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ข้ อกำหนดว่ ำด้ วยสิทธิและหน้ ำที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถอื ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสำมัญของ
บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน) (SEAOIL-W)
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ บริ ษัท ซีออยล์ จากัด (มหาชน) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ” หรื อ “SEAOIL-W”)
ออกโดย บริ ษัท ซีออยล์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”หรื อ"ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ") ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะได้ รับสิทธิตามที่ได้ กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ โดยผู้
ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ จะต้ องผูกพันตามข้ อกาหนดสิทธิ นี ้ทุกประการ และให้ ถือว่าผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิได้ รับทราบและเข้ าใจข้ อกาหนดต่างๆ ในข้ อกาหนดสิทธิเป็ นอย่างดีทกุ ประการแล้ ว รวมทังได้
้ ให้ ความ
เห็นชอบกับการแต่งตังนายทะเบี
้
ยนและข้ อกาหนดต่างๆ ในสัญญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้น
สามัญของ บริ ษัท ซีออยล์ จากัด (มหาชน ทังนี
้ ้ ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิจะจัดให้ มีการเก็บรักษาสาเนาข้ อ กาหนดสิทธิไว้
ณ สานักงานใหญ่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสาเนาข้ อกาหนดสิทธิได้ ในวัน
และเวลาทาการของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
คำจำกัดควำม
คาและข้ อความต่างๆ ทีใ่ ช้ อยูใ่ นข้ อกาหนดสิทธิให้ มีความหมายดังต่อไปนี ้
ข้ อกาหนดสิทธิ
: ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิและผู้ถือ
ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้ นสามั ญ ของ บริ ษั ท ซี อ อยล์ จ ากั ด
(มหาชน) (SEAOIL-W) (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
: ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้ นสามั ญ ของ บริ ษั ท ซี อ อยล์ จ ากั ด
(มหาชน) ที่จัดสรรให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ หรื อใบแทนใบสาคัญ
แสดงสิทธิ
ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
: ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ บริ ษัท ซีออยล์ จากัด
(มหาชน) ที่ อ อกให้ โดยบริ ษัท ศูน ย์ รั บ ฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย)
จากัด
นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ
: บริ ษั ท ศูน ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“ศูน ย์ รั บ ฝาก
หลักทรัพย์”)
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
: หมายถึง ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ และให้
รวมถึงผู้ถือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ หรื อผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ : บริ ษัท ซีออยล์ จากัด (มหาชน)
วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
: 7 มีนาคม 2560
จานวนหุ้นสามัญที่จดั สรรไว้ เพื่อรองรับ : หุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ซี อ อยล์ จ ากั ด (มหาชน) จ านวน
การใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
138,373,427 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท) รวมทังหุ
้ ้ นสามัญที่
ออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีที่มีการปรับสิทธิภายใต้ ข้อกาหนดสิทธิ
วันใช้ สทิ ธิ
วันที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิใน
การซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ได้ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 2
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ระยะเวลาแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ

วันใช้ สทิ ธิครัง้ แรก
วันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย
ประกาศ ทจ.34/2551

วันทาการ

สานักงาน ก.ล.ต.
ต.ล.ท. หรื อ ตลาดหลักทรัพย์
สมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ

สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิ

: ระยะเวลาที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ SEAOIL-W ซึ่งประสงค์จะใช้ สิทธิ
ในการซือ้ หุ้น สามัญของผู้อ อกใบสาคัญ แสดงสิท ธิ จะต้ องแจ้ งความ
จานงในการใช้ สิทธิ ภายในระยะเวลา 5 วันทาการก่อนวันใช้ สิทธิในแต่
ละครัง้ ยกเว้ นการใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ ายกาหนดให้ มีระยะเวลาแจ้ งความ
จานงในการใช้ สิทธิ ครั ง้ สุดท้ าย ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้ สิทธิ ครัง้
สุดท้ าย ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 2
: วันทาการสุดท้ ายของเดือนมิถนุ ายน 2560 ซึ่งตรงกับวันที่ 30 มิถนุ ายน
2560
: วันที่ 7 มีนาคม 2561
: ประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ที่ ทจ.34/2551 เรื่ อ งการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นที่
ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15
ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
: วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิ ดทาการตามปกติในกรุ งเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่
วัน
เสาร์ หรื อวันอาทิตย์ หรื อวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้
เป็ นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์
: สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
: สมุดทะเบียนหรื อแหล่งข้ อมูลทางทะเบียนซึง่ บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ การโอน การจานา การอายัด การออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิใบใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์
และตลาดหลักทรั พย์ หรื อประกาศของสานักงานคณะกรรมการการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่เกี่ยวข้ อง
: สิทธิทงปวงในใบส
ั้
าคัญแสดงสิทธิ ภายใต้ ข้อกาหนดสิทธินี ้แต่ไม่จากัด
เฉพาะสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัทฯ สิทธิในการเข้ าร่วม
ประชุมและสิทธิในการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิ สิทธิในการได้ รับค่าเสียหายในกรณีที่ห้ นุ รองรับไม่เพียงพอ

รำยละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ
1. ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
: ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ ของ บริ ษั ท ซี อ อยล์ จ ากัด (มหาชน)
(“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรื อ “SEAOIL-W”)
ชนิด
: ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลีย่ นมือได้
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จานวนที่ออกและเสนอขาย

: 138,373,427 หน่วย

จานวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

: 138,373,427 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท) ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 25 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ซึง่ มีจานวน 553,493,708 หุ้น
: บริ ษัทจะดาเนินการจัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ที่มีการจองซือ้ และ
ชาระราคาค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ฯ ที่ออกและเสนอขายให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท ฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และจองเกิน
สิทธิ ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้ รับการจัดสรร ต่อ ใบสาคัญแสดงสิทธิ
1 หน่วย ในกรณีมีเศษให้ ปัดทิ ้งทังจ
้ านวน
ทังนี
้ ้ ภายหลังการคานวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
ในกรณีที่มีเศษให้ ปัดทิ ้งทังจ
้ านวน ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่เหลือจากการจัดสรร
ทังหมด
้
บริ ษัทฯ จะทาการยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิสว่ นที่เหลือจานวนดังกล่าว
ซึ่ ง จะท าให้ คงเหลื อ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ใ นจ านวนเท่ า ที่ จั ด สรรให้ แก่
ผู้ถือหุ้นได้ ลงตัว
: 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า)

วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

: วันที่ 7 มีนาคม 2560

วิธีการจัดสรร

วันที่หมดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 7 มีนาคม 2561
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

: 1 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

อัตราการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ

: ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ในการซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ได้ 1 หุ้น
(อาจเปลีย่ นแปลงกรณีมีการปรับสิทธิ)
: 3.00 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (อาจเปลีย่ นแปลงกรณีมีการปรับสิทธิ)

ราคาการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ
ตลาดรองของใบสาคัญแสดง
สิทธิ
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิด
จากการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

: บริ ษัทฯ จะนาใบสาคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
: บริ ษัทฯ จะนาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิ ในครัง้ นีไ้ ปจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
: 1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
1.1 ในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นทุกรายจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ และเป็ นผู้ใช้
สิทธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิทงหมดจะไม่
ั้
มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือ
หุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้ รับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นและในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้น
ทุกรายไม่ใช้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริ ษัทจะดาเนินการลดทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ ้ง ทา
ให้ จานวนหุ้นชาระแล้ วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือ
หุ้น
1.2 ในกรณีที่มีการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรองรับตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
จนครบทังจ
้ านวนแต่ผ้ ใู ช้ สิทธิ มิใช่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท จะเกิดผลกระทบต่อ
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสดั ส่วนการถือหุ้นลดลง
3
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ประมาณร้ อยละ 20 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
2.

