ข้ อกำหนดว่ ำด้ วยสิทธิและหน้ ำที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ ีจะซือ้ หุ้นสำมัญ
บริษัท ชีวำทัย จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 1
(CHEWA-W1)
จำนวนไม่เกิน 750,000,000 หน่วย อำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2562
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 1.75 บำท
โดยจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทที่ใช้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนและได้ รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิม่ ทุน
ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรำส่วน 1 หุ้นสำมัญที่ออกใหม่ตอ่ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยโดยไม่คดิ มูลค่ำ
และกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นสำมัญของบริ ษัทที่มีสทิ ธิได้ รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 18 เมษำยน 2561

บริษัท ชีวำทัย จำกัด (มหำชน)

ข้ อกำหนดว่ ำด้ วยสิทธิและหน้ ำที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถอื ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสำมัญของ
บริษัท ชีวำทัย จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “CHEWA-W1”)
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสำมัญของบริ ษัท ชี วำทัย จำกัด (มหำชน) ครั ง้ ที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ” หรื อ
“CHEWA-W1”) ออกโดยบริ ษัท ชีวำทัย จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท” หรื อ “CHEWA” หรื อ “ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ตำมมติที่
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 3 เมษำยน 2561
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะได้ รับสิทธิตำมที่ได้ กำหนดไว้ ในข้ อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้ องผูกพันตำมข้ อกำหนดสิทธิทกุ ประกำร และให้ ถือว่ำผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ รับทรำบและเข้ ำใจ
ข้ อกำหนดต่ำงๆ ในข้ อกำหนดสิทธิเป็ นอย่ำงดีแล้ ว รวมทังเห็
้ นชอบกับกำรแต่งตังนำยทะเบี
้
ยน และข้ อกำหนดต่ำง ๆ ในสัญญำ
กำรแต่งตังนำยทะเบี
้
ยนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญบริ ษัท ชีวำทัย จำกัด (มหำชน) ทังนี
้ ้ ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะ
จัดให้ มีกำรเก็บรักษำสำเนำข้ อกำหนดสิทธิ และสำเนำของสัญญำกำรแต่งตังนำยทะเบี
้
ยนไว้ ณ สำนักงำนใหญ่ของผู้ ออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิและสำนักงำนของนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสำเนำ
ข้ อกำหนดสิทธิได้ ในวัน และเวลำทำกำรของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ สำนักงำนใหญ่ เลขที่ 1168/80 อำคำรลุมพินีทำว
เวอร์ ชัน้ 27 ยูนิตดี ถนนพระรำมสี่ แขวงทุง่ มหำเมฆ เขตสำทร กทม. 10120 โทรศัพท์ 0-2679-8870-3 โทรสำร 0-2679-8874
1. คำจำกัดควำม
คำและข้ อควำมต่ำงๆ ที่ใช้ อยูใ่ นข้ อกำหนดสิทธิให้ มีควำมหมำยดังต่อไปนี ้
ข้ อกำหนดสิทธิ
: ข้ อกำหนดว่ำด้ วยสิทธิ และหน้ ำที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิ สำหรั บใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัท ชี วำทัย จำกัด
(มหำชน) ครัง้ ที่ 1 (“CHEWA-W1”)
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
: ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของ บริ ษัท ชีวำทัย จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 1
ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสำมำรถโอนเปลีย่ นมือได้ ที่เสนอขำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสำมัญเดิมที่
จองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
: ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของ บริ ษัท ชีวำทัย จำกัด (มหำชน)
ครัง้ ที่ 1 ที่ออกให้ โดยบริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรื อบุคคลอื่นใดหรื อนิติบุคคล
อื่นที่ดำเนินกิจกำรรับฝำกหลักทรัพย์ได้ ตำมกฎหมำย ที่คณะกรรมกำรบริ ษัทแต่งตัง้
ให้ เป็ นนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของ บริ ษัท ชีวำทัย จำกัด (มหำชน) และ
ให้ รวมถึงผู้ถือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของ บริ ษัท ชีวำทัย จำกัด
(มหำชน)
บริ ษัท หรื อ CHEWA หรื อ ผู้ออก : บริ ษัท ชีวำทัย จำกัด (มหำชน)
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
: บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้ อกำหนดสิทธิ หน้ ำที่ 1 จำก 28

บริษัท ชีวำทัย จำกัด (มหำชน)

หุ้นรองรับ

: หุ้นสำมัญออกใหม่ของ บริ ษัท ชีวำทัย จำกัด (มหำชน) ที่จดั ไว้ เพื่อรองรับกำรใช้ สิทธิ
ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1
วันทำกำร
: วันที่ธนำคำรพำณิชย์โดยทัว่ ไปเปิ ดทำกำรในกรุงเทพฯ ซึง่ มิใช่วนั เสำร์ หรื อวันอำทิตย์
ประกำศ ทจ.34/2551
: ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ.34/2551 เรื่ อง กำรขออนุญำตและกำร
อนุญำตให้ เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อ
รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
สำนักงำน ก.ล.ต.
: สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ตลำดหลักทรัพย์ หรื อ ต.ล.ท.
: ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดง : สมุดทะเบียน หรื อแหล่งข้ อมูลทำงทะเบียนซึ่งบันทึกรำยละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญ
สิทธิ
แสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น ชื่อและที่อยูข่ องใบสำคัญแสดงสิทธิ กำร
โอน กำรจำนำ กำรอำยัด กำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ในกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ และประกำศของคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง
สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ
: สิท ธิ ทัง้ ปวงในใบสำคัญ แสดงสิท ธิ อัน รวมถึง แต่ไม่จ ำกัดเฉพำะสิท ธิ ที่ จะซือ้ หุ้น
สำมัญออกใหม่ของบริ ษัท สิทธิในกำรเข้ ำร่วมประชุม และสิทธิในกำรลงคะแนนเสียง
ในกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกำรได้ รับค่ำเสียหำยในกรณีที่ห้ นุ รองรับไม่
เพียงพอ
หุ้น
: หุ้นสำมัญที่ออกใหม่ของบริ ษัท ชีวำทัย จำกัด (มหำชน)
ระบบ SETportal
: ระบบบริ กำรข้ อมูลสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ
2.1 รำยละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขำย
: ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของ บริ ษัท ชีวำทัย จำกัด (มหำชน)
ครัง้ ที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1” หรื อ “CHEWA-W1”)
ชนิด
: ระบุชื่อผู้ถือ และเปลีย่ นมือได้
จำนวนที่ออกและเสนอขำย
: ไม่เกิน 750,000,000 หน่วย (เจ็ดร้ อยห้ ำสิบล้ ำนหน่วย)
จ ำนวนหุ้น ที่ อ อกเพื่ อ รองรั บ ใบส ำคัญ : ไม่เ กิ น 750,000,000 หุ้น (เจ็ ดร้ อยห้ ำสิบ ล้ ำนหุ้น ) (มูลค่ำที่ ตรำไว้ ห้ ุนละ
แสดงสิทธิ
1.00 บำท)
ลักษณะกำรเสนอขำย
: จัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทที่ใช้ สิทธิ จองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนและ
ได้ รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering)
ในอัตรำส่วน 1 หุ้นสำมัญที่ออกใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยโดยไม่
คิดมูลค่ำ และกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นสำมัญของบริ ษัทที่มีสิทธิได้ รับจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 18 เมษำยน 2561
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย
: 0.00 บำท (ศูนย์บำท)
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
: วันที่ 28 พฤษภำคม 2561
ข้ อกำหนดสิทธิ หน้ ำที่ 2 จำก 28
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อำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตรำกำรใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญ

: 1 ปี 6 เดือน นับแต่วนั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญได้ 1 หุ้น (อำจเปลีย่ นแปลง
ในภำยหลังตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ)
รำคำกำรใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญ
: 1.75 บำท (หนึ่ ง บำทเจ็ ด สิ บ ห้ ำสตำงค์ ) ต่ อ 1 หุ้ นสำมั ญ ใหม่ (อำจ
เปลีย่ นแปลงในภำยหลังตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ)
วันใช้ สทิ ธิ
: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สำมำรถใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ ในวันที่
28 ธั น วำคม 2561, 28 มิ ถุน ำยน 2562 เเละ 27 พฤศจิ ก ำยน 2562 ทัง้ นี ้
ก ำหนดกำรใช้ สิ ท ธิ ค รั ง้ แรกให้ ตรงกั บ วั น ที่ 28 ธั น วำคม 2561 และ
กำหนดกำรใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ ำยกำหนดให้ ตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมี
อำยุ ค รบ 1 ปี 6 เดื อ น คื อ วัน ที่ 27 พฤศจิ ก ำยน 2562 นับ แต่ วัน ที่ อ อก
ใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 28 พฤษภำคม 2561 ทังนี
้ ้ ในกรณีที่วนั ใช้ สทิ ธิ
ตรงกับตรงกับวันหยุดทำกำรของบริ ษัท ให้ เลือ่ นวันใช้ สทิ ธิดงั กล่ำวเป็ นวันทำ
กำรสุดท้ ำยก่อนหน้ ำวันใช้ สทิ ธิดงั กล่ำว
(รำยละเอียดในข้ อ 2.2 วิธีกำรใช้ สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น)
วันแรกที่ใช้ สทิ ธิ
: วันที่ 28 ธันวำคม 2561
วันสุดท้ ำยที่ใช้ สทิ ธิ
: วันที่ 27 พฤศจิกำยน 2562
ตลำดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ
: บริ ษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้ ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้ : บริ ษัทจะนำหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้ สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิเข้ ำจด
สิทธิ
ทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
: ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจะขึ ้นอยูก่ บั ใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีกำรใช้ สทิ ธิ ในกรณี
ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมมีกำรใช้ สิทธิทงจ
ั ้ ำนวน (Fully
dilution effect) จะมีผลกระทบแบ่งเป็ น
ผลกระทบ
ผลกระทบด้ ำนกำรลดลงของสัด ส่วนกำรถื อ หุ้น
(Control Dilution)
ผลกระทบด้ ำนกำรลดลงของกำไรสุทธิตอ่ หุ้น(EPS
Dilution)
ผลก ระ ทบด้ ำ นก ำ รลด ลง ข อ ง รำ ค ำ (Price
Dilution)

