแสดงสิทธิรวมกันได้ ไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 20 ของจํานวนหน่วยทังหมดของใบสํ
้
าคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สทิ ธิหรื อใช้ สทิ ธิไปแล้ วบางส่วนจึงจะ
ครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครัง้ ใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ ว 60 นาทียงั มีผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิเข้ าร่วมประชุม
ยังไม่ครบเป็ นองค์ประชุมให้ ถือว่าการประชุมเป็ นอันระงับไปหากการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธินนเป็
ั ้ นการ
เรี ยกนัดโดยมติคณะกรรมการบริ ษัทให้ นดั ประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันแต่ไม่เกิน 14 วันนับ
จากวันกําหนดประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้ แรกและให้ บริ ษัทฯดําเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทกุ รายตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ ข้างต้ นในการประชุมครัง้ หลังนี ้จะต้ องมีผ้ ถู ือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิและ/หรื อผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายและถือใบสําคัญแสดงสิทธิรวมกัน
ได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของจํานวนหน่วยทังหมดของใบสํ
้
าคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิหรื อใช้ สิทธิไปแล้ ว
บางส่วนจึงถือว่าครบเป็ นองค์ประชุมในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้ร้องขอให้ เรี ยกประชุมหรื อในกรณีที่
การประชุมซึง่ ขาดองค์ประชุมนี ้เป็ นการประชุมที่ได้ เรี ยกประชุมเนื่องจากการประชุมในครัง้ ก่อนขาดองค์ประชุม
จะไม่มีการเรี ยกประชุมใหม่

13.8

มติที่ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยของผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สทิ ธิหรื อใช้ สทิ ธิไปแล้ วบางส่วน ณ ขณะนันซึ
้ ่งถือโดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนและได้ ออกเสียงลงคะแนนในมตินนั ้

13.9

มติใดๆซึ่งที่ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ลงมติไปแล้ วนันให้
้ ถือว่ามีผลผูกพันผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุก
รายไม่วา่ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธินนจะได้
ั้
เข้ าร่วมประชุมด้ วยหรื อไม่ก็ตาม
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13.10 บริ ษัทฯ จะดําเนินการจัดทําและบันทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว้ ที่สํานักงานใหญ่ของ
บริ ษัทฯทังนี
้ ้ให้ ถือว่ารายงานการประชุมเป็ นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทังหลายที
้
่ได้ ประชุมกันนันและให้
้
ถือ
ว่าการประชุมกิจการที่ประชุมและมติทงหลายได้
ั้
กระทําโดยถูกต้ อง
13.11 ในการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิบริ ษัทฯหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัทฯหรื อที่ปรึ กษากฎหมายของ
บริ ษัทฯมีสทิ ธิที่จะเข้ าร่วมประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรื อให้ คําอธิบายในที่ประชุมผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้
14.

ผลกระทบต่ อผู้ถอื หุ้นจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิและการเสนอขายให้ แก่ ผ้ ูบริ หาร และพนักงาน
ของบริษัทฯ

14.1

ผลกระทบต่ อราคาหุ้นจากการใช้ สิทธิซอื ้ หุ้นของพนักงาน

เนื่องจากหุ้นของบริ ษัทฯ ยังไม่ได้ จดทะเบียนไว้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษัทฯ จึงได้ ตงข้
ั ้ อสมมติฐานว่าราคา
ตลาดของหุ้นของบริ ษัทฯ มีมูลค่าเท่ากับราคาเสนอขายหลักทรัพย์ให้ แก่ประชาชนครัง้ แรกในกรณีตามข้ อกําหนดและ
เงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ ราคาใช้ สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จดั สรรให้ แก่พนักงานจะเป็ นราคาเดียวกันกับราคา
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนครัง้ แรก ดังนันการออกและเสนอขายใบสํ
้
าคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้จึงไม่ก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อราคาของหุ้น
14.2

ผลกระทบต่ อผู้ถอื หุ้นเดิมจากการลดลงของความเป็ นเจ้ าของหรือการลดลงของอํานาจควบคุมกิจการ
ในกรณีท่ ีพนั กงานทัง้ หมดใช้ สิทธิซือ้ หุ้นตามใบสําคัญแสดงสิทธิเมื่อเทียบกับจํานวนทุนชําระแล้ วใน
ปั จจุบัน

จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ วทังหมด
้

= 865,248,608 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท)

จํานวนหุ้นหรื อหุ้นสํารอง

= 8,652,494 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท)

การลดลงของอํานาจควบคุมกิจการ =

8,652,494
865,248,608 + 8,652,494

ในกรณีที่มีการใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิทงหมดที
ั้
่จัดสรรให้ แก่พนักงานจํานวน 8,652,494 หน่วย อํานาจควบคุม
ของผู้ถือหุ้น เดิม ของบริ ษัท ฯ จะลดลงจํ านวนร้ อยละ 0.9901 ของสิท ธิ ออกเสีย งที่มีอ ยู่เดิม โดยสิทธิ ของผู้ถือหุ้นเดิ ม
ภายหลังการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว จะเท่ากับร้ อยละ 99.0099
15.

ผลบังคับข้ อกําหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้ บังคับ

ข้ อกําหนดสิทธินี ้จะมีผลใช้ บงั คับในวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันกําหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย โดยข้ อกําหนด
สิทธิ นีจ้ ะใช้ บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้ อกํ าหนดสิทธิ นีข้ ัดแย้ งกับกฎหมายหรื อ
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บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

ประกาศใดๆ ที่มีผลใช้ บงั คับกับใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ ใช้ ข้อความตามกฎหมายหรื อประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสําคัญ
แสดงสิทธิแทนข้ อความของข้ อกําหนดสิทธินี ้เฉพาะในส่วนที่ขดั แย้ งกันนัน้
ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 18 กรกฎาคม 2556

นายโธมัส อับบราฮัม
กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าทีก่ ารเงิน
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