ผลกระทบด้ านราคา (Price Dilution)

2.1 ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน แต่ก่อนการออกและ
เสนอขายใบสาคัญสิทธิ : หุ้นของบริ ษัท จะได้ รับผลกระทบด้ านราคา (Price
Dilution) ประมาณร้ อยละ 8.39 (หมายเหตุ : ราคาหุ้นสามัญของบริษัทก่อนการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิที่นามาใช้ ในการ
คานวณผลกระทบด้ านราคา ได้ แก่ ราคาถัวเฉลีย่ 7 วันทาการก่อนวันประชุม
คณะกรรมการ ซึง่ มีราคาเท่ากับ 4.51 บาทต่อหุ้น
2.2 ภายหลังการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ : หุ้นของบริ ษัท จะ
ได้ รับผลกระทบด้ านราคา ( Price Dilution) ประมาณร้ อยละ 13.42 (หมายเหตุ :
ราคาหุ้นสามัญของบริ ษัทก่อ นการออกและเสนอขายหุ้น สามัญเพิ่ มทุน และ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่นามาใช้ ในการคานวณผลกระทบด้ านราคา ได้ แก่ ราคาถัว
เฉลี่ย 7 วันทาการก่อนวันประชุมคณะกรรมการ ซึ่งมีราคาเท่ากับ 4.51 บาทต่อ
หุ้น
2. กำรใช้ สิทธิและเงื่อนไขกำรใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
2.1
ระยะเวลาใช้ สทิ ธิและวันใช้ สทิ ธิ
ผู้ถื อ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ สามารถใช้ สิท ธิ ตามใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ทัง้ จ านวนได้ ภายหลัง วัน ที่ ออก
ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ในวัน ท าการสุด ท้ ายของแต่ละไตรมาส (เดื อ นมี น าคม เดื อ นมิ ถุน ายน เดื อ น
กันยายน และเดือนธันวาคม) ของแต่ละปี ตลอดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ (วันใช้ สิทธิ) โดยวันใช้ สทิ ธิ
ครัง้ แรกจะตรงกับวันทาการสุดท้ ายของเดือนมิถนุ ายน 2560 หลังจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิซงึ่
จะตรงกับวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 และวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายจะตรงกับวันที่ครบกาหนดระยะเวลา 1 ปี
นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึง่ ตรงกับวันที่ 7 มีนาคม 2561

2.2

2.3

ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะไม่มีการปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ ยกเว้ นเป็ นกรณีการใช้
สิทธิครัง้ สุดท้ าย ซึ่งบริ ษัทฯ จะปิ ดสมุดทะเบียน 21 วันก่อนวันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย (หรื อวันครบกาหนด
อายุ) และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ ้นเครื่ องหมาย SP (ห้ ามการซื ้อขาย) ล่วงหน้ า 3 วันทาการก่อนวันปิ ด
สมุดทะเบียน
การใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ
ในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ แต่ละครัง้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ
ทังจ
้ านวนหรื อบางส่วนก็ได้
ระยะเวลาการแจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จะต้ องแจ้ งความจานงใน
การใช้ สทิ ธิ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันทาการ ภายในระยะเวลา 5 วันทาการ ก่อนวันใช้
สิทธิในแต่ละครัง้ ตลอดระยะเวลาการใช้ สทิ ธิ (ระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ) สาหรับการ
ใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายกาหนดให้ มีระยะเวลาแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายเท่ากับ 15 วัน ก่อน
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2.4

2.5
2.5.1

วันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย (ระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิครั ง้ สุดท้ ำย) ผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิ จะต้ องส่งใบแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิมายังบริ ษัทฯ ภายในเวลา 16.00 น. ของวันก่อนวันใช้
สิทธิในแต่ละครัง้ หากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ รายใดต้ องการส่งใบแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิด้วย
ตนเอง ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวจะต้ องติดต่อบริ ษัทฯ ในช่วงเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ในวัน
ทาการ
บริ ษัทฯ จะแจ้ งข่าวเกี่ยวกับการใช้ สิทธิ ระยะเวลาแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิและ/หรื ออัตราการใช้
สิทธิอย่างน้ อย 7 วันทาการก่อนวันแรกของระยะเวลาแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิแต่ละครัง้ ในระบบ
เผยแพร่ ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ สาหรับการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย บริ ษัทฯ จะส่งจดหมายลงทะเบียน
ถึงผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามรายชื่อที่ปรากฎอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิ ด
สมุดทะเบียนด้ วย
นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0 2009-9000
โทรสาร: 0 2009-9991
Website: http://www.set.or.th/tsd
นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งใน
สมุดทะเบียนจะต้ องประกอบด้ วย ชื่อและนามสกุล สัญชาติและที่อยูข่ องผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ และ
รายละเอียดอื่นๆ ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะกาหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกัน จะถือว่าข้ อ มูลในสมุด
ทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นข้ อมูลที่ถกู ต้ อง
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ มีหน้ าที่ในการแจ้ งการเปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไขข้ อผิดพลาดในรายละเอียดใน
การลงบัน ทึ ก สมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ และนายทะเบี ย นใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ จ ะ
เปลีย่ นแปลงหรื อแก้ ไขข้ อผิดพลาดดังกล่าว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นนายทะเบียนใบสาคัญ
แสดงสิทธิ โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิทราบก่อนล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน
วิธีการและขันตอนการใช้
้
สทิ ธิ
สถานที่ติดต่อในการใช้ สทิ ธิ
บริ ษัท ซีออยล์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-398-9850
โทรสาร 02-398-9852
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริ ษัทฯ มีการเปลีย่ นแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้ สทิ ธิ บริ ษัทฯ จะแจ้ งรายละเอียดให้ กบั
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถขอรั บแบบแสดงจานงการใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ได้ ณ
สถานที่ติดต่อในการใช้ สิทธิ และ/หรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ทกุ แห่ง หรื อดาวน์โหลดจากเว็บไซด์ของบริ ษัท
www.seaoilthailand.com ได้ ในระหว่างระยะเวลาแสดงความจานงในการใช้ สทิ ธิ
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2.5.2

(ก) ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิมีใบสาคัญแสดงสิทธิอยูใ่ นครอบครอง ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
สามารถนาใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวมาดาเนินการใช้ สทิ ธิได้ ที่บริ ษัทฯ
(ข) ในกรณีที่ใบสาคัญแสดงสิทธิ อยูใ่ นระบบไร้ ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ต้องการ
ใช้ สิทธิต้องแจ้ งบริ ษัทหลักทรัพย์ที่ทาหน้ าที่เป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และ
กรอกแบบคาขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิ เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อให้ ออกใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดาเนินการ
แจ้ งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอให้ ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
เพื่อนาไปใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญกับบริ ษัทฯ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จะต้ องปฏิบตั ิต ามเงื่อนไขการ
แจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ โดยดาเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ให้ แก่บริ ษัทฯ ตามสถานที่ติดต่อ
ข้ างต้ น
ก) แบบแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญที่ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องชัดเจนและครบถ้ วนแล้ ว
ทุกรายการ พร้ อมลงลายมือชื่อโดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ หากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นนิติ
บุคคล จะต้ องลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนันพร้
้ อมประทับตราสาคัญของบริ ษัท
(ถ้ ามี)
ข) ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด ซึ่งมี
จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิมากกว่าหรื อเท่ากับจานวนหน่ วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่
ระบุอยูใ่ นใบแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ
ค) เอกสารการชาระเงินค่าหุ้นตามจานวนที่ระบุในใบแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ โดย
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญ จะต้ องชาระเงินเป็ นเช็ค หรื อดราฟท์
ธนาคารที่สามารถเรี ยกเก็บได้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทาการ ก่อนวันใช้ สทิ ธิในแต่ละ
ครัง้ โดยสัง่ จ่ายบัญชี “จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัท ซีออยล์ จากัด (มหาชน)” หรื อชาระด้ วยการ
โอนเงินสดเข้ าบัญชีธนาคาร กรุ งเทพ จากัด (มหาชน) สาขา บางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่
130-3-18380-8 พร้ อมสาเนาใบนาฝาก/โอนเงิน ทังนี
้ ้ การใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์
ต่อเมื่อบริ ษัทฯ ได้ เรี ยกเก็บเงินจานวนดังกล่าวได้ แล้ วเท่านัน้ หากบริ ษัทฯ เรี ยกเก็บเงินไม่ได้ ตาม
จานวนที่ระบุไว้ ในใบแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ ให้ ถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนา
ยกเลิก และบริ ษัทฯ ตกลงให้ ถือเป็ นการยกเลิกการใช้ สิทธิในครัง้ นัน้ แต่ทงนี
ั ้ ้ ไม่เป็ นการตัดสิทธิ
ของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญในครัง้ ต่อๆ ไป เว้ นแต่เป็ นการยกเลิกการใช้
สิทธิ ในครั ง้ สุดท้ าย ให้ ถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ หมดสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิดงั กล่าวอีกต่อไป
ง) หลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิ
- บุคคลสัญชาติไทย : สาเนาบัตรประชาชนซึง่ ยังไม่หมดอายุ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
- บุคคลต่างด้ าว : สาเนาหนังสือเดินทาง หรื อสาเนาใบต่างด้ าว ซึง่ ยังไม่หมดอายุ พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
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-