ร้ อยละ
32.50
67.50
0.00

2.2 วิธีกำรใช้ สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
2.2.1 วันกำหนดกำรใช้ สทิ ธิ
ผู้ถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ส ำมำรถใช้ สิ ท ธิ ต ำมใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ไ ด้ ในวัน ที่ 28 ธั น วำคม 2561, 28
มิถุนำยน 2562 เเละ 27 พฤศจิกำยน 2562 ทังนี
้ ้ กำหนดกำรใช้ สิทธิครัง้ แรกให้ ตรงกับ วันที่ 28 ธันวำคม
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2561 และกำหนดกำรใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำยกำหนดให้ ตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอำยุครบ 1 ปี 6 เดือน
คือวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2562 นับแต่วนั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ วันที่ 28 พฤษภำคม 2561
(ในกรณีที่วนั กำหนดกำรใช้ สิทธิตรงกับวันหยุดทำกำรของบริ ษัท ให้ เลื่อนวันกำหนดกำรใช้ สิทธิดงั กล่ำว
เป็ นวันทำกำรสุดท้ ำยก่อนหน้ ำวันกำหนดกำรใช้ สทิ ธิครัง้ ดังกล่ำว)
2.2.2 กำรใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญ
ในกำรใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้น สำมัญของบริ ษัท แต่ละครั ง้ ผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิท ธิ สำมำรถใช้ สิท ธิ ซือ้ หุ้นสำมัญ
ทังหมดหรื
้
อบำงส่วนได้
2.2.3 ระยะเวลำกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิ
- กำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิกำรซื ้อหุ้นสำมัญในแต่ละครัง้ (ยกเว้ นกำรใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ำย)
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้ สิทธิในกำรซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัท จะต้ องแจ้ งควำมจำนงใน
กำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ระหว่ำงเวลำ 09.00 – 16:00 น. ของทุกวันทำกำรของ
บริ ษัท ภำยในระยะเวลำ 5 วันทำกำรก่อนวันกำหนดกำรใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ (“ระยะเวลำกำรแจ้ งควำม
จ ำนงในกำรใช้ สิท ธิ ”) ในกรณี ที่ วัน ก ำหนดกำรใช้ สิท ธิ ต รงกับ วัน หยุด ท ำกำรของบริ ษั ท ให้ เ ลื่อ นวัน
กำหนดกำรใช้ สทิ ธิดงั กล่ำว เป็ นวันทำกำรสุดท้ ำยก่อนหน้ ำวันกำหนดกำรใช้ สทิ ธิครัง้ ดังกล่ำว
- กำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิกำรซื ้อหุ้นสำมัญครัง้ สุดท้ ำย
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้ สิทธิในกำรซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัท จะต้ องแจ้ งควำมจำนงใน
กำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ระหว่ำงเวลำ 09.00 – 16:00 น. ของทุกวันทำกำรของ
บริ ษัท ภำยในระยะเวลำ 15 วันก่อนวันครบกำหนดกำรใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ ำย (“ระยะเวลำกำรแจ้ งควำม
จำนงในกำรใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ ำย”) ในกรณีที่วนั กำหนดกำรใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ ำยตรงกับวันหยุดทำกำรของ
บริ ษัท ให้ เลือ่ นวันกำหนดกำรใช้ สทิ ธิ ครัง้ สุดท้ ำยดังกล่ำว เป็ นวันทำกำรสุดท้ ำยก่อนหน้ ำวันกำหนดกำรใช้
สิทธิครัง้ สุดท้ ำยดังกล่ำว
กำรแจ้ งข่ำวเกี่ยวกับกำรใช้ สทิ ธิ ระยะเวลำกำรใช้ สทิ ธิ และระยะเวลำกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้
สิทธิ บริ ษัทจะแจ้ งรำยละเอียดดังกล่ำวอย่ำงน้ อย 5 วันทำกำรก่อนระยะเวลำกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้
สิทธิในแต่ละครัง้ ในระบบ SETPortal สำหรับกำรใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ำย บริ ษัทจะส่งจดหมำยลงทะเบียนถึงผู้
ถื อใบสำคัญแสดงสิทธิ ตำมรำยชื่ อที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิ ดสมุด
ทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ครัง้ สุดท้ ำย ภำยใน 21 วันก่อนวันครบกำหนดกำรใช้ สิทธิ ครั ง้
สุด ท้ ำ ย นอกจำกนี ้ บริ ษั ท จะปิ ด สมุด ทะเบี ย นพัก กำรโอนใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ 21 วัน ก่ อ นวัน ครบ
กำหนดกำรใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ำย และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะทำกำรขึ ้นเครื่ องหมำยห้ ำมกำรซื ้อ
ขำย (SP) ล่วงหน้ ำ 2 วันทำกำรก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ครัง้ สุดท้ ำย
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2.2.4 นำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์”)
เลขที่ 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์ : (66) 2009 9000
โทรสำร : (66) 2009 9991
TSD Call center: (66) 2009 9999
เว็บไซค์: www.set.or.th/tsd
นำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ จะรับผิดชอบต่อกำรปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้ องประกอบด้ วย ชื่อและนำมสกุลจริ ง สัญชำติ และที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิ และรำยละเอียดอื่นๆ ที่บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะกำหนด ในกรณีที่
ข้ อมูลไม่ตรงกัน จะถือว่ำข้ อมูลที่ปรำกฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็ นข้ อมูลที่ถกู ต้ อง
นำยทะเบียนมีหน้ ำที่จะต้ องออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝำก
ไว้ กบั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และจะต้ องลงชื่อศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เป็ นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทนใน
สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินนั ้ และนำยทะเบียนจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อออกใบรับเพื่อใช้
แทนใบสำคัญแสดงสิทธิตำมแบบที่นำยทะเบียนกำหนดให้ แก่ศนู ย์รับฝำก
นำยทะเบีย นมี หน้ ำที่ ตำมสัญญำกำรแต่งตัง้ นำยทะเบีย นที่ จะต้ อ งจัดท ำและเก็ บ รั กษำสมุด
ทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไว้ จนกว่ำใบสำคัญแสดงสิทธิ ทงหมดจะมี
ั้
กำรใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นรองรั บของ
บริ ษัทหรื อจนกว่ำครบกำหนดอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล้ วแต่กรณี)
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้ ำที่ในกำรแจ้ งกำรเปลีย่ นแปลง หรื อแก้ ไขข้ อผิดพลำดในรำยละเอียด
ในกำรลงบัน ทึกสมุดทะเบีย นใบสำคัญ แสดงสิท ธิ และนำยทะเบี ยนจะทำกำรเปลี่ย นแปลงหรื อแก้ ไข
ข้ อผิดพลำดดังกล่ำวต่อไป
บริ ษัทขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะส่งจดหมำยลงทะเบียน
แจ้ งให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิทรำบถึงกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำวล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน นับแต่วนั ที่
เปลี่ยนแปลงนำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยแจ้ งผ่ำนระบบ SETPortal และแจ้ งให้ สำนักงำน
ก.ล.ต. ทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน เช่นกัน รวมทังบริ
้ ษัทจะดำเนินกำรจัดส่งกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำว
ให้ กบั ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนด้ วย
2.2.5 สถำนที่ติดต่อในกำรใช้ สทิ ธิ
ฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
บริ ษัท ชีวำทัย จำกัด (มหำชน)
1168/80 อำคำรลุมพินีทำวเวอร์ ชัน้ 27 ยูนิตดี ถนนพระรำมสี่
แขวงทุง่ มหำเมฆ เขตสำทร กทม.
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โทรศัพท์ 0-2679-8870-3 โทรสำร 0-2679-8874
เว็บไซต์ : www.chewathai.com
2.2.6

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ สำมำรถขอรับใบแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิซื ้อ
หุ้นสำมัญได้ ที่บริ ษัท ในระหว่ำงระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ หรื อระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงใน
กำรใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ำย
2.2.6.1 ในกรณีที่เป็ นใบสำคัญแสดงสิทธิ อยู่ในระบบไร้ ใบหุ้น (Script less) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่
ต้ องกำรใช้ สิทธิ ต้องแจ้ งควำมจำนงและกรอกแบบคำขอ เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อ
เพื่อให้ ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตำมที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริ ษัทหลักทรัพย์
ที่ทำหน้ ำที่เป็ นนำยหน้ ำซือ้ ขำยหลักทรั พย์ (Broker) ของตน และบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่ำว จะ
ดำเนินกำรแจ้ งกับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญ
แสดงสิทธิ นำไปใช้ เป็ นหลักฐำนประกอบกำรใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญกับบริ ษัท เพื่อดำเนินกำรใช้ สิทธิ
ตำมที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น
2.2.6.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญจะต้ อง
ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ โดยดำเนินกำรและส่งเอกสำร ดังต่อไปนี ้
ให้ แก่บริ ษัทตำมสถำนที่ข้ำงต้ น
(ก) ใบแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญที่ได้ กรอกข้ อควำมถูกต้ อง ชัดเจน และครบถ้ วน
ทุกรำยกำร
(ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตำมแบบที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนด ซึง่ ผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงลำยมือชื่อผู้โอนด้ ำนหลัง ตำมจำนวนที่ระบุอยูใ่ นใบแจ้ งควำมจำนง
กำรใช้ สิท ธิ และหนัง สือ มอบอำนำจให้ ผ้ ูอื่ นมำรั บใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ฉบับ ใหม่ สำหรั บ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สทิ ธิ (ถ้ ำมี)
(ค) ชำระเงินตำมจำนวนในกำรใช้ สิทธิ ตำมที่ระบุในใบแจ้ งควำมจำนงกำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญ
โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์ จะใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้น
สำมัญจะต้ องชำระเป็ น เงินสด เช็ค ดร๊ ำฟท์ ตัว๋ แลกเงินธนำคำร หรื อคำสัง่ จ่ำยเงินธนำคำร ที่
สำมำรถเรี ยกเก็บได้ ในเขตกรุ งเทพมหำนคร ภำยใน 2 วันทำกำร นับจำกวันที่ในกำรใช้ สิทธิ
แต่ละครัง้ โดยขีดคร่ อมเฉพำะสัง่ จ่ำย “บัญชีบริ ษัท ชีวำทัย จำกัด (มหำชน)” (‘‘Account
CHEWATHAI Public Company Limited’’) ประเภทบั ญ ชี ก ระแสรำยวั น เลขที่ บัญชี
256-0-02240-1 ธนำคำรกรุ งศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน) สำขำลุมพินี ทังนี
้ ้ กำรใช้ สทิ ธิ
ซื ้อหุ้นสำมัญดังกล่ำวจะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อบริ ษัทได้ เรี ยกเก็บเงินจำนวนดังกล่ำวได้ แล้ วเท่ำนัน้
หำกเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ ด้วยเหตุผลใดๆ ที่มิได้ เกิดจำกบริ ษัทให้ ถือว่ำผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
แสดงเจตนำยกเลิก และบริ ษัทตกลงให้ ถือเป็ นกำรยกเลิกกำรขอใช้ สิทธิในครัง้ นัน้ แต่ทงนี
ั ้ ้ไม่
เป็ นกำรตัดสิทธิที่จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญในครัง้ ต่อไป เว้ นแต่เป็ นกำรยกเลิกกำรใช้ สทิ ธิในครัง้
สุดท้ ำย ให้ ถือว่ำหมดสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวอีกต่อไป ผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะเป็ นผู้รับ ภำระค่ำอำกรแสตมป์ ที่
เกิดขึ ้น อันเนื่องมำจำกกำรใช้ สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื ้อหุ้นสำมัญ
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(ง) หลักฐำนประกอบกำรจองซื ้อ
1. บุคคลสัญชำติไทย
2. บุคคลต่ำงด้ ำว
3. นิติบคุ คลในประเทศ

:
:
:

4. นิติบคุ คลต่ำงประเทศ

:

สำเนำบัตรประชำชนพร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง
สำเนำหนังสือเดินทำงพร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง
สำเนำหนังสือรับรองบริ ษัทพร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง
โดยกรรมกำรผู้มีอำนำจที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในหนังสือ
รับรองบริ ษัทนัน้ และเอกสำรหลักฐำนของผู้มีอำนำจ
ลงลำยมื อ ชื่ อ ตำม 1. หรื อ 2. พร้ อมรั บ รองส ำเนำ
ถูกต้ อง
ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบี ย นรั บ รองโดย Notary
Public พร้ อมรั บ รองส ำเนำถู ก ต้ อง และเอกสำร
หลักฐำนของผู้มีอำนำจลงลำยมือชื่อตำม 1. หรื อ 2.
พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง

2.2.6.3 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญ
จะต้ อ งเป็ น จ ำนวนเต็ ม เท่ำ นัน้ โดยอัต รำกำรใช้ สิท ธิ เ ท่ำ กับ ใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ห รื อ ใบแทน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสำมัญ 1 หุ้น เว้ นแต่กำรปรับสิทธิตำม 3.3
2.2.6.4 จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกเมื่อมีกำรใช้ สิทธิ จะคำนวณโดยกำรนำจำนวนเงินในกำรใช้ สิทธิ ซึ่งผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ชำระตำมที่กล่ำวข้ ำงต้ น หำรด้ วยรำคำกำร
ใช้ สิทธิในขณะที่มีกำรใช้ สิทธินนั ้ โดยบริ ษัทจะออกหุ้นสำมัญเป็ นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วย
ของใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ คูณด้ วยอัตรำกำรใช้ สทิ ธิ หำกมีกำรปรับ
รำคำกำรใช้ สิทธิ และ/หรื อ อัตรำกำรใช้ สิทธิแล้ ว ทำให้ มีเศษเหลืออยู่จำกกำรคำนวณดังกล่ำว
บริ ษัทจะไม่นำเศษดังกล่ำวมำคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจำกกำรใช้ สทิ ธิดงั กล่ำวคืนให้ แก่
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14
วัน นับจำกวันกำหนดกำรใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ โดยไม่มีดอกเบี ้ย
2.2.6.5 หำกบริ ษัทได้ รับหลักฐำนใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อจำนวนเงินที่
บริ ษัท ได้ รับชำระไม่ครบตำมจำนวนที่ระบุไว้ ในใบแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญ หรื อ
บริ ษัทตรวจสอบได้ วำ่ ข้ อควำมที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ กรอกลง
ในใบแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสำมัญนัน้ ไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถูกต้ อง ผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ต้ องทำกำรแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภำยในระยะเวลำกำรแจ้ ง
ควำมจำนงใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ หำกผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญ แสดงสิทธิ ไม่
ทำกำรแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภำยในระยะเวลำดังกล่ำว บริ ษัทจะถือว่ำกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิ
ในครัง้ นันสิ
้ ้นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้ สทิ ธิ และบริ ษัทจะจัดส่งเงินที่ได้ รับ และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ
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คืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิภำยใน 14 วันนับจำกวันที่กำหนดกำรใช้ สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี ้ย
ให้ ไม่วำ่ กรณีใด ๆ
ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ชำระจำนวนเงินในกำรใช้ สทิ ธิ
ไม่ครบถ้ วน บริ ษัทมีสิทธิ ที่ที่จะดำเนินกำรประกำรใดประกำรหนึ่งต่อไปนี ้ ตำมที่ผ้ ถู ือใบสำคัญ
แสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเลือกไว้ ในใบแจ้ งควำมจำนง
(ก) ถือว่ำกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธินนสิ
ั ้ ้นสภำพลง โดยไม่มีกำรใช้ หรื อ
(ข) ถือว่ำจำนวนหุ้นสำมัญที่จองซื ้อมีจำนวนเท่ำกับจำนวนที่จะได้ รับตำมจำนวนเงินในกำรใช้
สิทธิ ซึง่ บริ ษัทได้ รับชำระไว้ จริ งตำมรำคำกำรใช้ สทิ ธิในขณะนัน้ หรื อ
(ค) ให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ชำระเงินเพิ่มเติมตำมจำนวนที่
ประสงค์จะใช้ สิทธิให้ ครบถ้ วนภำยในระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิในครัง้ นัน้ หำก
บริ ษัทไม่ได้ รับเงินครบถ้ วนตำมจำนวนในกำรใช้ สิทธิภำยในระยะเวลำดังกล่ำว บริ ษัทจะถือ
ว่ำกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิในครัง้ นันสิ
้ ้นสภำพลง โดยไม่มีกำรใช้ สทิ ธิ
ในกรณีตำม (ก) และ (ค) บริ ษัทจะส่งเงินที่ได้ รับไว้ และใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อใบ
แทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึง่ บริ ษัทถือว่ำไม่มกี ำรใช้ สทิ ธิดงั กล่ำว คืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดง
สิทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วัน นับจำกวันถัด
จำกวันกำหนดกำรใช้ สทิ ธิ โดยไม่มีดอกเบี ้ย
ในกรณีตำม (ข) บริ ษัทจะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
ส่วนที่เหลือในกรณีที่บริ ษัทถือว่ำมีกำรใช้ สทิ ธิเพียงบำงส่วนคืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ
หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วัน นับจำกวันถัดจำกวัน
กำหนดกำรใช้ สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี ้ย อย่ำงไรก็ดี ใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ที่ยังไม่มีกำรใช้ สิท ธิ ดังกล่ำว ยังมีผลใช้ ต่อไปจนถึงวันกำหนดกำรใช้ สิท ธิ ค รั ง้
สุดท้ ำย
2.2.6.6 เมื่อมีผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญ
ได้ ปฏิบัติตำมเงื่ อนไขกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสำมัญ กล่ำวคือ ได้ ส่งมอบทัง้
ใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญ
และชำระเงินค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญถูกต้ องและครบถ้ วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อใบ
แทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่ สำมำรถเพิกถอนกำรใช้ สิทธิ ได้ เว้ นแต่จะได้ รับควำมยินยอมจำก
บริ ษัท
2.2.6.7 เมื่อพ้ นกำหนดวันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำยแล้ ว แต่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดง
สิทธิ ยังมิได้ ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขของกำรใช้ สิทธิที่กำหนดไว้ อย่ำงครบถ้ วน ให้ ถือว่ำใบสำคัญแสดง
สิทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ นนั ้ ๆ สิ ้นสภำพลง โดยไม่มีกำรใช้ สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิท ธิ จะใช้ สิทธิ ไม่ได้ อีก เมื่อพ้ นกำหนดกำรใช้ สิท ธิ ค รั ง้
สุดท้ ำย
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2.2.6.8 ในกรณีที่บริ ษัทไม่สำมำรถคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ ใช้ สิทธิ ให้ กบั ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ ภำยในระยะเวลำ 14 วัน นับจำกวันถัดจำกวันกำหนดกำรใช้ สิทธิในครัง้
นัน้ ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้ รับอัตรำดอกเบี ้ยร้ อยละ 7.5
ต่อปี โดยคำนวณจำกเงินส่วนที่ไม่ได้ รับกำรใช้ สทิ ธินบั ตังแต่
้ วนั ที่พ้นกำหนดเวลำ 14 วันดังกล่ำว
จนถึงวันที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ รับคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิ
อย่ำงไรก็ดี หำกบริ ษัทได้ ทำกำรส่งเช็ค ดร๊ ำฟท์ ตัว๋ แลกเงินธนำคำร หรื อคำสัง่ จ่ำยเงิน
ธนำคำร ซึง่ ขีดคร่อมสัง่ จ่ำยเฉพำะชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่
ที่ระบุในใบแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิโดยถูกต้ องแล้ วโดยชอบ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่มี
สิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
2.2.6.9 ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นรองรับไม่เต็มจำนวนที่ตนมีสิทธิ ตำมใบสำคัญ
แสดงสิทธิ บริ ษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ที่ระบุจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่
ยังไม่ได้ ใช้ สิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิภำยใน 14 วันนับแต่วนั ใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ ยกเว้ น
ในกำรใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ำยจะไม่มีกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ อีก
2.2.6.10 ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ น
จำนวนมำกกว่ำจำนวนที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิ บริ ษัทจะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ โดยมีจำนวน
ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลดลงให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำว หำกใบสำคัญแสดงสิทธิ
นันอยู
้ ่ในระบบใบหุ้น โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วันนับจำกวันใช้ สิทธินนๆ
ั ้ และจะ
ทำกำรยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิใบเก่ำ
2.2.6.11 บริ ษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ วของบริ ษัท ต่อกระทรวงพำณิชย์ตำมจำนวน
หุ้นสำมัญที่ออกใหม่สำหรับกำรใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ ภำยใน 14 วันนับตังแต่
้ วนั ที่บริ ษัทได้ รับชำระ
ค่ำหุ้นตำมจำนวนที่มีกำรใช้ สิทธิ แต่ละครัง้ และบริ ษัทจะดำเนินกำรจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่ได้ ใช้ สิทธินนั ้ เข้ ำเป็ นผู้ถือหุ้นสำมัญของบริ ษัท ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตำมจำนวน
หุ้นสำมัญที่คำนวณได้ จำกกำรใช้ สทิ ธิในครัง้ นัน้
2.2.6.12 ในกรณี ห้ ุน สำมัญ ที่ สำรองไว้ เ พื่ อ รองรั บ กำรใช้ สิท ธิ ที่ ไม่เ พี ย งพอ บริ ษั ท จะด ำเนิ น กำรชดใช้
ค่ำเสียหำยที่เกิดขึ ้นให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใช้ สิทธิได้ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทจะ
ไม่ชดใช้ ค่ำเสียหำยให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใช้ สิทธิได้ ถึงแม้ ว่ำจะมีห้ ุ นสำมัญ
เพียงพอก็ตำม ในกรณี เช่น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต่ำงด้ ำวที่ไม่สำมำรถใช้ สิทธิเพรำะถูกจำกัด
สิทธิ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท
2.2.6.13 (ก) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็ นบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยตำมข้ อบังคับบริ ษัท จะสำมำรถใช้
สิท ธิ ต ำมใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ เพื่ อ ซื อ้ หุ้น รองรั บของบริ ษัท ไม่ว่ำทัง้ หมดหรื อบำงส่วนได้
ภำยใต้ เงื่อนไขว่ำ เมื่อได้ ใช้ สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิในวันใช้ สทิ ธิในครัง้ นันๆ
้ แล้ วต้ องไม่
ทำให้ กำรถือหุ้นของบริ ษัทโดยบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยทังหมดขั
้
ดต่อข้ อบังคับของบริ ษัท
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หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องในเรื่ องสัดส่วนกำรถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชำติไทย ซึ่ง ณ วัน
ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อยู่ที่ร้อยละ 20.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทัง้ หมดของ
บริ ษัท
(ข) อย่ำงไรก็ดี หำกข้ อจำกัดกำรถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยตำม (ก) ข้ ำงต้ นมีผลทำให้ ผ้ ู
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ เป็ นบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชำติไทย ซึ่งได้ ใช้ สิทธิ ตำมวิธีกำรดังกล่ำวมำ
ครบถ้ วน ไม่สำมำรถใช้ สิทธิได้ เต็มจำนวนที่ระบุในหนังสือแสดงควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ
บริ ษัทจะอนุญำตให้ ดำเนินกำรใช้ สิทธิ ได้ เพียงส่วนที่ไม่ขดั ต่อข้ อจำกัดกำรถื อหุ้นข้ ำงต้ น
ภำยใต้ ห ลัก กำรผู้แ สดงควำมจ ำนงก่ อ นจะสำมำรถใช้ สิ ท ธิ ไ ด้ ก่ อ น (First Come, First
Served) และบริ ษัทจะคืนใบสำคัญแสดงสิทธิ และเงินส่วนที่ไม่ได้ ใช้ สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี ้ย
ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ เ ป็ น บุค คลที่ มิ ใ ช่ สัญ ชำติ ไ ทยดัง กล่ำ ว ทำงไปรษณี ย์
ลงทะเบียนภำยใน 14 วัน นับแต่วนั ใช้ สทิ ธิในครัง้ นันๆ
้
หำกในวันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็ นบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชำติไทย
ไม่สำมำรถใช้ สิท ธิ เนื่ อ งจำกข้ อ จ ำกัด เรื่ อ งสัด ส่ว นกำรถื อ หุ้น ของผู้ถื อ หุ้น ที่ เป็ น บุค คลที่มิใช่
สัญชำติไทยให้ ถือว่ำใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวหมดอำยุลง โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็ น
บุคคลที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยดังกล่ำว ไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่ำเสียหำยหรื อค่ำชดใช้ ใดๆ จำกบริ ษัท และ
บริ ษัทจะไม่มีกำรชำระค่ำเสียหำยหรื อค่ำชดเชยใดๆ ให้ แก่ผ้ ูถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จำกกำร
ดังกล่ำวทังสิ
้ ้น
2.2.6.14 กำรออกและส่งมอบหุ้นสำมัญออกใหม่ ชื่อที่จะระบุในหุ้นสำมัญออกใหม่จะใช้ ชื่อเดียวกันกับชื่อ
ที่ปรำกฏอยู่ในแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้ สิทธิ โดยบริ ษัทจะจัดส่งใบหุ้นไปยังผู้ถือใบสำคั ญ
แสดงสิทธิ ตำมที่อยู่ที่ได้ ระบุไว้ ในแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้ สิทธิโดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับภำยใน 15 วัน นับจำกวันกำหนดกำรใช้ สทิ ธิแต่ละครัง้ อย่ำงไรก็ตำมบริ ษัทอำจตกลงกับผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลว่ งหน้ ำ ให้ บริ ษัทเก็บใบหุ้นสำมัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบแทนใบสำคัญ
แสดงสิทธิ เช็ค และเอกสำรอื่นๆ ไว้ ที่บริ ษัทเพื่อให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อตัวแทนมำรับไป
ด้ วยตัวเองก็ได้ โดยจะต้ องดำเนินกำรตำมที่บริ ษัทกำหนด บริ ษัทอำจจะออกใบหุ้นในระบบใบหุ้น
(Script) และระบบไร้ ใบหุ้น (Scriptless) หำกบริ ษัทจะออกหุ้นสำมัญโดยระบบไร้ ใบหุ้น บริ ษัทจะ
ดำเนินกำรเมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ แจ้ งให้ บริ ษัททรำบว่ำ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ยอมรับ
เป็ นนำยทะเบียนหลักทรัพย์ให้ กบั ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ ว โดยบริ ษัทจะส่งใบหุ้นสำมัญหรื อ
ใบสำคัญแสดงสิทธิเข้ ำฝำกไว้ กบั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องระบุชื่อ
และบัญชีของบริ ษัทสมำชิกของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ถูกต้ องในแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้
สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้น สำมัญ และบริ ษั ท จะส่ง มอบหุ้น สำมัญ หรื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ผ่ ำ นบัญ ชี ฝ ำก
หลักทรัพย์ภำยใน 7 วันทำกำรนับจำกวันใช้ สทิ ธิแต่ละครัง้
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2.2.7 กำรแก้ ไขขันตอนกำรใช้
้
สทิ ธิ
ในกรณี ที่ตลำดหลักทรั พย์ และ/หรื อ ศูนย์ รับฝำกหลักทรั พย์ ตลอดจนหน่วยงำนใดที่เกี่ ยวข้ องได้ อ อก
ประกำศ ระเบียบ หรื อวิธีกำรปฏิบตั ิกำรใด ๆ ที่มีผลให้ บริ ษัทต้ องแก้ ไขรำยละเอียดขันตอนในกำรใช้
้
สิทธิ
ตำมข้ อ 2.2.6 ให้ บริ ษัทสำมำรถทำกำรแก้ ไขขันตอนกำรใช้
้
สิทธิให้ สอดคล้ องกับ ประกำศ ระเบียบ หรื อวิธี
ปฏิบตั ิดงั กล่ำวได้ และต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์ และ สำนักงำน ก.ล.ต. ทรำบโดยไม่ชกั ช้ ำ
3. หน้ ำที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้ ำที่ที่จะต้ องปฏิบตั ิตลอดอำยุสญ
ั ญำของใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี ้
3.1. กำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้ อกำหนดสิทธิ
ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้ ควำมพยำยำมอย่ำงดีที่สดุ ในกำรประกอบธุรกิจให้ เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ และ
จะปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้ อง รวมตลอดถึงกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ และคำสัง่ ต่ำงๆ ที่ออกตำมกฎหมำย และ
จะปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดและเงื่อนไขต่ำงๆ ของข้ อกำหนดสิทธิฉบับนี ้โดยเคร่งครัดตลอดอำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
3.2. สิทธิของบริ ษัทในกำรเรี ยกให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้ สทิ ธิก่อนระยะเวลำที่กำหนดตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริ ษัทออกครัง้ นี ้ไม่มีข้อกำหนดให้ บริ ษัทสำมำรถเรี ยกให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้ สิทธิ ก่อน
ระยะเวลำที่กำหนดตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
3.3. เงื่อนไขกำรปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
3.3.1 บริ ษัทต้ องดำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้ สทิ ธิและอัตรำกำรใช้ สทิ ธิ ตลอดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิด
เหตุก ำรณ์ ใ ดเหตุกำรณ์ หนึ่ง ดัง ต่อ ไปนี ้ ทัง้ นี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่อ รั ก ษำผลประโยชน์ ต อบแทนของผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ ด้อยไปกว่ำเดิม
(ก) เมื่อบริ ษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ ของหุ้นสำมัญของบริ ษัท อันเป็ นผลมำจำกกำรรวมหรื อกำร
แบ่งแยกหุ้นสำมัญที่ได้ ออกแล้ วของบริ ษัท
(ข) เมื่อบริ ษัทเสนอขำยหุ้นสำมัญแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลในวงจำกัด ใน
รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ ต่ำกว่ำร้ อยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุ้น
สำมัญของบริ ษัท”
(ค) เมื่ อ บริ ษั ท เสนอขำยหลัก ทรั พ ย์ อ อกใหม่ใ ดๆ ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น เดิ ม และ/หรื อ ประชำชนทั่ว ไป โดย
หลักทรัพย์นนให้
ั ้ สิทธิ แก่ผ้ ถู ือหลักทรัพย์ในกำรใช้ สิทธิ แปลงสภำพเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้น
สำมัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภำพ หรื อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญ โดยรำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้น
สำมัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ ดงั กล่ำว ต่ำกว่ำร้ อยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของ
บริ ษัท”
(ง) เมื่อบริ ษัทจ่ำยปั นผลทังหมดหรื
้
อบำงส่วนเป็ นหุ้นสำมัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท
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(จ) เมื่อบริ ษัทจ่ำยปั นผลเป็ นเงินเกินกว่ำอัตรำร้ อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษี เงินได้ ตำมงบกำรเงิน
เฉพำะของบริ ษัทสำหรับกำรดำเนินงำนในรอบระยะเวลำบัญชีใดๆระหว่ำงอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิที่
ออกในครัง้ นี ้
(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ใดๆ อันทำให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิ
และผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุกำรณ์ใดๆ นันไม่
้ ได้ อยูใ่ นข้ อ (ก) ถึง (จ)
ในกรณีที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญ และกำรเปลีย่ นแปลงอัตรำกำร
ใช้ สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญ รวมทังวิ
้ ธีกำรคำนวณถึงกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวตำมที่ระบุต่อไปนี ้ ไม่ได้ ทำให้
ผลตอบแทนใดๆ ที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้ รับเมื่อมีกำรใช้ สิทธิ ตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่ำเดิม โดยบริ ษัทจะดำเนินกำรปรับรำคำกำร
ใช้ สทิ ธิ และอัตรำกำรใช้ สทิ ธิในกรณีตำ่ งๆ ดังกล่ำวข้ ำงต้ นตำมสูตรและวิธีกำรคำนวณ ดังต่อไปนี ้
(ก) เมื่อบริ ษัทเปลี่ย นแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ ของหุ้นสำมัญของบริ ษัท อันเป็ นผลมำจำกกำรรวมหรื อกำร
แบ่งแยกหุ้นสำมัญที่ได้ ออกแล้ วของบริ ษัท
บริ ษัทจะปรับรำคำกำรใช้ สิทธิ อนั เป็ นผลมำจำกกำรรวม หรื อกำรแบ่งแยกหุ้นสำมัญที่ออกแล้ วของ
บริ ษัท โดยจะมีผลบังคับทันทีตงั ้ แต่วนั ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ ของหุ้นสำมัญของบริ ษัท
เพื่อให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ รับหุ้นตำมจำนวนที่คำนวณได้ ตำม
สูตรและประเภทเช่นเดียวกับหุ้นสำมัญของบริ ษัทที่ออกภำยหลังจำกกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำว
1. รำคำกำรใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Price1 = Price0 x