2.5.3

2.5.4
2.5.5

2.5.6

2.5.7

นิติบุคคลในประเทศ : สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อของนิติบคุ คล พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
- นิติบคุ คลต่างประเทศ : สาเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบคุ คลรับรองโดย Notary Public ที่
มีอายุไม่เกิน 6 เดือน สาเนาหนังสือบริ คณห์สนธิ และข้ อบังคับของบริ ษัท พร้ อมรับรองสาเนา
ถูกต้ อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อของนิติบคุ คล พร้ อมรับรองสาเนา
ถูกต้ อง
จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญ แต่ละครั ง้ จะต้ องไม่ต่ากว่า 100 หุ้น
สามัญ ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิในการซื ้อหุ้นต่ากว่า 100 หุ้นสามัญ จะต้ องใช้ สิทธิใน
การซื ้อหุ้นสามัญในครัง้ เดียวทังจ
้ านวน
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะเป็ นผู้รับภาระค่าอากรแสตมป์ หรื อภาษี อื่นใด (ถ้ ามี) ที่เกิดขึ ้นอันเนื่องจาก
การใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท
จ านวนหุ้น สามัญ ที่ อ อกเมื่ อ มีก ารใช้ สิท ธิ จะค านวณโดยการน าจ านวนเงิ น ในการใช้ สิท ธิ ซึ่ง ผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิได้ ชาระตามที่กล่าวข้ างต้ น หารด้ วยราคาการใช้ สทิ ธิในขณะที่มีการใช้ สทิ ธินนั ้ โดย
บริ ษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเป็ นจานวนเต็มไม่เกินจานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิคณ
ู ด้ ว ยอัตราการ
ใช้ สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื ออัตราการใช้ สิทธิ แล้ ว ทาให้ มีเศษเหลืออยู่จากการ
คานวณดังกล่าว บริ ษัทฯ จะไม่นาเศษดังกล่าวมาคิดคานวณและจะชาระเงินที่เหลือจากการใช้ สิทธิ
ดังกล่าวคืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใช้ สทิ ธิ
ในแต่ละครัง้ โดยไม่มีดอกเบี ้ย
หากบริ ษัทฯ ได้ รับหลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถูกต้ อง หรื อจานวนเงินที่บริ ษัทฯ ได้ รับชาระไม่ครบตามจานวนที่ระบุไว้ ในใบแจ้ ง
ความจานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ หรื อบริ ษัทฯ ตรวจสอบได้ วา่ ข้ อความที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
กรอกลงในใบแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญนันไม่
้ ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ อง ผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ จะต้ องทาการแก้ ไขให้ ถูกต้ องภายในระยะเวลาแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ หากผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่ทาการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทฯ จะถือว่าการแจ้ งความ
จานงในการใช้ สิทธิ ในครัง้ นันสิ
้ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สิทธิ และบริ ษัทฯ จะจัดส่งเงินที่ได้ รับ และ
ใบสาคัญแสดงสิทธิคืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 14 วันนับ
จากวันใช้ สทิ ธิครัง้ นันๆ
้ โดยไม่มีดอกเบี ้ยให้ ไม่วา่ ในกรณีใดๆ
ในกรณี ที่ ผ้ ูถือ ใบสาคัญแสดงสิทธิ ช าระจ านวนเงิ นในการใช้ สิท ธิ ไม่ครบถ้ ว น บริ ษั ท ฯ มี สิท ธิ ที่จะ
ดาเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี ้ ตามที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ เลือกไว้ ในแบบแจ้ งความ
จานงในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ
ก) ถือว่าการแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิในครัง้ นันสิ
้ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ หรื อ
ข) ถือว่าจานวนหุ้นสามัญที่จองซื ้อมีจานวนเท่ากับจานวนที่จะได้ รับตามจานวนเงินในการใช้ สทิ ธิ ซึง่
บริ ษัทฯ ได้ รับชาระไว้ จริ งตามราคาการใช้ สทิ ธิในขณะนัน้ หรื อ
ค) ให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ชาระเงินเพิ่มเติมตามจานวนที่ประสงค์จะใช้ สิทธิ ให้ ครบถ้ วนภายใน
ระยะเวลาแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิในครัง้ นัน้ หากบริ ษัทฯ ไม่ได้ รับเงินครบตามจานวนในการ
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ใช้ สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทฯ จะถือว่าการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิในครัง้ นัน้ สิ ้น
สภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ
ในกรณีที่เป็ นการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย ให้ บริ ษัทฯ ดาเนินการตามข้ อ ข) เท่านัน้
ในกรณี ต ามข้ อ ก) และ ค) บริ ษั ท ฯ จะส่ง เงิ น ที่ ได้ รั บ ไว้ แ ละใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ห รื อ ใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริ ษัทฯ ถือว่าไม่มีการใช้ สิทธิ ดงั กล่าวคืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันใช้ สทิ ธิ โดยไม่มีดอกเบี ้ย
ในกรณีข้อ ข) บริ ษัทฯ จะส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิสว่ นที่เหลือ (ในกรณีนี ้บริ ษัทฯ ถือว่ามีการใช้
สิทธิ เพียงบางส่วน) หรื อใบสาคัญแสดงสิท ธิ ใบใหม่ที่มีจานวนเท่ากับหน่วยของใบสาคัญแสดง
สิทธิที่เหลือ คืนให้ กบั ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวัน
ใช้ สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี ้ย อย่างไรก็ตาม ใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่มีการใช้ สิทธิดงั กล่าว ยังมีผล
ใช้ ต่อไปจนถึงวันใช้ สิทธิ ครั ง้ สุด ท้ าย ทัง้ นี ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ยงั ไม่มีการใช้ สิทธิ ดงั กล่าว จะ
หมดอายุลงเมื่อพ้ นวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย
2.5.8 เมื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้ งความจานง
การใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญครบถ้ วน กล่าวคือ ได้ สง่ มอบทังใบส
้ าคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดง
สิทธิ ใบแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญ และชาระเงิ นค่าจองซือ้ หุ้นสามัญถูกต้ อ งและ
ครบถ้ วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้ สิทธิได้ เว้ นแต่จะได้ รับความ
ยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริ ษัทฯ
2.5.9 เมื่อพ้ นกาหนดวันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายแล้ ว หากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิยงั มิได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของ
การใช้ สทิ ธิที่กาหนดไว้ อย่างครบถ้ วน ให้ ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธินนๆ
ั ้ สิ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ
และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะใช้ สทิ ธิไม่ได้ อีก เมื่อพ้ นกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย
2.5.10 ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิสง่ มอบใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นจานวนมากกว่าจานวนที่ประสงค์จะ
ใช้ สิทธิ บริ ษัทฯ จะส่งใบสาคัญแสดงสิทธิ ใบใหม่ โดยมีจานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่เหลือ
ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใช้ สิทธินนๆ
ั้
และจะยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิใบเก่า
2.5.11 บริ ษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจานวน
หุ้นสามัญที่ออกใหม่สาหรับการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ ภายใน 14 วันนับตังแต่
้ วนั ใช้ สิทธิ และบริ ษัทฯ จะ
ดาเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ ใช้ สิทธินนเป็
ั ้ นผู้ถือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจานวนหุ้นสามัญที่ใช้ สิทธิในครัง้ นัน้ รวมทังด
้ าเนินการขอจดทะเบียนหุ้นสามัญที่
เกิดจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ช้ากว่า 30 วันนับจากวันใช้ สิทธิ
แต่ละครัง้
2.5.12 ในกรณี ที่ ห้ ุน สามัญ ที่ ส ารองไว้ เ พื่ อ รองรั บ การใช้ สิ ท ธิ มี ไ ม่เ พี ย งพอ บริ ษั ท ฯ จะด าเนิ น การชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดขึ ้นให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้ สิทธิได้ อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ จะไม่
ชดใช้ คา่ เสียหายให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้ สทิ ธิ ในกรณีผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธินนั ้
เป็ นคนต่างด้ าวที่ไม่สามารถใช้ สิทธิ เพราะถูกจากัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ระบุในข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ
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2.5.13 ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท ฯ ไม่สามารถคื น เงิ น ส่ว นที่ ไม่ ได้ ใ ช้ สิท ธิ ใ ห้ แ ก่ ผ้ ูถื อ ใบสาคั ญ แสดงสิ ท ธิ ได้ ภ ายใน
ระยะเวลา 14 วัน นับแต่วนั ใช้ สทิ ธิในครัง้ นันๆ
้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะได้ รับดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ
7.50 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินส่วนที่ไม่ได้ ใช้ สิทธิ นบั แต่วนั ที่พ้นกาหนดเวลา 14 วันดังกล่าว
จนถึงวันที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ รับคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิ
อย่างไรก็ ดี หากบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการส่งเช็ ค ดราฟท์ ตั๋วแลกเงิ นธนาคาร หรื อคาสัง่ จ่ายเงิ น ของ
ธนาคารซึง่ ขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ระบุ
ในหนังสือแสดงความจานงในการใช้ สิทธิโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ รับเงิน
ส่วนที่ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิคืนแล้ วโดยชอบและไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อค่าเสียหายใดๆอีกต่อไป
2.5.14 การส่งมอบหุ้นสามัญที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ รับจากการใช้ สิทธิ ชื่อที่จะระบุในใบหุ้นสามัญจะใช้
ชื่อเดียวกับชื่อที่ปรากฎอยูใ่ นใบแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญโดยบริ ษัทฯ จะจัดส่งใบหุ้น
ไปยังผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามที่อยู่ที่ได้ ระบุไว้ ในใบแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ ทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตอบรับภายใน 15 วันทาการ นับจากวันใช้ สทิ ธิแต่ละครัง้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ อาจตกลง
กับผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ล่วงหน้ าให้ บริ ษัทฯ เก็บใบหุ้นสามัญนันไว้
้ ที่บริ ษัทฯ เพื่อให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิหรื อตัวแทนมารับไปด้ วยตนเองก็ได้ โดยจะต้ องดาเนินการตามที่ทางบริ ษัทฯ กาหนด และ
สาหรับกรณีระบบไร้ ใบหุ้น (Scripless) บริ ษัทฯ จะดาเนินการภายใน 7 วันทาการนับจากวันใช้ สทิ ธิแต่
ละครัง้
2.5.15 ในช่วงระยะเวลาตังแต่
้ วนั ที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ แสดงความจานง
ใช้ สิทธิ โดยถูกต้ องสมบูรณ์ แล้ วนัน้ จนถึงวันก่อนวันที่นายทะเบี ยนหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ จดแจ้ งชื่อของ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ดงั กล่าวเป็ นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และกระทรวงพาณิชย์ได้ รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วอันเนื่องมาจากการใช้ สทิ ธิ
นัน้ บริ ษัทฯ จะถือว่าสิทธิผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวมีสิทธิ และ
สภาพเช่นเดียวกับผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่ได้ แสดงความจานง
ใช้ สิทธิ แต่ทงนี
ั ้ ้นับแต่วนั ที่นายทะเบียนหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ จดแจ้ งชื่อของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อ
ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ แสดงความจานงในการใช้ สิทธิ โดยถูกต้ องสมบูรณ์ แล้ วนัน้ ในสมุด
ทะเบี ย นรายชื่ อผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษัท ฯ และกระทรวงพาณิ ช ย์ ได้ รั บจดทะเบี ยนเพิ่ มทุน ชาระแล้ วอัน
เนื่องมาจากการใช้ สิทธินนั ้ บริ ษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิท ธิมี
ฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยสมบูรณ์
2.6