[Par1]
[Par0]

2. อัตรำกำรใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Ratio1 = Ratio0 x

โดยที่

Price0
Price1
Ratio0
Ratio1
Par0
Par1

[Par1]
[Par0]

คือ รำคำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
คือ รำคำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
คือ อัตรำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
คือ อัตรำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
คือ มูลค่ำที่ตรำไว้ ของหุ้นสำมัญก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
คือ มูลค่ำที่ตรำไว้ ของหุ้นสำมัญหลังกำรเปลีย่ นแปลง
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(ข) เมื่อบริ ษัทเสนอขำยหุ้นสำมัญแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลในวงจำกัด ใน
รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ ต่ำกว่ำร้ อยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุ้น
สำมัญของบริ ษัท”
กำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้ สทิ ธิและอัตรำกำรใช้ สทิ ธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญ
จะไม่ได้ รับสิทธิ ในกำรจองซือ้ หุ้นสำมัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ ตลำดหลักทรั พย์ ขึ ้นเครื่ องหมำย XR)
สำหรับกรณีที่เป็ นกำรเสนอขำยให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรื อ วันแรกของกำรเสนอขำยหุ้น
สำมัญที่ออกใหม่แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลในวงจำกัด แล้ วแต่กรณี
“รำคำเฉลี่ยของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่” คำนวณได้ จำก จำนวนเงินทังสิ
้ ้นที่บริ ษัทจะได้ รับจำกกำรเสนอ
ขำยหุ้น หักด้ วยค่ำใช้ จำ่ ยที่เกิดจำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกนัน้ (ถ้ ำมี) หำรด้ วยจำนวนหุ้นสำมัญ
ทังสิ
้ ้นที่ออกใหม่ในครัง้ นัน้
“รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัท” ได้ กำหนดไว้ เท่ำกับ “รำคำตลำดเฉลีย่ ถ่วงน ้ำหนักต่อหุ้นของหุ้น
สำมัญของบริ ษัท ” โดยที่ “รำคำตลำดเฉลี่ยถ่วงนำ้ หนักต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริ ษัท ” หมำยถึง
มูลค่ำกำรซื ้อขำยหุ้นสำมัญทังหมดของบริ
้
ษัท หำรด้ วยจำนวนหุ้นสำมัญของบริ ษัทที่ทำกำรซื ้อขำย
ทังหมดในระหว่
้
ำงระยะเวลำ 15 วันทำกำร (วันที่เปิ ดทำกำรซื ้อขำยของตลำดหลักทรัพย์) ติดต่อกัน
ก่อนวันที่ใช้ ในกำรคำนวณ
ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัท” เนื่องจำกหุ้นสำมัญของบริ ษัท
ไม่มีกำรซื ้อขำยในช่วงระยะเวลำดังกล่ำว บริ ษัทจะทำกำรกำหนดรำคำยุติธรรมเพื่อใช้ ในกำรคำนวณ
แทน
“วันที่ใช้ ในกำรคำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้ รับสิทธิในกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญที่ออก
ใหม่ สำหรับกรณีที่เป็ นกำรเสนอขำยให้ กบั ผู้ห้ นุ เดิม (Right Issue) และ/หรื อ วันแรกของกำรเสนอขำย
หุ้นสำมัญที่ออกใหม่แก่ประชำชนทั่วไป สำหรับกรณีที่เป็ นกำรเสนอขำยต่อประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ
กรณีที่เป็ นกำรเสนอขำยให้ แก่บคุ คลในวงจำกัด แล้ วแต่กรณี อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ
พร้ อมกันมำกกว่ำ 1 รำคำเสนอขำย ภำยใต้ เงื่อนไขที่ต้องจองซื ้อด้ วยกัน ให้ ใช้ รำคำเสนอขำยทุกรำคำ
มำคำนวณรำคำสุทธิตอ่ หุ้นสำมัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่กำรเสนอขำยดังกล่ำวไม่อยูภ่ ำยใต้ เงื่อนไขที่
จะต้ องซื ้อด้ วยกัน ให้ นำเฉพำะรำคำเสนอขำยที่ต่ำกว่ำร้ อยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุ้นสำมัญของ
บริ ษัท” มำคำนวณกำรเปลีย่ นแปลงเท่ำนัน้
1. รำคำกำรใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Price1 = Price0 x

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

2. อัตรำกำรใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Ratio1 = Ratio0 x

โดยที่

Price0
Price1

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

คือ รำคำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
คือ รำคำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
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Ratio0
Ratio1
MP
A

B

BX

คือ อัตรำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
คือ อัตรำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
คือ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัท”
คือ จำนวนหุ้นสำมัญที่ได้ เรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิ ในกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ กรณี เสนอขำยหุ้น
สำมัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ วันก่อนวันแรกของกำรเสนอขำยหุ้น
สำมัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขำยหุ้นสำมัญให้ แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ
กรณีเสนอขำยหุ้นสำมัญให้ แก่บคุ คลในวงจำกัด แล้ วแต่กรณี
คือ จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ ทังที
้ ่เสนอขำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ
เสนอขำยให้ แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลในวงจำกัด
คือ จำนวนเงินที่ได้ รับภำยหลังจำกกำรหักค่ำใช้ จ่ำย (ถ้ ำมี) จำกกำรออกหุ้น
สำมัญที่ออกใหม่ที่เสนอขำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ เสนอขำยให้ แก่
ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอขำยให้ แก่บคุ คลในวงจำกัด

(ค) เมื่ อ บริ ษั ท เสนอขำยหลัก ทรั พ ย์ อ อกใหม่ใ ดๆ ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น เดิ ม และ/หรื อ ประชำชนทั่ว ไป โดย
หลักทรัพย์นนให้
ั ้ สิทธิ แก่ผ้ ถู ือหลักทรัพย์ในกำรใช้ สิทธิ แปลงสภำพเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้น
สำมัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภำพ หรื อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญ) โดยรำคำเฉลีย่ ต่อหุ้นของหุ้น
สำมัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ ดงั กล่ำว ต่ำกว่ำ ร้ อยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของ
บริ ษัท”
กำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้ สทิ ธิและอัตรำกำรใช้ สทิ ธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญ
จะไม่ได้ รับกำรใช้ สทิ ธิในกำรจองซื ้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้ สทิ ธิที่จะแปลงสภำพ/เปลีย่ นเป็ นหุ้น
สำมัญ (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมำย XW) สำหรับกรณีที่เป็ นกำรเสนอขำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิม (Right Issue) และ/หรื อ วันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้ สิทธิ ที่จะแปลง
สภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญแก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้ แก่บคุ คลในวงจำกั ด
แล้ วแต่กรณี
“รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่” คำนวณได้ จำกจำนวนเงินที่ได้ รับจำกกำรออกหลักทรัพย์
ใดๆ ที่มีสิทธิในกำรแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญ รวมกับเงินที่ได้ รับจำกกำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญ
นัน้ ถ้ ำมีกำรใช้ สทิ ธิทงหมด
ั้
หำรด้ วยจำนวนหุ้นทังสิ
้ ้นที่ต้องออกใหม่ เพื่อรองรับกำรใช้ สทิ ธินนั ้
“รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัท ” และฐำนของมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ ซึ่งจะเปรี ยบเทียบให้ ใช้ และมี
ควำมหมำยเช่นเดียวกับ รำยละเอียดในข้ อ (ข) ข้ ำงต้ น
“วันที่ใช้ ในกำรคำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้ รับสิทธิ ในกำรจองซื ้อหลักทรัพย์ที่
ออกใหม่ใดๆ ที่ให้ สิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญ สำหรับกรณีที่เป็ นกำรเสนอขำยสำหรับ
กรณีที่เป็ นกำรเสนอขำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรื อ วันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้ สิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้น สำมัญแก่ประชำชนทัว่ ไป สำหรับกรณีที่เป็ น
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กำรเสนอขำยหลักทรั พย์ดังกล่ำวต่อประชำชนทั่วไป และ/หรื อ ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้ แก่บุคคลใน
วงจำกัด แล้ วแต่กรณี
1. รำคำกำรใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Price1 = Price0 x

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

2. อัตรำกำรใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้

Ratio1 = Ratio0 x

โดยที่

Price0
Price1
Ratio0
Ratio1
MP
A

B

BX

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

คือ รำคำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
คือ รำคำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
คือ อัตรำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
คือ อัตรำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
คือ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัท”
คือ จำนวนหุ้นสำมัญที่ได้ เรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้น เพื่อกำรจองซือ้ หลักทรั พย์ ที่ออกใหม่ที่มีสิท ธิ ที่จะแปลงสภำพ/
เปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญได้ กรณีเสนอขำยให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ ก่อนวัน
แรกของระยะเวลำกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิแปลง
สภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญได้ ต่อประชำชนทั่วไป และ/หรื อ บุคคลใน
วงจำกัด แล้ วแต่กรณี
คือ จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับกำรใช้ สิทธิของหลักทรัพย์ใด ๆ ซึ่ง
สำมำรถแปลงสภำพ/เปลีย่ นเป็ นหุ้นสำมัญที่จะเสนอขำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
และ/หรื อ เสนอขำยให้ แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอขำยให้ แก่บคุ คล
ในวงจำกัด แล้ วแต่กรณี
คือ จำนวนเงินที่บริ ษัท จะได้ รับภำยหลังจำกกำรหักค่ำใช้ จ่ำย (ถ้ ำมี) จำกกำร
ออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่มีสิทธิ ในกำรแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญที่
เสนอขำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ เสนอขำยให้ แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/
หรื อ เสนอขำยให้ แก่บคุ คลในวงจำกัด รวมกับเงินที่ได้ รับจำกกำรใช้ สิทธิ
ซื ้อหุ้นสำมัญ

(ง) เมื่อบริ ษัทจ่ำยปั นผลทังหมดหรื
้
อบำงส่วนเป็ นหุ้นสำมัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท
กำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้ สทิ ธิและอัตรำกำรใช้ สทิ ธิจะมีผลบังคับทันที ตังแต่
้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญ
ไม่มีสทิ ธิในกำรรับหุ้นปั นผล (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมำย XD)
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1. รำคำกำรใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Price1 = Price0 x

[A]
[A + B]

2. อัตรำกำรใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Ratio1 = Ratio0 x

โดยที่

Price0
Price1
Ratio0
Ratio1
A

B

[A + B]
[A]

คือ รำคำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
คือ รำคำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
คือ อัตรำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
คือ อัตรำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
คือ จำนวนหุ้นสำมัญที่ได้ เรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นสำมัญเพื่อสิทธิกำรรับหุ้นปั นผล
คือ จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสำมัญปั นผล

(จ) เมื่อบริ ษัทจ่ำยปั นผลเป็ นเงินเกินกว่ำอัตรำร้ อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษี เงินได้ ตำมงบกำรเงิน
เฉพำะของบริ ษัทสำหรับกำรดำเนินงำนในรอบระยะเวลำบัญชีใดๆ ระหว่ำงอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิที่
ออกในครัง้ นี ้
กำรคำนวณอัตรำร้ อยละของเงินปั นผลที่จ่ำยให้ กบั ผู้ถือหุ้น ให้ คำนวณโดยนำเงินปั นผลที่จ่ำยออกจริ ง
ในรอบระยะเวลำบัญชีในแต่ละปี ดังกล่ำว หำรด้ วยกำไรสุทธิ ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรหลังหักภำษี
เงินได้ ของผลกำรดำเนินงำนตำมงบกำรเงินรวมของรอบระยะเวลำบัญชีนนั ้ โดยเงินปั นผลที่จ่ำยออก
จริ งให้ หมำยรวมถึงเงินปั นผลระหว่ำงกำลในแต่ละรอบบัญชีนนด้
ั ้ วย กำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิ
และอัตรำกำรใช้ สทิ ธิจะมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญไม่มีสทิ ธิในกำรรับเงินปั นผลนัน้ (วัน
แรกทีต่ ลำดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมำย XD)
“รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัท ” และฐำนของมูลค่ำที่ตรำไว้ ซึ่งจะใช้ เปรี ยบเทียบให้ ใ ช้ และมี
ควำมหมำยเช่นเดียวกับ รำยละเอียดในข้ อ (ข) ข้ ำงต้ น
“วันที่ใช้ ในกำรคำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้ รับสิทธิในเงินปั นผล
1. รำคำกำรใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Price1 = Price0 x

[MP − (D − R)]
[MP]

2. อัตรำกำรใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Ratio1 = Ratio0 x

โดยที่

Price0

[MP]
[MP − (D − R)]

คือ รำคำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
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Price1
Ratio0
Ratio1
MP
D
R

คือ รำคำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
คือ อัตรำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
คือ อัตรำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
คือ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัท”
คือ เงินปั นผลต่อหุ้นที่จ่ำยจริ งแก่ผ้ ถู ือหุ้น
คือ เงินปั นผลต่อหุ้น ที่จะจ่ำยในอัตรำร้ อยละ 90 โดยคำนวณจำกกำไรสุทธิ
หลังหักภำษี เงินได้ ตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริ ษัทสำหรับกำรดำเนินงำน
ในรอบระยะเวลำบัญชีใดๆ หำรด้ วยจำนวนหุ้นทังหมดที
้
่มีสทิ ธิได้ รับเงินปัน
ผล

(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ใดๆ อันทำให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิ
และผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุกำรณ์ใดๆ นันไม่
้ ได้ อยูใ่ นข้ อ (ก) ถึง (จ)
ให้ บริ ษัท และที่ปรึ กษำทำงกำรเงินร่ วมกันพิจำรณำ เพื่อกำหนดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิ
และ/หรื อ อัตรำกำรใช้ สิทธิ ใหม่อย่ำงเป็ นธรรม และไม่ทำให้ ผ้ ูถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ รับผลประโยชน์ด้อยไปจำกเดิม โดยให้ ถือว่ำผลกำรพิจำรณำนันเป็
้ นที่สดุ และ
ให้ บริ ษัทแจ้ งให้ สำนักงำน ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำยทะเบียนใบสำคัญแสดง
สิทธิ ทรำบถึงรำยละเอียดดังกล่ำวด้ วย โดยจะแจ้ งทันทีหรื อก่อนวันที่อตั รำ หรื อ รำคำใช้ สิทธิ แปลง
สภำพใหม่มีผลบังคับใช้
3.3.2

กำรคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิและอัตรำกำรใช้ สิทธิตำมข้ อ (ก) ถึง (ฉ) เป็ นอิสระต่อกันและ
จะคำนวณกำรเปลีย่ นแปลงตำมลำดับเหตุกำรณ์ตำ่ งๆ ก่อนหลังเปรี ยบเทียบกับ "รำคำตลำดของหุ้นสำมัญ
ของบริ ษัท” สำหรับกรณีที่เหตุกำรณ์ตำ่ งๆ เกิดขึ ้นพร้ อมกัน ให้ คำนวณกำรเปลีย่ นแปลงเรี ยงตำมลำดับ ดังนี ้
คือ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) โดยในแต่ละลำดับครัง้ ที่คำนวณกำรเปลีย่ นแปลง ให้ คงสภำพของรำคำกำร
ใช้ สทิ ธิเป็ นทศนิยม 3 ตำแหน่ง และอัตรำกำรใช้ สทิ ธิเป็ นทศนิยม 3 ตำแหน่ง
“รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัท” ซึง่ จะใช้ เปรี ยบเทียบให้ ใช้ และมีควำมหมำยเช่นเดียวกับรำยละเอียด
ในข้ อ (ข) ข้ ำงต้ น

3.3.3

กำรค ำนวณกำรเปลี่ ย นแปลงรำคำกำรใช้ สิ ท ธิ แ ละอัต รำกำรใช้ สิ ท ธิ ต ำมข้ อ (ก) ถึ ง (ฉ) จะไม่ มี ก ำร
เปลี่ยนแปลง ซึ่งทำให้ รำคำกำรใช้ สิทธิใหม่สงู ขึ ้น และ/หรื อ อัตรำกำรใช้ สิทธิลดลง เว้ นแต่กรณีก ำรรวมหุ้น
ในกรณีที่ห้ นุ สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้ สทิ ธิตำมจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิของ
กำรแสดงควำมจำนงกำรใช้ สิทธิ ในแต่ละครั ง้ (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง ของอัตรำกำรใช้ สิทธิ ใหม่หลังกำร
เปลี่ยนแปลง) คำนวณออกมำเป็ นเศษของหุ้นให้ ตดั เศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง และหำกรำคำกำรใช้ สิทธิหลังกำร
เปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสำมัญ ในกำรแสดงควำมจำนงกำรใช้ สิทธิในรอบนัน้
คำนวณได้ เป็ นเศษของบำทให้ ตดั เศษของบำททิ ้ง
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3.3.4

ในกรณีที่มีกำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้ สทิ ธิจนเป็ นผลทำให้ รำคำกำรใช้ สทิ ธิใหม่มีรำคำต่ำกว่ำมูลค่ำที่ตรำ
ไว้ ของหุ้นสำมัญของบริ ษัท (Par Value) ก็ให้ ใช้ รำคำกำรใช้ สทิ ธิใหม่ดงั กล่ำว เว้ นแต่จะเป็ นกรณีที่กฎหมำย
ห้ ำมมิให้ บริ ษัทออกหุ้นต่ำกว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้ บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะปรับรำคำใช้ สิทธิใหม่เท่ำกับมูลค่ำที่
ตรำไว้ ของหุ้นสำมัญ สำหรับอัตรำกำรใช้ สิทธิ ใหม่ให้ ใช้ อตั รำกำรใช้ สิทธิ ที่คำนวณได้ ตำมข้ อ (ก) ถึง (ฉ)
เช่นเดิม

3.3.5

สถำนภำพของใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยูร่ ะหว่ำงวันที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ
หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงควำมจำนงใช้ สิทธิ และ วันก่อนที่กระทรวงพำณิชย์จะรับจดทะเบียน
เพิ่มทุนชำระแล้ ว อันเนื่องมำจำกกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมี
สถำนภำพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยงั ไม่ได้ แสดงควำม
จำนงใช้ สิทธิ และสถำนภำพจะสิ ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพำณิชย์ได้ รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ ว อัน
เนื่องมำจำกกำรใช้ สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิข้ำงต้ นแล้ ว
ในกรณีบริ ษัทมีกำรปรับรำคำกำรใช้ สิทธิ และ/หรื อ อัตรำกำรใช้ สิทธิ ในช่วงที่บริ ษัทยังไม่ได้ นำหุ้นสำมัญที่
เกิดจำกกำรใช้ สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้ ำจดทะเบียนกับกระทรวง
พำณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ ทำกำรใช้ สิทธิแล้ วจะได้ รับกำรปรับ
สิทธิ ย้อนหลัง โดยบริ ษัทจะดำเนินกำรออกหุ้นสำมัญใหม่เพิ่มเติมให้ แก่ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเร็ วที่สุดตำมจำนวนที่ผ้ ูถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
สมควรจะได้ รับ หำกรำคำที่ปรับใหม่นนมี
ั ้ ผลบังคับใช้ โดยหุ้นสำมัญส่วนที่เพิ่มเติม อำจได้ รับช้ ำกว่ำหุ้น
สำมัญที่ได้ รับก่อนหน้ ำนี ้แล้ ว บริ ษัทอำจทำกำรปรับรำคำกำรใช้ สิทธิควบคู่กบั กำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ใหม่ทดแทนกำรปรับอัตรำกำรใช้ สิทธิก็ได้ ทังนี
้ ้ หำกบริ ษัทต้ องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริ ษัทต้ องยื่นมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมตั ิให้ ออกหุ้นรองรับกำรปรับสิทธินนอย่
ั ้ ำงเพียงพอต่อ สำนักงำน ก.ล.ต. ก่อนกำรปรับ
สิทธิ จึงจะถือว่ำบริ ษัทได้ รับอนุญำตให้ เสนอขำยหุ้นรองรับ

3.3.6

หุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและได้ รับ
ผลประโยชน์อนั พึงได้ เหมือนหุ้นสำมัญเดิมที่ออกและเรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้ วของบริ ษัท ทุกประกำร เมื่อ
กระทรวงพำณิชย์ได้ รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ วของบริ ษัท

3.3.7

กำรเปลี่ย นแปลงรำคำกำรใช้ สิท ธิ แ ละอัต รำกำรใช้ สิท ธิ ตำมเงื่ อ นไขที่ ได้ ก ำหนดไว้ ข้ ำ งต้ น บริ ษั ท จะ
ด ำเนิ น กำรแจ้ งผลกำรเปลี่ ย นแปลง โดยแจ้ งถึ ง รำยละเอี ย ดวิ ธี ก ำรค ำนวณและเหตุผ ลที่ ต้ อ งมี ก ำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำว ให้ สำนักงำน ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแจ้ งรำคำกำรใช้ สิทธิและ
อัตรำกำรใช้ สทิ ธิที่กำหนดขึ ้นมำใหม่ รวมทังข้
้ อเท็จจริ งโดยย่อ ถึงสำเหตุที่มีกำรปรับสิทธิ วิธีกำรคำนวณและ
วันที่ที่กำรปรับสิทธิ ดงั กล่ำวมี ผลบังคับใช้ โดยจะแจ้ งทันที หรื อ ก่อนวันที่อตั รำ หรื อ รำคำใช้ สิทธิ แปลง
สภำพใหม่ มีผลบังคับใช้ โดยบริ ษัทจะแจ้ งรำยละเอียดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิ และ/หรื อ อัตรำ
กำรใช้ สทิ ธิ ผ่ำนระบบ SETPortal ให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิทรำบ โดยบริ ษัทจะไม่ทำกำรเวนคืนใบสำคัญ
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แสดงสิทธิ แต่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิเดิมจะได้ รับสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิ และอัตรำกำร
ใช้ สทิ ธิทกุ ประกำร
4.