การแก้ ไขขันตอนการใช้
้
สทิ ธิ
ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้ องได้ ออก
ประกาศ ระเบียบ หรื อวิธีการปฏิบตั ิการใดๆ ที่มีผลให้ บริ ษัทฯ ต้ องแก้ ไขรายละเอียดขันตอนในการใช้
้
สิทธิตามข้ อ 2.3 ให้ บริ ษัทฯ สามารถทาการแก้ ไขขันตอนการใช้
้
สิทธิให้ สอดคล้ องกับประกาศ ระเบียบ
หรื อวิธีปฎิบตั ิดงั กล่าวได้ และต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกั ช้ า

2.7 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์
ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถเลือกให้ บริ ษัทฯ ดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ใน 3 กรณี ดังนี ้
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2.7.1

2.7.2

2.7.3

กรณีที่ผ้ ไู ด้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิประสงค์จะขอรับใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยให้ ออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิในชื่อของผู้จองซื ้อ (Scrip System) นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัทฯ คือ ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์จะทาการส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ ทู ี่ได้ รับการ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ แต่ละราย ทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ได้ ระบุไว้ ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วันทาการนับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้
ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ จะไม่สามารถขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ รับการจัดสรรใน
ตลาดหลักทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้ รับใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอาจจะได้ รับภายหลังจากที่ใบสาคัญแสดง
สิทธิของบริ ษัทฯ เข้ าทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์
กรณี ที่ ผ้ ู ได้ รั บ การจัด สรรใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ป ระสงค์ จ ะใช้ บริ ก ารของศูน ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์
(Scripless System) กล่าวคือประสงค์ที่จะฝากไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ที่ได้ รับการจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิ มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี ้นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัทฯ
คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดาเนินการออกใบสาคัญแสดงสิทธิตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรในชื่อ
ของ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะ
บันทึกยอดบัญชีจานวนหลักทรัพย์ที่บริ ษัทหลักทรัพย์นนฝากหลั
ั้
กทรัพย์อยู่และจะออกหลักฐานการรับ
ฝากหลักทรัพย์ให้ แก่ผ้ ูที่ได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายใน 7 วันทาการ นับจากวันที่ออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ จะสามารถขายหลักทรัพย์ที่
ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ ได้ ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ ทาการ
ซื อ้ ขายได้ ใ นตลาดหลัก ทรั พ ย์ ในกรณี ที่ ผ้ ูที่ ได้ รั บ การจัดสรรใบสาคัญ แสดงสิท ธิ เลือ กให้ บ ริ ษัทฯ
ดาเนินการตามข้ อนี ้ ชื่อของผู้ที่ได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้ องตรงกับชื่อเจ้ าของบัญชีซื ้อ
ขายหลัก ทรั พ ย์ ที่ ผ้ ูไ ด้ รั บ การจัด สรรใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ จ ะฝากหลัก ทรั พ ย์ ไ ว้ ใ นบัญ ชี ข องบริ ษั ท
หลักทรัพย์ดงั กล่าว มิฉะนัน้ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ที่จะดาเนินการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ แก่ผ้ ทู ี่
ได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ดังมีรายละเอียดตามข้ อ 2.7.1 แทน
ในกรณีที่ผ้ ไู ด้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะรับใบสาคัญแสดงสิทธิ แต่ประสงค์จะใช้
บริ ก ารของศูน ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ โดยประสงค์ ที่ จ ะฝากหลัก ทรั พ ย์ ไ ว้ ใ นบัญ ชี ข องบริ ษั ท ผู้อ อก
หลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 บริ ษัทฯ จะดาเนินการนาใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ รับการจัดสรรฝากไว้ กบั
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ ตาม
จานวนที่ผ้ ไู ด้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ แต่ละรายได้ รับการจัดสรรไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการรับฝากหลักทรัพย์ให้ แก่ผ้ ไู ด้ รับการจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิท ธิ ภายใน 7 วัน ท าการ นับ แต่วัน ออกใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ในกรณี นี ้ ผู้ที่ ได้ รั บ การจัด สรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิจะสามารถขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีที่
ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ เริ่ มทาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ และถ้ าผู้ที่
ได้ รั บ การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิท ธิ ร ายใดต้ องการถอนใบสาคัญแสดงสิท ธิ อ อกจากบัญชี ผ้ ูออก
หลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรรายนันสามารถติ
้
ดต่อที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึง่ จะ
มี ค่า ธรรมเนีย มการถอนหลักทรั พย์ ตามอัต ราที่ ก าหนดโดยศูนย์ รับ ฝากหลัก ทรั พ ย์ ทัง้ นี ้ การถอน
ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ ฝ ากไว้ ใ นบัญ ชี ผ้ ูอ อกหลัก ทรั พ ย์ สมาชิ ก เลขที่ 600 จะต้ อ งใช้ เวลาในการ
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ดาเนินการ ดังนัน้ ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่นาฝากในบัญชีดงั กล่าวอาจจะไม่สามารถ
ถอนหลักทรัพย์ได้ ทนั ภายในวันที่ใบสาคัญแสดงสิทธิเริ่ มทาการซื ้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์
3. เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ
3.1 บริ ษัทฯ ต้ องดาเนินการปรับราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบ
แทนของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ให้ ด้อยไปกว่าเดิม เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่ ดังต่อไปนี ้
ก) เมื่ อ บริ ษัท ฯ เปลี่ย นแปลงมูลค่าที่ ตราไว้ ของหุ้น สามัญของบริ ษัทฯ อัน เป็ น ผลมาจากการรวมหรื อการ
แบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ ออกแล้ วของบริ ษัทฯ
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันที นับตังแต่
้ วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
1. ราคาการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Price 1 = Price 0 x [Par 1]
[Par 0]
2. อัตราการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x [Par 0]
[Par 1]
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
Par 1 คือ มูลค่าทีต่ ราไว้ ใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
Par 0 คือ มูลค่าทีต่ ราไว้ เดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
ข) เมื่อบริ ษัทฯ จ่ายปั นผลทังหมดหรื
้
อบางส่วนเป็ นหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ
การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญไม่มี
สิทธิในการรับหุ้นปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย XD)
1. ราคาการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Price 1 = Price 0 x [A1]
[A1 + B1]
2. อัตราการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x [A1 + B1]
[A1]
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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A1
B1

คือ จานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรี ยกชาระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญเพื่อสิทธิในการรับหุ้นปั นผล
คือ จานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นปั นผล