สถำนะของหุ้นสำมัญใหม่ ท่ เี กิดจำกกำรใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
สิทธิ ของหุ้นสำมัญที่ออกตำมกำรใช้ สิทธิ ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกในครัง้ นี ้ จะมีสิทธิ และสภำพเหมือนหุ้น
สำมัญเดิมของบริ ษัทที่ออกไปก่อนหน้ ำนี ้แล้ ว รวมทังสิ
้ ทธิในกำรรับเงินปั นผลหรื อประโยชน์อื่นใด ที่บริ ษัทให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
สำมัญ ทังนี
้ ้ นับตังแต่
้ วนั ที่นำยทะเบียนหุ้นสำมัญของบริ ษัท ได้ จดแจ้ งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้ถือหุ้นในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัท และกระทรวงพำณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ ว

5.

รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
5.1 จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ เท่ำกับ 750,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี ้
5.2 มูลค่ำที่ตรำไว้ ตอ่ หุ้น เท่ำกับ 1.00 บำทต่อหุ้น
5.3 รำคำกำรใช้ สทิ ธิ เท่ำกับ 1.75 บำทต่อหุ้น (เว้ นแต่มีกำรปรับสิทธิ ตำมข้ อ 3.3)
5.4 อัตรำกำรแปลงสภำพ เท่ำกับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสำมัญ (เว้ นแต่มีกำรปรับสิทธิ ตำมข้ อ 3.3)
5.5 ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ แก่ ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เนื่องจำกหุ้นสำมัญของ
บริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ดังนัน้ หุ้นสำมัญที่ออกใหม่เนื่องจำกกำรใช้ สทิ ธิตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ จะสำมำรถทำกำรซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ ภำยหลังจำกที่บริ ษัทดำเนินกำรจด
ทะเบียนหุ้นสำมัญใหม่ดงั กล่ำวต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว โดยบริ ษัทจะดำเนินกำรยื่นขออนุญำตนำ
หุ้นสำมัญที่ออกใหม่จำกกำรใช้ สทิ ธิแปลงสภำพของใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้ ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยใน 30 วัน นับจำกวันสุดท้ ำยของระยะเวลำกำร
ใช้ สิทธิ ในแต่ละครัง้ ทังนี
้ เ้ พื่อให้ ห้ นุ สำมัญดังกล่ำว สำมำรถทำกำรซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ ได้ เช่นเดียวกับหุ้น
สำมัญเดิมของบริ ษัท

6.

ข้ อจำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้ สิทธิ
6.1 กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทไม่มีข้อจำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้ นแต่ กำรโอนเกิ ดขึ ้นในช่วงปิ ดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดง
สิทธิ เพื่อพักกำรโอนสิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีกำรใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำย ซึ่งบริ ษัทจะปิ ดสมุดทะเบียน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักกำรโอนหรื อกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันครบกำหนดกำรใช้
สิทธิครัง้ สุดท้ ำย
6.2 บุคคลที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติไทย
6.2.1 บริ ษัทจะไม่ออกหุ้นสำมัญให้ แก่ผ้ ใู ช้ สิทธิที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติไทย ซึ่งได้ ดำเนินกำรใช้ สิทธิตำมวิธีกำรใช้ สทิ ธิ
จนทำให้ สดั ส่วนกำรถื อหุ้นของคนที่ไม่ใช่ สญ
ั ชำติ ไทยมีจำนวนเกิ นกว่ำร้ อยละ 49 ตำมที่ระบุไว้ ใ น
ข้ อบังคับหรื อตำมสัดส่วนที่อำจมีกำรแก้ ไขในข้ อบังคับในอนำคต
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6.2.2 หำกข้ อจำกัดกำรโอนดังกล่ำวข้ ำงต้ น มีผลทำให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติไทยที่ได้ ดำเนินกำรใช้ สิทธิตำมวิธีกำรใช้ สิทธิ ไม่สำมำรถใช้ สิทธิได้ ตำมจำนวนที่ระบุใน
ใบแจ้ งควำมจำนงกำรใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสำมัญ ไม่ว่ำทัง้ หมดหรื อบำงส่วน ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จ ะ
สำมำรถเลือกให้ บริ ษัท ดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ ดังต่อไปนี ้
ก) ให้ บริ ษัทคืนใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ และเงินที่เหลือตำมรำคำใช้ สทิ ธิ
ของใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ในส่วนที่ไม่สำมำรถใช้ สิทธิได้ โดยไม่มี
ดอกเบีย้ ให้ แก่ผ้ ูถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติไทย
ดังกล่ำว ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วัน นับจำกวันใช้ สทิ ธิในครัง้ นันๆ
้
ข) ให้ บริ ษัทเป็ นผู้ถือใบแจ้ งควำมจำนงกำรใช้ สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดง
สิทธิ และเงินตำมจำนวนกำรใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญ
แสดงสิ ท ธิ ที่ มิ ใ ช่ ส ัญ ชำติ ไ ทย ได้ ยื่ น ควำมจ ำนงกำรใช้ สิ ท ธิ ใ นส่ว นที่ ยัง ไม่ไ ด้ ใ ช้ สิ ท ธิ เ อำไว้
ตำมลำดับก่อนหลัง เพื่อดำเนินกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดง
สิทธิ ในส่วนที่ยงั มิได้ มีกำรใช้ สิทธิ ดงั กล่ำว เมื่อมีกำรเข้ ำถือหุ้นตำมใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบ
แทนใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำว ไม่ขดั ต่อข้ อจำกัดทังจ
้ ำนวนหรื อบำงส่วน
ทังนี
้ ้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชำติไทย จะต้ อง
แสดงควำมจำนงที่จะให้ บริ ษัท ดำเนินกำรตำมข้ อ ก) หรื อ ข) ข้ ำงต้ น โดยระบุในใบแจ้ งควำม
จำนงกำรใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญ ณ วันแจ้ งควำมจำนงกำรใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้
6.2.3 บริ ษัทจะอนุญำตให้ มีกำรดำเนินกำรใช้ สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ใน
ส่วนที่ยงั มิได้ รับกำรใช้ สิทธิตำมข้ อ 6.2.2 ข) บำงส่วนหรื อทังหมดในวั
้
นใช้ สิทธิวันแรกที่สำมำรถกระทำ
ได้ โดยไม่ขดั ต่อข้ อจำกัด อย่ำงไรก็ดี หำกมีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่
รอกำรใช้ สิทธิ ณ วันใช้ สิทธิดงั กล่ำวมำกกว่ำจำนวนหุ้นสำมัญที่อนุญำตให้ ซื ้อได้ โดยไม่ขดั ต่อข้ อจำกัด
กำรโอนหุ้น เรื่ องสัดส่วนกำรถือครองหลักทรัพย์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชำติไทย บริ ษัทจะ
ดำเนินกำรใช้ สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่มิใช่สญ
ั ชำติไทย ตำมลำดับกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิที่ครบถ้ วนสมบูรณ์ตำมข้ อกำหนดในกำร
ใช้ สทิ ธิในครัง้ นี ้
6.2.4 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยจะไม่ได้ รับกำรชดเชยไม่ว่ำ
รู ปแบบใดจำกบริ ษัท ในกรณี ที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรใช้ สิทธิ ได้ โดยมีสำเหตุมำจำกข้ อจำกัดเรื่ อ ง
สัด ส่ว นกำรถื อ ครองหลักทรั พ ย์ ของผู้ถื อใบสำคัญแสดงสิท ธิ ห รื อ ใบแทนใบสำคัญ แสดงสิทธิ ที่มิใช่
สัญชำติไทย
6.2.5 หำกผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ แสดงควำมจำนงให้ บริ ษัทดำเนินตำมข้ อ
6.2.2. ข) และ ณ วันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำย ใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวไม่
สำมำรถใช้ สิทธิ ได้ เนื่องจำกข้ อจำกัดเกี่ ยวกับกำรถื อครองหุ้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ ถือว่ำใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวหมดอำยุลง
โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่ำเสียหำยใดๆ
ต่อบริ ษัท และบริ ษัทจะไม่ดำเนินกำรชดใช้ คำ่ เสียหำยที่เกิดขึ ้นทังสิ
้ ้น
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7.

กำรจอง กำรจำหน่ ำย และกำรจัดสรร
7.1

วิธีกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทที่ใช้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนและได้ รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำม
สัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรำส่วน 1 หุ้นสำมัญที่ออกใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยโดย
ไม่คิดมูลค่ำ และกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นสำมัญของบริ ษัทที่มีสิทธิได้ รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 18
เมษำยน 2561

7.2 จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
กำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ไม่ผ่ำนผู้จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย เนื่องจำกเป็ นกำร
เสนอขำย/จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตำมสัดส่วน
7.3

วันและวิธีกำรจอง และกำรชำระเงินค่ำจองซื ้อใบสำคัญแสดงสิทธิ
เนื่องจำกใบสำคัญแสดงสิทธิออกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่ำ ดังนัน้ จึงไม่มีวนั และวิธีกำรจอง และกำร
ชำระเงินค่ำจองซื ้อใบสำคัญแสดงสิทธิ ทังนี
้ ้ บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินกำร
จัดส่งใบแจ้ งผลกำรฝำกหลักทรัพย์ให้ แก่ผ้ ทู ี่ได้ รับกำรจัดสรรทำงไปรษณีย์ภำยใน 7 วันทำกำร หลังจำกกำรปิ ด
สมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นของบริ ษัทเพื่อสิทธิในกำรรับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญ

7.4

วิธีกำรส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทจะดำเนินกำรส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท ที่ใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
และได้ รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรำส่วน 1 หุ้นสำมัญที่
ออกใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่ำ และกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นสำมัญของบริ ษัทที่มีสทิ ธิ
ได้ รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ วันที่ 18 เมษำยน 2561 และ บริ ษัทจะดำเนินกำรออกและส่งมอบใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ตำมรำยละเอียด ดังนี ้
7.4.1. กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมไม่มีบญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์กบั บริ ษัทหลักทรัพย์หรื อศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ศูนย์รับ
ฝำกหลักทรัพย์ จะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิตำมจำนวนที่ได้ รับจัดสรรให้ แก่ผ้ ทู ี่ได้ รับกำรจัดสรรทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตำมชื่อที่อยู่ที่ระบุในสมุดทะเบียนผู้ถือ หุ้นภำยใน 15 วันทำกำร นับแต่
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ ผู้ที่ได้ รับกำรจัดสรรจะไม่สำมำรถขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับ
กำรจัดสรรในครัง้ นี ้ในตลำดหลักทรัพย์ได้ จนกว่ำจะได้ รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึง่ อำจได้ รับภำยหลังจำก
ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริ ษัทเริ่ มซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์
7.4.2. กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมมีบญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์กบั บริ ษัทหลักทรัพย์
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ฝำกไว้ กับ “บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝำก” และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิท ธิ ที่
บริ ษัทนันฝำกหลั
้
กทรัพย์อยู่ ในขณะเดียวกันบริ ษัทหลักทรัพย์นนก็
ั ้ จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่ผ้ ไู ด้ รับจัดสรรฝำกไว้ และออกหลักฐำนกำรฝำกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ได้ รับกำรจัดสรรภำยใน 7 วัน
ทำกำร นับจำกวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้ รับกำรจัดสรรจะสำมำรถขำยใบสำคัญ
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แสดงสิทธิในตลำดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีที่ตลำดหลักทรัพย์อนุมตั ิให้ ใบสำคัญแสดงสิทธิทำกำรซื ้อขำยใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทังนี
้ ้ ชื่อของผู้ถือหุ้นที่ได้ รับกำรจัดสรรจะต้ องตรงกับชื่ อเจ้ ำของบัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์ที่ผ้ ทู ี่
ได้ รับกำรจัดสรรประสงค์ที่จะฝำกใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ มิฉะนันแล้
้ ว บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินกำร
ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ทู ี่ได้ รับกำรจัดสรรตำมข้ อ 7.4.1. แทน
7.4.3. กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมมีบญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์กบั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600
ศูน ย์ รั บ ฝำกหลัก ทรั พ ย์ จะน ำใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ฝำกไว้ ศูน ย์ รั บ ฝำกหลัก ทรั พ ย์ และศูน ย์ รั บ ฝำก
หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิตำมจำนวนที่ได้ รับกำรจัดสรรไว้ ในบัญชีของ
บัญชีผ้ อู อกหลักทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐำนกำรฝำกให้ แก่ผ้ ทู ี่ได้ รับกำรจัดสรรภำยใน
7 วันทำกำรนับจำกวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อผู้ถือหุ้นที่ได้ รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
ต้ องกำรขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นดังกล่ำวจะต้ องถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ออกจำกบัญชี 600
ดังกล่ำว โดยต้ องติดต่อผ่ำนบริ ษัทหลักทรัพย์ทวั่ ไป ซึ่งอำจจะมีค่ำธรรมเนียมในกำรดำเนินกำรตำมที่
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และ/หรื อ บริ ษัทหลักทรัพย์นนๆ
ั ้ กำหนด ดังนันในกรณี
้
นี ้ ผู้ถือหุ้นที่ได้ รับจัดสรร
จะสำมำรถขำยใบสำคัญแสดงสิทธิในตลำดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีที่ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้ ใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ของบริ ษัททำกำรซือ้ ขำยได้ ในตลำดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นที่ได้ รับกำร
จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ดำเนินกำรถอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจำกบัญชี 600 ดังกล่ำวแล้ ว
7.5