ค) เมื่อบริ ษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมและ/หรื อประชาชนและนักลงทุนทัว่ ไปและ/หรื อบุคคลใน
วงจากัด แล้ วแต่กรณี ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คานวณได้ ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของ
“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ”
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัต ราการใช้ สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะ
ไม่ได้ รับสิทธิ ในการจองซือ้ หุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศขึน้ เครื่ องหมาย XR)
สาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรื อวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญ
ที่ออกใหม่แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไป และ/หรื อ กรณี ที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจากัด
แล้ วแต่กรณี
อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้ อมกันมากกว่าหนึ่งราคาเสนอขายในเงื่อนไขที่จะต้ อง
จองซื ้อด้ วยกัน ให้ นาจานวนหุ้นและราคาเสนอขายทุกราคามาคานวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่
ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้ อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่จะต้ องจองซื ้อด้ วยกัน ให้ นา
จานวนหุ้นและราคาเสนอขายที่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ” มาคานวณ
ราคาเฉลีย่ ต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่
ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คานวณได้ จากจานวนเงินทังสิ
้ ้นที่บริ ษัทฯ จะได้ รับจากการเสนอ
ขายหุ้นหักค่าใช้ จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์หารด้ วยจานวนหุ้นสามัญทังสิ
้ ้นที่ออกใหม่ในครัง้ นัน้
ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ได้ กาหนดไว้ เท่ากับ “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่ วงนา้ หนักต่อหุ้นของหุ้น
สามัญของบริ ษัทฯ”
โดยที่ ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ หมายถึง มูลค่าการซื ้อขายหุ้นสามัญ
ทังหมดของบริ
้
ษัทฯ หารด้ วยจานวนหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ที่ทาการซื ้อขายทังหมดในตลาดหลั
้
กทรัพย์ใน
ระหว่างระยะเวลา 7 วันทาการ (วันที่เปิ ดทาการซื ้อขายของตลาดหลักทรัพย์ ) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ ในการ
คานวณ
ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เนื่องจากหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ไม่มีการซื ้อ
ขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริ ษัทฯ จะทาการกาหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ ในการคานวณแทน
คาว่า วันที่ใช้ ในการคานวณ หมายถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออก
ใหม่สาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรื อวันแรกของการเสนอขายหุ้น
สามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนและนักลงทุนทัว่ ไป และ/หรื อบุคคลในวงจากัด แล้ วแต่กรณี
1. ราคาการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Price 1 = Price 0 [(A2x MP) + B2X]
[MP (A2 + B2)]
2. อัตราการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 [MP (A2 + B2)]
[(A2 x MP) +B2X]
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โดยที่

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP

A2

B2

B2X

คือ ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
คือ ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
คือ อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
คือ อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
คือ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ หมายถึง มูลค่าการซื ้อขาย
หุ้น สามัญ ทัง้ หมดของบริ ษัท ฯ หารด้ ว ยจ านวนหุ้น สามัญของ
บริ ษัทฯ ที่ทาการซื ้อขายทังหมดในตลาดหลั
้
กทรัพย์ ในระหว่าง
ระยะเวลา 7 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ ในการคานวณ
คือ จานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรี ยกชาระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนปิ ด
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่
กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อวันก่อนวัน
แรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณี เสนอขายหุ้น
สามัญให้ แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรื อกรณี เสนอ
ขายหุ้นสามัญให้ แก่บคุ คลในวงจากัด แล้ วแต่กรณี
คือ จานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมและ/หรื อ
เสนอขายแก่ประชาชนและนักลงทุนทัว่ ไปและ/หรื อกรณีเสนอ
ขายหุ้นสามัญให้ แก่บคุ คลในวงจากัด แล้ วแต่กรณี
คือ จานวนเงินที่จะได้ รับภายหลังจากการหักค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี) จาก
การออกหุ้น สามัญที่ ออกใหม่ที่มีการเสนอขายให้ ผ้ ูถือหุ้นเดิม
และ/หรื อ เสนอขายแก่ประชาชนและนักลงทุน ทั่วไปและ/หรื อ
กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่บคุ คลในวงจากัด แล้ วแต่กรณี

ง) เมื่อบริ ษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมและ/หรื อประชาชนและนักลงทุนทัว่ ไปและ/
หรื อบุคคลในวงจากัด แล้ วแต่กรณี โดยหลักทรัพย์นนให้
ั ้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือหลักทรัพย์ในการใช้ สิทธิแปลงสภาพ
เป็ นหุ้นสามัญ หรื อใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญ โดย
ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงั กล่าว ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของ “ราคาตลาด
ของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ”
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะ
ไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้ สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญหรื อให้ สิทธิที่จะซื ้อ
หุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึ ้นเครื่ องหมาย XW) และ/หรื อวันแรกของการเสนอขาย
หลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้ สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญหรื อให้ สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญแก่ประชาชน
และนักลงทุนทัว่ ไปและ/หรื อกรณีเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัดแล้ วแต่กรณี
ราคาเฉลีย่ ต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ คานวณได้ จากจานวนเงินที่ได้ รับจากการออกหลัก ทรัพย์ใดๆ ที่มี
สิทธิ แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญหรื อให้ สิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญ รวมกับเงินที่จะได้ รับจากการใช้ สิทธิ แ ปลง
สภาพเป็ นหุ้นสามัญหรื อใช้ สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ ถ้ ามีการใช้ สิทธิทงหมด
ั้
หารด้ วยจานวนหุ้นทังสิ
้ ้นที่ต้อง
ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธินนั ้
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ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ และฐานของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ซึ่งจะใช้ เปรี ยบเทียบให้ มีความหมาย
เช่นเดียวกับ รายละเอียดในข้ อ ค) ข้ างต้ น
คาว่า วันที่ใช้ ในการคานวณ หมายถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหลักทรัพย์ที่ออก
ใหม่ใดๆ ที่ให้ สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญหรื อให้ สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ สาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรื อวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออก
ใหม่ใดๆที่ให้ สิทธิ ที่จะแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญหรื อให้ สิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญ แก่ประชาชนและนักลงทุน
ทัว่ ไปและ/หรื อกรณีเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด แล้ วแต่กรณี
1. ราคาการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Price 1 = Price 0 x [(A3x MP) + B3X]
[MP (A3 + B3)]
2. อัตราการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP (A3+B3)]
[(A3x MP) + B3X]
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 ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ หมายถึง มูลค่าการ
ซือ้ ขายหุ้นสามัญทัง้ หมดของบริ ษัทฯ หารด้ วยจานวนหุ้น
สามั ญ ของบริ ษั ท ฯ ที่ ท าการซื อ้ ขายทั ง้ หมดในตลาด
หลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทาการติดต่อกันก่อน
วันที่ใช้ ในการคานวณ
A3
คือ จานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรี ยกชาระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อน
ปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซือ้ หลักทรั พย์ ที่ออก
ใหม่ที่ให้ สทิ ธิที่จะแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญหรื อให้ สทิ ธิ ที่จะ
ซื อ้ หุ้น สามัญ กรณี เ สนอขายให้ แ ก่ผ้ ูถื อหุ้น เดิม และ/หรื อ
ก่อนวันแรกของระยะเวลาการเสนอขายหลักทรั พย์ที่ออก
ใหม่ใดๆ ที่ให้ สทิ ธิที่จะแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญหรื อให้ สทิ ธิ
ที่จะซื ้อหุ้นสามัญ ต่อประชาชนและนักลงทุนทัว่ ไปและ/หรื อ
บุคคลในวงจากัด แล้ วแต่กรณี
B3
คื อ จ านวนหุ้น สามัญ ที่ อ อกใหม่ เ พื่ อ รองรั บ การใช้ สิ ท ธิ ข อง
หลักทรั พย์ ใดๆ ซึ่งให้ สิทธิ ที่จะแปลงสภาพเป็ นหุ้น สามัญ
หรื อให้ สิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญ ที่จะเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น
เดิมและ/หรื อประชาชนและนักลงทุนทัว่ ไปและ/หรื อบุคคล
ในวงจากัด แล้ วแต่กรณี
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B3X

คือ จานวนเงินที่บริ ษัทฯ จะได้ รับภายหลังจากการหักค่าใช้ จ่าย
(ถ้ ามี ) จากการออกหลัก ทรั พ ย์ ใ ดๆ ที่ ใ ห้ สิ ท ธิ ที่ จ ะแปลง
สภาพเป็ นหุ้นสามัญหรื อให้ สิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญ ที่เสนอ
ขายให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อเสนอขายแก่ประชาชนและนัก
ลงทุนทัว่ ไปและ/หรื อบุคคลในวงจากัด แล้ วแต่กรณี รวมกับ
เงินที่จะได้ รับจากการใช้ สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญหรื อ
ซื ้อหุ้นสามัญ

จ) เมื่อบริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิ หลังหักภาษี เงินได้ ของบริ ษัทฯ
สาหรับการดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ สาหรับงบการเงินเฉพาะของบริ ษัทฯ ตลอดอายุใบสาคัญ
แสดงสิทธิ
การคานวณอัตราร้ อยละของเงินปั นผลที่จ่ายให้ กับผู้ถือหุ้น ให้ คานวณโดยนาเงินปั นผลที่จ่ายออกจริ ง ใน
รอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปี ดงั กล่าว รวมทังเงิ
้ นปั นผลระหว่างกาล หารด้ วยกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้
ของผลการดาเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีนนั ้ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิ
จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการรับเงินปั นผลนัน้ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์
ประกาศขึ ้นเครื่ องหมาย XD)
1. ราคาการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Price 1 = Price 0 x [MP - (D - R)]
[MP]
2. อัตราการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP]
[MP - (D - R)]
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 ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ หมายถึง มูลค่าการซื ้อขาย
หุ้น สามัญ ทัง้ หมดของบริ ษัท ฯ หารด้ ว ยจ านวนหุ้น สามัญของ
บริ ษัทฯ ที่ทาการซื ้อขายทังหมดในตลาดหลั
้
กทรัพย์ ในระหว่าง
ระยะเวลา 7 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ ในการคานวณ
D
คือ เงินปั นผลต่อหุ้นที่จ่ายจริ งแก่ผ้ ถู ือหุ้น
R
คือ เงิ นปั นผลต่อหุ้นที่จ่ายหากนากาไรสุทธิ หลังหักภาษี เงิ นได้ ใน
อัตราร้ อยละ 90 มาคานวณจากจานวนหุ้นทังหมดที
้
่มีสิทธิได้ รับ
เงินปั นผล
ราคาตลาดของหุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ฯ และฐานของมูล ค่า ที่ ต ราไว้ ซึ่ ง จะใช้ เปรี ย บเที ย บให้ ใ ช้ และมี
ความหมายเช่นเดียวกับ รายละเอียดในข้ อ ค) ข้ างต้ น
วันที่ใช้ ในการคานวณ หมายถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในเงินปั นผล
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทาให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิและผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้ โดยที่
เหตุการณ์ใดๆ นันไม่
้ ได้ กาหนดอยูใ่ นข้ อ ก) ถึง จ)
ให้ บริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทฯ อาจแต่งตังที
้ ่ปรึ กษาทางการเงินของบริ ษัทฯ ขึ ้น เพื่อร่ วมกันพิจารณากาหนดการ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สิทธิ ใหม่อย่างเป็ นธรรม และไม่ทาให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ได้ รับผลประโยชน์ด้อยไปจากเดิม โดยให้ ถือว่าผลการพิจารณานันเป็
้ นที่สดุ และให้ บริ ษัทฯ แจ้ ง
ให้ ก.ล.ต. ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้ วยภายใน 15 วัน และบริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ตลาดหลักทรัพย์ทราบ
ทันที นับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ที่ต้องทาให้ ปรับสิทธิ
ในการปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทฯ จะปรับสิทธิโดยการปรับราคาและอัตราการใช้ สทิ ธิ โดยไม่มีการปรับ
ราคาใช้ สทิ ธิควบคูก่ บั การออกใบสาคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้ สทิ ธิ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะจัดให้ มี
การออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้ สิทธิ เมื่อมีการดาเนินการปรับราคาใช้ สิทธิและอัตราการ
ใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ
การคานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และอัตราการใช้ สิทธิ ตามข้ อ ก) ถึง ฉ) เป็ นอิสระต่อกัน และจะ
คานวณการเปลี่ยนแปลงตามลาดับเหตุการณ์ต่างๆ ก่อนหลังเปรี ยบเทียบกับ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯ” สาหรับกรณีที่เหตุการณ์ตา่ งๆ เกิดขึ ้นพร้ อมกัน ให้ คานวณการเปลี่ยนแปลงเรี ยงตามลาดับดังนี ้ คือ ก)
จ) ข) ค) ง) และ ฉ) โดยในแต่ละลาดับครั ง้ ที่คานวณการเปลี่ยนแปลง ให้ คงสภาพของราคาการใช้ สิทธิ เป็ น
ทศนิยม 3 ตาแหน่งและอัตราการใช้ สิทธิเป็ นทศนิยม 5 ตาแหน่ง ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ซึ่งจะใช้
เปรี ยบเทียบ ให้ ใช้ และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้ อ ค) ข้ างต้ น
การคานวณเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิตามข้ อ ก) ถึง ฉ) จะไม่มีการเปลีย่ นแปลงซึง่ ทาให้
ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่สงู ขึ ้นและ/หรื ออัตราการใช้ สทิ ธิลดลง เว้ นแต่กรณีการรวมหุ้น ในกรณีที่ห้ นุ สามัญที่เกิดจาก
การใช้ สทิ ธิตามจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิของการแสดงความจานงการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ (ทศนิยม 5 ตาแหน่ง
ของอัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง) คานวณออกมาเป็ นเศษของหุ้น ให้ ตดั เศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง และหาก
ราคาการใช้ สิทธิหลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตาแหน่ง) คูณกับจานวนหุ้นสามัญ ในการแสดงความจานง
การใช้ สทิ ธิในรอบนันค
้ านวณได้ เป็ นเศษของบาท ให้ ตดั เศษของบาททิ ้ง
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิจนเป็ นผลทาให้ ราคาการใช้ สิทธิใหม่ที่คานวณตามสูตรมีราคาต่า
กว่ามูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริ ษัทฯ ให้ ใช้ มูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เป็ น
ราคาใช้ สทิ ธิ และยังใช้ อตั ราการใช้ สทิ ธิตามที่กาหนดในข้ อ ก) ถึง จ) ต่อไป แล้ วแต่กรณี
สถานภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ แสดงความจานงใช้ สิทธิ และวัน
ก่อนที่กระทรวงพาณิ ชย์จะรั บจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วอันเนื่องจากการใช้ สิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิ
เช่นเดียวกับใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ยงั ไม่ได้ แสดงความจานงใช้ สิทธิ และสถานภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิ จะ
สิ ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วอันเนื่องมาจากการใช้ สทิ ธินนั ้
ในกรณีที่บริ ษัทฯ มีการปรับราคาการใช้ สทิ ธิและ/หรื ออัตราการใช้ สทิ ธิในช่วงที่บริ ษัทฯ ยังไม่ได้ ดาเนินการนาหุ้น
สามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิท ธิ ที่ ได้ ใ ช้ สิท ธิ แ ล้ ว จะได้ รั บ การปรั บ สิท ธิ ย้ อ นหลัง โดยบริ ษั ท ฯ จะออกหุ้น สามัญ ใหม่เ พิ่ ม เติ ม ให้ แ ก่ ผ้ ูถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิโดยเร็ วที่สดุ ตามจานวนที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้ รับหากราคาที่ได้ ปรับใหม่นนั ้
มีผลบังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มใหม่ อาจได้ รับช้ ากว่าหุ้นสามัญที่ได้ รับก่อนหน้ านี ้แต่ไม่เกิน 45 วันทาการ
นับจากวันที่มีการปรับสิทธิ
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3.8 การเปลี่ย นแปลงราคาการใช้ สิทธิ แ ละ/หรื อ อัตราการใช้ สิท ธิ ตามเงื่ อ นไขที่ได้ กาหนดไว้ ข้ างต้ น บริ ษัท ฯ จะ
ดาเนินการแจ้ งผลการเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคานวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวให้ ก.ล.ต. เพื่อแจ้ งราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิที่กาหนดขึ ้นมาใหม่ รวมทังข้
้ อเท็จจริ งโดยย่อ
ของสาเหตุที่มีการปรับสิทธิ วิธีการคานวณและวันที่ที่การปรับสิทธิดงั กล่าวมีผลใช้ บงั คับ โดยจะแจ้ งภายใน 15
วัน นับตังแต่
้ วนั ที่เกิดเหตุการณ์ และบริ ษัทฯ จะแจ้ งรายละเอียดการเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและ/หรื ออัตรา
การใช้ สทิ ธิผา่ นสือ่ การเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิทราบทันที
4. สถานะของหุ้นสามัญใหมที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ
สิทธิของหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้ สิทธิของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี ้ จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้น
สามัญเดิมของบริ ษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้ านี ้แล้ ว รวมทังสิ
้ ทธิในการรับเงินปั นผลหรื อประโยชน์อื่นใดที่ บริ ษัทฯ ให้ แก่
ผู้ถือหุ้นสามัญ ทังนี
้ ้นับแต่วนั ที่นายทะเบียนหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ได้ จดแจ้ งชื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้ถือหุ้น
ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ ว
5. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ
5.1 มติอนุมตั ิการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2560 ในวันที่ 19 มกราคม 2560 มีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพื่อรองรับการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ เป็ นจานวน 138,373,427
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท
5.2 ราคาการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ เท่ากับ 3.00 บาทต่อหุ้น เว้ นแต่จะมีการปรับราคาใช้ สิทธิ ซึ่ งเป็ นไปตามเงื่อนไข
การปรับสิทธิ
5.3 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทฯ จะนาหุ้นสามัญที่ได้ จากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน
30 วันนับจากวันใช้ สิทธิแต่ละครัง้ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ห้ นุ สามัญดังกล่าวสามารถทาการซื อ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ ได้
เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัทฯ
5.4 การดาเนินการหากมีห้ นุ สามัญที่เหลือจากการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
หลังจากใบสาคัญแสดงสิทธิ หมดอายุลง และยังมีห้ นุ สามัญที่เหลือจากการใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ จะน าเสนอต่อ ที่ ป ระชุมผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ พิจ ารณาตามที่ เ ห็ นสมควร ทัง้ นี ใ้ ห้ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