กำรส่งมอบหุ้นสำมัญออกใหม่ที่เกิดจำกกำรใช้ สทิ ธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในกำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัทตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่ใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญ สำมำรถเลือกให้ บริ ษัทดำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
7.5.1. ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นสำมัญ โดยให้ ออกใบหุ้น
ในนำมของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะส่งมอบใบ
หุ้นตำมจำนวนที่ใช้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตำมชื่อที่อยู่ที่ระบุ
ไว้ ในสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ภำยใน 15 วันทำกำรนับจำกวันครบกำหนดกำรใช้ สทิ ธิแต่ละครัง้
ในกรณีนี ้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญ จะไม่สำมำรถขำยหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำร
ใช้ สิทธิในตลำดหลักทรัพย์ได้ จนกว่ำจะได้ รับใบหุ้น ซึ่งอำจจะได้ รับภำยหลังจำกที่ห้ นุ สำมัญที่เกิดจำก
กำรใช้ สทิ ธิได้ รับอนุญำตให้ เข้ ำทำกำรซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์
7.5.2. ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสำมัญ แต่ประสงค์จะ
ใช้ บริ กำรของ บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์
ที่จะฝำกหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้ สิทธิ ไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมี
บัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี ้ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ จะดำเนินกำรนำหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้
สิท ธิ ฝำกไว้ กับ “บริ ษั ท ศูน ย์ รั บ ฝำกหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่ อ ผู้ฝำก” และศูน ย์ รั บ ฝำก
หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสำมัญที่บริ ษัทหลักทรัพย์นนฝำกหุ
ั้
้ นสำมัญอยู่ ในขณะเดียวกัน
บริ ษัทหลักทรั พย์ นนั ้ ก็ จะบันทึกยอดบัญชี จำนวนหุ้นสำมัญที่ผ้ ูถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้น
สำมัญฝำกไว้ และออกหลักฐำนกำรฝำกให้ แก่ผ้ ูใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสำมัญภำยใน 7 วันทำกำรนับจำกวัน
ครบกำหนดกำรใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญ จะ
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สำมำรถขำยหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้ สทิ ธิในตลำดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีที่ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้ ห้ นุ
สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้ สทิ ธิ ทำกำรซื ้อขำยได้ ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกรณี ที่ผ้ ูถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสำมัญ เลือกให้ บริ ษัทดำเนินกำรตำมข้ อ
7.5.2 ชื่ อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้น จะต้ องตรงกับชื่ อเจ้ ำของบัญชี ซือ้ ขำย
หลักทรัพย์ที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝำกหุ้นสำมัญไว้ ในบัญชีหลักทรัพย์ดงั กล่ำว มิฉะนัน้
แล้ ว บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินกำรออกใบหุ้นแก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิท ธิที่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้นตำม
ข้ อ 7.5.1 แทน
7.5.3. ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้น ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้
บริ กำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ประสงค์ที่จะฝำกหุ้นสำมัญไว้ ในบัญชี
ของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้ บริ ษัทจะดำเนินกำรนำหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้
สิทธิฝำกไว้ กบั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสำมัญ
ตำมจำนวนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ รับกำรจัดสรรไว้ ในบัญชีผ้ อู อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 และ
ออกหลักฐำนกำรฝำกให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้นภำยใน 7 วันทำกำรนับจำกวัน
ครบกำหนดกำรใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ เมื่อผู้ที่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้นต้ องกำรขำยหุ้น ผู้ที่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้น
ต้ อ งถอนหุ้น ออกจำกบัญ ชี 600 ดัง กล่ำ ว โดยต้ อ งติ ด ต่อ ผ่ำ นบริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ ทั่ว ไป ซึ่ง อำจจะมี
ค่ำธรรมเนียมในกำรดำเนินตำมที่ศูนย์ รับฝำกหลักทรั พย์ และ/หรื อ บริ ษัทหลักทรั พย์ นนั ้ ๆ กำหนด
ดังนัน้ ในกรณีนี ้ ผู้ที่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้นจะสำมำรถขำยหุ้นที่ได้ รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ได้ ทนั ที
ที่ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้ ห้ นุ ของบริ ษัททำกำรซื ้อขำยได้ ในตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และผู้
ที่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้นได้ ดำเนินกำรถอนหุ้นออกจำกบัญชี 600 ดังกล่ำวแล้ ว
8.

กำรชดใช้ ค่ำเสียหำย กรณีท่ บี ริษัทไม่ สำมำรถจัดให้ มีห้ ุนสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้ สิทธิ
บริ ษัทจะชดใช้ คำ่ เสียหำยให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงงสิทธิ ตำมรำยละเอียด ดังนี ้
8.1. บริ ษัทจะชดใช้ ค่ำเสียหำยให้ เฉพำะใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มำแจ้ งควำมจำนงที่จะใช้
สิทธิ ในวันกำหนดกำรใช้ สิทธิ แต่ละครัง้ ซึ่งบริ ษัทไม่สำมำรถจัดให้ มีห้ นุ สำมัญเพื่อรองรับกำรใช้ สิทธิ ของใบสำคัญ
แสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ อย่ำงเพียงพอ ยกเว้ นกรณีตำมที่ระบุไว้ ในข้ อจำกัดในกำรโอนใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ตำมข้ อ 6.1
บริ ษัทจะจัดให้ มีกำรปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ภำยใน
30 วัน นับจำกวันกำหนดกำรใช้ สิทธิที่บริ ษัท ไม่สำมำรถจัดให้ มีห้ นุ สำมัญเพื่อรองรับกำรใช้ สิทธิได้ อย่ำ งเพียงพอ
ทังนี
้ ้เพื่อทำกำรตรวจสอบรำยชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ำนัน้ ซึ่งกำรปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
จะไม่มีผลกระทบต่อรำคำซื ้อขำยใบสำคัญแสดงสิทธิแต่อย่ำงใด
กำรชดใช้ ค่ำเสียหำยตำมข้ อ 8.1 บริ ษัทจะชำระให้ เป็ นเช็คระบุชื่อขีดคร่ อมสัง่ จ่ำยเฉพำะ และจะจัดส่ง
ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภำยใน 30 วัน นับจำกวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิข้ำงต้ น
8.2 กำรคำนวณค่ำเสียหำยที่บริ ษัทจะชดใช้ ให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตำมข้ อ 8.1 มี
สูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
ค่ำเสียหำยต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย = A x [MP – EP]
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โดยที่

A
MP

EP

คือ จำนวนหุ้นสำมัญที่ไม่สำมำรถจัดให้ มี และ/หรื อ เพิ่มขึ ้นตำมอัตรำกำรใช้ สทิ ธิ
ที่เปลีย่ นแปลงเพิ่มขึ ้น 1 หน่วย
คือ รำคำเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของหุ้นสำมัญของบริ ษัท ในวันกำหนดกำรใช้ สิทธิใน
แต่ละรอบ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ มำ
แสดงควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ (รำคำเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของหุ้นสำมัญของ
บริ ษั ท ค ำนวณจำก มูลค่ำ ซื อ้ ขำยหุ้น สำมัญ ทัง้ หมดของบริ ษั ท หำรด้ ว ย
จำนวนหุ้นสำมัญของบริ ษัท ที่มีกำรซื ้อขำยทังหมดในตลำดหลั
้
กทรัพย์เอ็ม เอ
ไอ)
คือ รำคำกำรใช้ สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อรำคำกำรใช้ สิทธิตำมเงื่อนไข
กำรปรับสิทธิ หำกมีกำรปรับรำคำกำรใช้ สทิ ธิ และ/หรื อ อัตรำกำรใช้ สทิ ธิ

9. ตลำดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิท่ เี สนอขำย
บริ ษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี ้ เข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
10. กำรดำเนินกำรหำกบริษัทไม่ สำมำรถหำตลำดรองให้ กับใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทมีควำมเชื่อมัน่ ว่ำใบสำคัญแสดงสิทธิ ดงั กล่ำวมีคณ
ุ สมบัติตำมประกำศของตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้ วยเรื่ องกำรจด
ทะเบียนและกำรเพิกถอนกำรจดทะเบียนหลักทรัพย์ โดยไม่มีข้อกำหนดอื่นที่ต่ำงไปจำกใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้น
สำมัญทัว่ ไป อย่ำงไรก็ตำม หำกบริ ษัทไม่สำมำรถหำตลำดรองได้ บริ ษัทจะเป็ นตัวกลำงให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับ
จัดสรรมำเสนอขำยต่อผู้สนใจลงทุนในรำคำเสนอซื ้อและเสนอขำยที่พอใจกันทัง้ 2 ฝ่ ำย
11. กำรดำเนินกำรหำกมีห้ ุนสำมัญที่เหลือจำกกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
หำกมีห้ นุ สำมัญที่เหลือจำกกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ คณะกรรมกำรบริ ษัทหรื อคณะกรรมกำรบริ หำร
จะเสนอผ่ำนที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำจัดสรรหุ้นสำมัญที่เหลือจำกกำรใช้ สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิตอ่ ไป ทังนี
้ ้ให้
เป็ นไปตำมข้ อกำหนด เงื่อนไข และวิธีกำรที่เกี่ยวข้ องตำมประกำศของตลำดหลักทรัพย์ และสำนักงำน ก.ล.ต.
12. จำนวนหุ้นสำมัญที่รองรับเมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้
ทีป่ ระชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษำยน 2561 มีมติอนุมตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท โดยกำร
ออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 750,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บำท รวมทังสิ
้ ้น 750,000,000 บำท
เพื่อรองรั บกำรใช้ สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั ง้ นี ้ โดยบริ ษัทจะมีจำนวนหุ้นสำมัญรวมทัง้ สิ ้น 2,307,692,307 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้ ตอ่ หุ้น 1.00 บำท ดังรำยละเอียดต่อไปนี ้
➢ จำนวนหุ้นที่มีอยูเ่ ดิม
➢ จำนวนหุ้นจำกกำรใช้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่
➢ จำนวนหุ้นที่จดั สรรไว้ เพื่อรองรับกำรใช้ สทิ ธิ
ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1
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467,335,804 หุ้น

จำนวน

467,335,804 หุ้น

บริษัท ชีวำทัย จำกัด (มหำชน)

➢ จำนวนหุ้นที่จดั สรรไว้ เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุ้นปั นผล
➢ จำนวนหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัท ภำยหลังกำรใช้ สทิ ธิ
ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิทงหมด
ั้

จำนวน

57,691,379 หุ้น

จำนวน

1,742,362,987 หุ้น

จำนวนหุ้นที่จดั สรรไว้ เพื่อรองรับกำรใช้ สทิ ธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ในครัง้ นี ้ คิดเป็ นร้ อยละ 48.15 ของจำนวน
หุ้นที่ออกและเรี ยกชำระก่อนกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ วันที่ 28 พฤษภำคม 2561
13. กำรออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิสญ
ู หำย ถูกขโมย ถูกทำลำย ฉีก ขำด หรื อเลอะเลือน ให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ นำมำยื่น
ให้ แก่นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิก่อนที่จะมีกำรออกใบแทนให้ ณ สำนักงำนของนำยทะเบียน โดยผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ ตำมที่นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และบริ ษัทกำหนดไว้ ตำมสมควร
14. กำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกำหนดสิทธิ
14.1. กำรแก้ ไขส่วนที่มิใช่สำระสำคัญหรื อที่ต้องดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย
กำรแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกำหนดสิทธิ ในเรื่ องที่จะกระทบต่อสิทธิที่มิใช่สำระสำคัญของผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิ เช่น แก้ ไขขันตอนกำรใช้
้
สิทธิ หรื อเรื่ องที่เห็นได้ ว่ำจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ ง
หรื อ ในส่ว นซึ่ ง ไม่ ท ำให้ สิ ท ธิ ข องผู้ถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ด้ อ ยลง หรื อ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตำมบทบัญ ญั ติ ห รื อ
หลัก เกณฑ์ ที่ ก ำหนดในกฎหมำยว่ำ ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ ห รื อ กฎหมำยอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กฎระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อคำสัง่ ที่มีผลบังคับทัว่ ไป หรื อประกำศ หรื อข้ อบังคับของ สำนักงำน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ อง
ให้ บริ ษัทกระทำโดยไม่ต้องได้ รับควำมยินยอมจำกที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภำยหลังจำกที่ได้ แจ้ งให้
สำนักงำน ก.ล.ต. ได้ ทรำบแล้ ว ทังนี
้ ้ กำรแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกำหนดสิทธิจะต้ องไม่เป็ นกำรขยำยอำยุใบสำคัญ
แสดงสิทธิ หรื อกำรเปลีย่ นแปลงรำคำ หรื ออัตรำกำรใช้ สทิ ธิ ยกเว้ นกำรปรับสิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิที่ระบุ
ไว้ ในข้ อ 3.3
14.2 กำรแก้ ไขเปลีย่ นแปลงที่เป็ นสำระสำคัญ
กำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกำหนดสิทธินอกจำกกรณีข้อ 14.1. ต้ องได้ รับควำมยินยอมจำกบริ ษัทและมติที่
ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ วแต่กรณี และได้ แจ้ งให้ สำนักงำน ก.ล.ต. ทรำบแล้ ว
14.3 กำรแจ้ งข้ อกำหนดสิทธิที่แก้ ไขเปลีย่ นแปลง
ผู้อ อกใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ จ ะแจ้ งให้ ผู้ถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ท รำบผ่ ำ นระบบ SETPortalของตลำด
หลักทรัพย์โดยทันที ณ วันที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกำหนดสิทธิ และจะจัดส่งข้ อกำหนดสิทธิ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม
ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อได้ รับกำรร้ องขอภำยใน 15 วัน นับจำกวันที่มีกำรร้ องขอ โดยผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิ สำมำรถแจ้ งควำมประสงค์ที่จะขอรับข้ อกำหนดสิทธิ ที่แก้ ไขเพิ่ มเติมต่อผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ตำมที่อยูท่ ี่ปรำกฏอยูใ่ นหัวข้ อ 2.2.5. นอกจำกนัน้ บริ ษัทจะจัดส่งข้ อกำหนดสิทธิที่แก้ ไขเพิ่มเติมให้ นำยทะเบียน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ และ สำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีกำรแก้ ไข
14.4 กำรแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกำหนดสิทธิต้องไม่ขดั ต่อกฎหมำย
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กำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกำหนดสิทธิไม่ว่ำกรณีใดๆ ต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรั พย์ รวมตลอดทัง้ ข้ อกำหนดแห่งประกำศคณะกรรมกำรกำกับ ตลำดทุน ที่ ทจ.34/2551 หรื อ
กฎเกณฑ์ใดของสำนักงำน ก.ล.ต. รวมทังที
้ ่จะเพิ่มเติมภำยหลังจำกที่บริ ษัทได้ รับอนุญำตจำกสำนักงำน ก.ล.ต.
ให้ ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ
15. กำรประชุมผู้ถอื ใบสำคัญแสดงสิทธิ
15.1 ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิ เรี ยกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ไม่ว่ำในเวลำใดๆ อย่ำงไรก็ตำม กำร
เรี ยกประชุมจะต้ องไม่ใช่เพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกำหนดสิทธิ เรื่ องกำรขยำยอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อกำร
เปลีย่ นแปลงรำคำหรื ออัตรำกำรใช้ สทิ ธิ ยกเว้ นกำรปรับสิทธิตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.3
15.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สิทธิรวมกันแล้ วไม่น้อ ยกว่ำร้ อยละ 25 ของจำนวน
หน่วยทังหมดของใบส
้
ำคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สทิ ธิ ณ ขณะนัน้ อำจร้ องขอให้ ผ้ อู อกใบสำคัญแสดงสิทธิเรี ยก
ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้ องเรี ยกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
โดยเร็ ว ซึง่ ต้ องไม่เกิน 30 วันนับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ใช้ สทิ ธิมีคำขอเป็ นหนังสือให้ ผ้ อู อกใบสำคัญ
แสดงสิทธิเรี ยกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อนับแต่วนั ที่เกิดกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก) หำกมีกำรเสนอขอแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกำหนดสิทธิในสำระสำคัญตำมที่กำหนดไว้ ในข้ อ 14.2 ข้ ำงต้ น
(ข) หำกมีเหตุกำรณ์สำคัญซึง่ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิรวมกันแล้ วไม่
น้ อยกว่ำร้ อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทังหมดของใบส
้
ำคัญแสดงสิทธิ ที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิ ณ ขณะนัน้ เห็นว่ำ
อำจกระทบต่อส่วนได้ เสียของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อควำมสำมำรถของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิใน
กรปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดสิทธิ
ในกรณีที่ผ้ อู อกใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่เรี ยกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตำมวรรคก่อน ให้ ผ้ ถู ือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิหรื อใช้ สิทธิไปแล้ วบำงส่วนรวมกันแล้ วไม่น้อยกว่ำ
ร้ อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทังหมดของใบส
้
ำคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สทิ ธิ ณ ขณะนัน้ ดำเนินกำรเรี ยกประชุม
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้
15.3 ในกำรเรี ยกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่วำ่ จะเป็ นกำรเรี ยกประชุมเนื่องจำก ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยงั
มิได้ ใช้ สิทธิหรื อที่ใช้ สิทธิไปแล้ ว บำงส่วนร้ องขอ หรื อคณะกรรมกำรบริ ษัทมีมติให้ เรี ยกประชุม ให้ บริ ษัทจัดทำ
หนังสือนัดประชุม โดยระบุ สถำนที่ วัน เวลำ ผู้ที่ขอให้ เรี ยกประชุมและเรื่ องที่พิจำรณำในที่ประชุม และจัดส่งให้
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิหรื อใช้ สิทธิไปแล้ วบำงส่วนแต่ละรำยตำมรำยชื่ อและที่อยู่ที่ปรำกฏอยู่
ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันปิ ดสมุดทะเบียน เพื่อกำหนดสิทธิในกำรเข้ ำร่ วมประชุมไม่น้อย
กว่ำ 7 วัน ก่อนวันประชุมในแต่ละครัง้
15.4 ในกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิหรื อใช้ สิทธิไปแล้ วบำงส่ วนซึง่ มี
สิทธิในกำรเข้ ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ ำประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้
โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวจะต้ องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธำนที่ประชุมหรื อผู้ที่ประธำนที่ประชุม
มอบหมำยก่อนเริ่ มกำรประชุม
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15.5

15.6
15.7

15.8

15.9

15.10
15.11

15.12

ในกำรออกเสียงลงคะแนนให้ ผ้ ถู ื อใบสำคัญแสดงสิทธิ มีคะแนนเสียงเท่ำกับจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดง
สิท ธิ ที่ ถื อ อยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิท ธิ ห นึ่งหน่วยมีห นึ่งเสียง ผู้เ ป็ น ประธำนในที่ป ระชุมไม่มี สิท ธิ ออกเสียง
ลงคะแนนนอกจำกสิทธิที่ตนมีอยูใ่ นฐำนะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มีส่วนได้ เสีย ในข้ อพิจำรณำอันใด ซึ่งที่ประชุมจะพิจำรณำและลงมติ ไม่มีสิทธิ ออก
เสียงลงคะแนนในข้ อพิจำรณำนัน้ ๆ
ในกำรประชุม ผู้ถื อ ใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ที่ จัด ขึน้ โดยบริ ษั ท ให้ ป ระธำนกรรมกำรบริ ษั ท หรื อ บุค คลที่ ได้ รั บ
มอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรบริ ษัท ทำหน้ ำที่เป็ นประธำนที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผ้ ถู ือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้จดั ประชุม ประธำนในที่ประชุมอำจจะมำจำกบุคคลที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงมติ
เห็นชอบคัดเลือก นอกเหนือไปจำกประธำนกรรมกำรหรื อบุคคลที่ประธำนกรรมกำรมอบหมำย โดยทังสองกรณี
้
ประธำนที่ประชุมไม่มีสทิ ธิออกเสียงชี ้ขำด
องค์ประชุมในกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้ องประกอบด้ วย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิ
หรื อใช้ สิทธิไปแล้ วบำงส่วน และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะมำประชุม ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำ
ร้ อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทัง้ หมดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิหรื อใช้ สิทธิไปแล้ วบำงส่วนจึงครบ
เป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้ ว 45 นำที ยังมีผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิเข้ ำร่ วม
ประชุมยังไม่ครบเป็ นองค์ประชุม ให้ ถือว่ำกำรประชุมเป็ นอันระงับไป หำกกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
นัน้ เป็ นกำรเรี ยกนัดโดยมติคณะกรรมกำรบริ ษัทให้ นดั ประชุมใหม่ภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน แต่ไม่เกิน
14 วัน นับจำกวันกำหนดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครัง้ แรก และให้ บริ ษัทดำเนินกำรจัดส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทกุ รำยตำมรำยละเอียดและวิธีกำรที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น ซึ่งในกำรประชุมครัง้
หลังนี ้ไม่บงั คับว่ำจะต้ องครบองค์ประชุม ส่วนกรณีที่กำรประชุมดังกล่ำวจัดขึ ้นโดยกำรร้ องขอของผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิ บริ ษัทไม่จำเป็ นต้ องเรี ยกประชุมใหม่และให้ ถือว่ำไม่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกำหนดใหม่
มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึง่ ของจำนวนหน่วยของ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สทิ ธิหรื อใช้ สทิ ธิไปแล้ วบำงส่วนทังหมด
้
ณ ขณะนัน้ ซึง่ ถือโดยผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิซงึ่ มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และได้ ออกเสียงลงคะแนนในมตินนั ้
มติใดๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ลงมติไปแล้ วนัน้ ให้ ถือว่ำมีผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทกุ
รำย ไม่วำ่ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รำยนันจะได้
้
เข้ ำร่วมประชุมด้ วยหรื อไม่ก็ตำม
บริ ษัทจะดำเนินกำรจัดทำและบันทึกรำยงำนกำรประชุม และเก็บรักษำบันทึกดังกล่ำวไว้ ที่สำนักงำนใหญ่ของ
บริ ษัท รำยงำนกำรประชุมที่ได้ ลงลำยมือชื่อโดยประธำนให้ ถือว่ำเป็ นหลักฐำนอันสมบูรณ์ของกิจกำรทังหลำยที
้
่
ได้ ประชุมกันนัน้ และให้ ถือว่ำกำรประชุมกิจกำรที่ประชุมและมติทงหลำยได้
ั้
กระทำโดยถูกต้ อง
ในกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมำยจำกบริ ษัท และที่ปรึ กษำกฎหมำยของ
บริ ษัทมีสิทธิที่จะเข้ ำร่ วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อแสดงควำมคิดเห็นหรื อให้ คำอธิบำยในที่ประชุมผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้
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16. ผลบังคับของข้ อกำหนดสิทธิและกฎหมำยที่ใช้ บังคับ
ข้ อกำหนดสิทธินี ้ จะมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำย โดยข้ อกำหนดสิทธินี ้
จะใช้ บังคับและตีควำมตำมกฎหมำยไทย และหำกมีข้อควำมใดๆ ในข้ อกำหนดสิทธิ นีข้ ัดหรื อแย้ งกับกฎหมำยหรื อ
ประกำศใดๆ ที่มีผลบังคับตำมกฎหมำยกับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ให้ ใช้ ข้อควำมตำมกฎหมำยหรื อประกำศดังกล่ำวบังคับ
กับใบสำคัญแสดงสิทธิแทนข้ อควำมของข้ อกำหนดสิทธิเฉพำะส่วนที่ขดั หรื อแย้ งกันนัน้
ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิขอรับรองว่ำ จะปฏิบตั ิตำมรำยละเอียดและเงื่อนไขของข้ อกำหนดสิทธินี ้โดยเคร่งครัด จึงได้
ลงนำมไว้ เป็ นหลักฐำน ณ วันที่ 18 พฤษภำคม 2561

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัท ชีวำทัย จำกัด (มหำชน)

____________________________
(นำย ชำติชำย พำนิชชีวะ)
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

____________________________
(นำย ชุน เกียรติ บุญ)
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
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