5.5 การดาเนินการของบริ ษัทฯ หากไม่สามารถหาตลาดรองให้ กบั หุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
เนื่องจากหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียนในตลาดหลัก ทรั พย์ ดังนัน้ หุ้นสามัญที่ออกใหม่
เนื่องจากการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ จะสามารถเข้ าทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ ภายหลังจากที่
บริ ษัทฯ ดาเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญใหม่ดงั กล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์
6. ข้ อจากัดการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิ
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6.1 ข้ อจากัดการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถโอนได้ โดยไม่มีข้อจากัด โดยบริ ษัทฯ จะไม่มีการปิ ดสมุดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ
เพื่อพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ เว้ นแต่ในกรณีของการใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ าย ซึ่งบริ ษัทฯ จะปิ ดสมุดทะเบียน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย
6.2 ข้ อจากัดการโอนหุ้นสามัญ
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 11 ระบุวา่ หุ้นของบริ ษัทฯ สามารถโอนได้ โดยไม่มีข้อจากัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้ าว
ในขณะใดขณะหนึ่งต้ องมีจานวนรวมกันไม่เกินกว่าร้ อยละ 49 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
การโอนหุ้นรายใดที่จะทาให้ อตั ราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้ าวของบริ ษัทฯ เกินอัตราส่วนข้ างต้ น บริ ษัทฯ มีสทิ ธิ
ปฏิเสธการโอนหุ้นของบริ ษัทฯ ได้
7. การชดใช้ คา่ เสียหายกรณีที่บริ ษัทฯ ไม่สามารถจัดให้ มีห้ นุ สามัญเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิ
บริ ษัทฯ จะชดใช้ คา่ เสียหายให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ กรณีที่บริ ษัทฯ ไม่สามารถจัดให้ มีห้ นุ สามัญเพื่อรองรับการ
ใช้ สทิ ธิตามรายละเอียดดังนี ้
7.1 บริ ษัทฯ จะชดใช้ ค่าเสียหายให้ เฉพาะผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญสิทธิที่มาแจ้ งความจานงใน
การใช้ สทิ ธิในวันใช้ สทิ ธิ ซึง่ บริ ษัทฯ ไม่สามารถจัดให้ มีห้ นุ สามัญเพื่อรองรับการใช้ สิทธิได้ ในแต่ละครัง้ ซึง่ บริ ษัทฯ
ไม่สามารถจัดให้ มีห้ นุ สามัญเพื่อรองรั บการใช้ สิทธิ ได้ อย่างเพียงพอ ยกเว้ นกรณีข้อจากัดอันสืบเนื่องมาจาก
ข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อที่ 11 ว่าด้ วยเรื่ องอัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย ที่จะทาให้ สดั ส่วนการ
ถือหุ้นของคนที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยมากกว่าร้ อยละ 49 (สี่สิบเก้ า) ของทุนชาระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท โดยบริ ษัทฯ
จะชาระให้ เป็ นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะ และจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันนับ
จากวันใช้ สทิ ธิ
อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากบริ ษัทฯ ได้ ทาการส่งเช็คซึ่งขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสาคัญสิทธิทาง
ไปรษณี ย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในหนังสือแสดงความจานงในการใช้ สิทธิ โดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิได้ รับเงินค่าเสียหายคืนแล้ วโดยชอบและไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
7.2 การค านวณค่า เสีย หายที่ บ ริ ษั ท ฯ จะชดใช้ ใ ห้ ผ้ ูถื อ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ตามข้ อ 7.1 มี สูต รการค านวณดังนี ้
ค่าเสียหายต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย = A x [MP - Price 1]
โดยที่ A คือ จ านวนหุ้ นสามั ญ ที่ ไ ม่ ส ามารถจั ด ให้ มี แ ละ/หรื อ เพิ่ ม ขึ น้ ตามอั ต ราการใช้ สิ ท ธิ ที่
เปลีย่ นแปลงเพิ่มขึ ้นต่อ 1 หน่วย
MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ หมายถึง มูลค่าการซื ้อขายหุ้นสามัญทังหมดของ
้
บริ ษั ท ฯ หารด้ ว ยจ านวนหุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ฯ ที่ ท าการซื อ้ ขายทัง้ หมดในตลาด
หลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทาการติดต่อกันก่อนวันใช้ สทิ ธิ
Price1 คือ ราคาการใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อราคาการใช้ สิทธิ ที่เปลี่ยนแปลงแล้ ว
ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ (หากมีการปรับราคาการใช้ สทิ ธิและ/หรื ออัตราการใช้ สทิ ธิ)
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8. ข้ อจากัดการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิของบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย
8.1 บริ ษัทฯ จะไม่ออกหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ใู ช้ สทิ ธิที่มใิ ช่สญ
ั ชาติไทยในกรณีที่การออกหุ้นดังกล่าวทาให้ สดั ส่วนการถือ
หุ้นของคนที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทยมีเกินกว่าร้ อยละ 49 (สีส่ บิ เก้ า) ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
บริ ษัทฯ ตามที่ระบุในข้ อบังคับข้ อที่ 11 ของบริ ษัทฯ
8.2 หากข้ อจากัดในเรื่ องสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยในบริ ษัทฯ ทาให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่
มิใช่สญ
ั ชาติไทยที่ได้ ดาเนินการใช้ สทิ ธิตามวิธีการใช้ สทิ ธิ
ไม่สามารถใช้ สทิ ธิได้ ตามจานวนที่ระบุในใบแจ้ ง
ความจานงในการใช้ สทิ ธิทงหมดหรื
ั้
อแต่บางส่วน บริ ษัทฯ จะคืนใบสาคัญแสดงสิทธิและเงินตามราคาใช้ สทิ ธิ
ของใบสาคัญแสดงสิทธิในส่วนทีไ่ มสามารถใช้ สทิ ธิได้ โดยไม่มดี อกเบี ้ย ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ไม่ใช่
สัญชาติไทยดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันใช้ สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ
8.3 ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มใิ ช่สญ
ั ชาติไทยจะไม่ได้ รับการชดเชยไม่วา่ ในรูปแบบใดจากบริ ษัทฯ ในกรณีที่ไม่
สามารถใช้ สทิ ธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้ อจากัดเรื่ องสัดส่วนการถือครองหุ้นของคนต่างด้ าวตามทีก่ าหนดไว้ ใน
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ดังมีรายละเอียดตามข้ อ 8.1
9. ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย
บริ ษัทฯ จะนาใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี ้เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับจากวันที่บริ ษัทฯ
ได้ ดาเนินการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิแล้ วเสร็ จ
10. การออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ในกรณีที่ใบสาคัญแสดงสิทธิ สญ
ู หาย ถูกขโมย ถูกทาลาย ฉีกขาด หรื อเลอะเลือน ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอาจขอ
ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ใหม่ได้ โดยนาใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ฉีกขาดหรื อเลอะเลือน นามายื่นให้ แก่นายทะเบียน
ใบสาคัญแสดงสิทธิก่อนที่จะมีการออกใบแทนให้ ณ สานักงานของนายทะเบีย น โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้ อง
รับผิดชอบสาหรับค่าใช้ จ่ายต่างๆ และตามที่นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิและบริ ษัทฯ จะได้ กาหนดไว้ ตามสมควร
11. การแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อกาหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิทธิ
11.1 การแก้ ไขเพิม่ เติมที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อที่ไม่ทาให้ สทิ ธิของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ด้ อยลง
การแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อกาหนดสิทธิในเรื่ องทีเ่ ห็นได้ วา่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ ง
หรื อในส่วนซึง่ ไม่ทาให้ สทิ ธิของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรื อให้ เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนให้ มีผลใช้ บงั คับโดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
11.2 การแก้ ไขเพิม่ เติมที่เป็ นสาระสาคัญ
การแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อกาหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้ อ 10.1 ต้ องได้ รับความยินยอมจากบริ ษัท และที่ประชุม
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
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11.3 เงื่อนไขในการดาเนินการแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อกาหนดสิทธิ
การแก้ ไขเปลีย่ นแปลงช้ อกาหนดสิทธิไม่วา่ กรณีใดๆ จะต้ องไม่เป็ นการขยายอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อการ
เปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิหรื ออัตราการใช้ สทิ ธิ ยกเว้ นการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ระบุไว้ ใน
ข้ อ 3 และต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงข้ อกาหนดตาม
ประกาศ ทจ. 34/2551 หรื อกฎเกณฑ์ใด ๆ ของสานักงาน ก.ล.ต. หรื อของตลาดหลักทรัพย์ รวมทังที
้ จ่ ะมี
เพิ่มเติมภายหลังที่บริ ษัทฯ ได้ จดั สรรใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้แล้ ว
11.4 กระบวนการหรื อขันตอนในการจะด
้
าเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดสิทธิ
(ก) บริ ษัทฯ มีสทิ ธิเรี ยกประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติใด ๆ โดยจัดประชุมตามวิธีการที่กาหนดไว้
ในข้ อกาหนดสิทธิ ซึง่ มติที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธินี ้จะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึง่ ของจานวนหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง โดยใบสาคัญแสดงสิทธิ 1
หน่วย มีสทิ ธิออกเสียง 1 เสียง ทังนี
้ ้ ประธานกรรมการ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการ
บริ ษัทฯ จะเป็ นประธานในที่ประชุม ซึง่ มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทเี่ รี ยกประชุม
และดาเนินการประชุม ให้ มีผลบังคับใช้ และผูกพันผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทกุ ราย ไม่วา่ จะได้ เข้ าร่วม
ประชุมหรื อตอบรับหนังสือแทนการเรี ยกประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อไม่ก็ตาม
(ข) ในการลงมติใด ๆ บริ ษัทฯ อาจขอความเห็นชอบจากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นหนังสือแทนการเรี ยก
ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อลงมติใด ๆ ดังกล่าว โดยต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มีสทิ ธิออกเสียง ทังนี
้ ้ มติดงั กล่าวมีผลบังคับใช้ และ
ผูกพันผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทกุ ราย ไม่วา่ จะได้ ตอบรับหนังสือแทนการเรี ยกประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิหรื อไม่ก็ตาม
11.5 การแจ้ งข้ อกาหนดสิทธิที่แก้ ไขเปลีย่ นแปลง
ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ จะแจ้ งให้ ผ้ ูถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ ข้อมูลของตลาด
หลักทรัพย์โดยทันทีหลังจากที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนดสิทธิ และจะต้ องจัดส่งข้ อกาหนดสิทธิ
ที่แก้ ไขเปลีย่ นแปลงให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิเมื่อได้ รับการร้ องขอภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการร้ องขอ
และจัดส่งนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ และสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่มีการแก้ ไข
เปลีย่ นแปลงข้ อกาหนดสิทธิ
12. การประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
12.1 ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิมีสิทธิเรี ยกประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ ไม่วา่ ในเวลาใดๆ (อย่างไรก็ตาม การ
เรี ยกประชุมจะต้ องไม่ใช่เพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดสิทธิ เรื่ องการขยายอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อการ
เปลีย่ นแปลงราคาหรื ออัตราการใช้ สทิ ธิ ยกเว้ นการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.2
12.2 ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิหรื อใช้ สิทธิ ไปแล้ วบางส่วนรวมกันแล้ วไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 25 ของจานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สทิ ธิ ณ ขณะนัน้ อาจร้ องขอให้ ผ้ อู อก
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ใบสาคัญแสดงสิทธิ เรี ยกประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณี นีผ้ ้ ูออกใบสาคัญแสดงสิทธิ จะต้ องเรี ยก
ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิโดยเร็ ว ซึง่ ต้ องไม่เกิน 30 วันนับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ ใช้ สทิ ธิมีคา
ขอเป็ นหนังสือให้ ผ้ อู อกใบสาคัญแสดงสิทธิเรี ยกประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อนับแต่วนั ที่เกิดกรณีใด
กรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
ก) หากมีการเสนอขอแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดสิทธิในสาระสาคัญตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 10.2 ข้ างต้ น
ข) หากมีเหตุการณ์สาคัญซึง่ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิซงึ่ ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สทิ ธิหรื อใช้ สทิ ธิไป
แล้ วบางส่วนรวมกันแล้ วไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของจานวนหน่วยทังหมดของใบส
้
าคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้
สิทธิหรื อใช้ สทิ ธิไปแล้ วบางส่วน ณ ขณะนัน้ เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้ เสียของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อ
ความสามารถของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิในการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดสิทธิ
12.3 ในการเรี ยกประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็ นการเรี ยกประชุมเนื่องจากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่
ยังมิได้ ใช้ สิทธิ หรื อใช้ สิทธิไปแล้ วบางส่วนร้ องขอ หรื อคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติให้ เรี ยกประชุม ให้ บริ ษัทฯ
จัดทาหนังสือนัดประชุม ซึง่ ระบุ สถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้ เรี ยกประชุมและเรื่ องที่จะพิจารณาในที่ประชุม และ
จัดส่งให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ แต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ที่ปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ในวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อกาหนดสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม
12.4 ในการประชุม ผู้ถื อ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ นัน้ ผู้ถื อ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ซึ่ง มี สิท ธิ เ ข้ า ประชุม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน จะมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ ได้ โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิท ธิ
ดังกล่าวจะต้ องจัดทาหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิท ธิ กาหนด และผู้รับมอบ
ฉันทะจะต้ องยื่นต้ นฉบับหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรื อผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมาย ก่อนผู้รับ
มอบฉันทะเข้ าร่วมการประชุม
12.5 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหน่วยของใบสาคัญแสดง
สิทธิ ที่ถืออยู่ โดยใบสาคัญแสดงสิทธิ หนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้เป็ นประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนนนอกจากสิทธิที่ตนมีอยูใ่ นฐานะเป็ นผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
12.6 ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิ ที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิหรื อใช้ สิทธิไปแล้ วบางส่วนในขณะนัน้ โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสาคัญสิทธิ คนใดที่มีสว่ นได้
เสียในข้ อพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติ โดยห้ ามมิให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิคนนันออก
้
เสียงลงคะแนนในข้ อพิจารณาข้ อนัน้
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิท ธิ ที่มีส่วนได้ เสีย ตามข้ อนี ้ หมายถึง ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่มีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ในเรื่ องที่ที่ประชุมจะพิจารณาลงมติ
12.7 ในการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จัดขึ ้นโดยบริ ษัทฯ ให้ ประธานกรรมการบริ ษัทฯ หรื อบุคคลที่ได้ รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการบริ ษัทฯ ทาหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผ้ ู
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้จดั ประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิลง
มติเห็นชอบคัดเลือก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการบริ ษัทฯ หรื อบุคคลที่ประธานกรรมการบริ ษั ท ฯ
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มอบหมายโดยที่ทงสองกรณี
ั้
ประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกจากสิทธิ ที่ตนมีอยู่ในฐานะ
เป็ นผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
12.8 องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ จะต้ องประกอบด้ วยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้
สิทธิหรื อใช้ สิทธิไปแล้ วบางส่วน และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะ มาประชุมโดยถือใบสาคัญแสดงสิทธิรวมกันได้ ไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 25 ของจานวนหน่วยทัง้ หมดของใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ยังมิได้ ใช้ สิทธิ ห รื อใช้ สิท ธิ ไ ปแล้ ว
บางส่วน เข้ าร่วมประชุมจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครัง้ ใด เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้ ว 45 นาที ยังมีผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิเข้ า
ร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุม ให้ ถือว่าการประชุมเป็ นอันระงับไป หากการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธินนั ้ เป็ นการเรี ยกนัดโดยมติคณะกรรมการบริ ษัทฯ ให้ นดั ประชุมใหม่ภายในระยะเวลาภายใน 30 วัน นับ
จากวันกาหนดประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ แรก และให้ บริ ษัทฯ ดาเนินการจัดส่งหนังสือประชุมไปยัง
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทกุ รายตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ ข้างต้ น ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับ
ว่าจะต้ องครบองค์ประชุม ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้ร้องขอให้ เรี ยกประชุม ในกรณีนี ้บริ ษัทฯ ไม่
จาเป็ นต้ องเรี ยกประชุมใหม่และให้ ถือว่าไม่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดสิทธิ
12.9 มติที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ จะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหน่วย
ทังหมดของผู
้
้ ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ใช้ สิทธิไปแล้ วบางส่วน หรื อ ใช้ สิทธิไปแล้ วบางส่วนทังหมด
้
ณ ขณะนัน้
ซึ่งถือโดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และได้ ออกเสียงลงคะแนนใน
มตินนั ้
12.10 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่เรี ยกประชุมและดาเนินการประชุมโดยชอบมีผลบังคับใช้
และผูกพันผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทกุ ราย ไม่วา่ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธินนจะได้
ั้
เข้ าร่ วมประชุมด้ วยหรื อไม่ก็
ตาม
12.11 บริ ษัทฯ จะดาเนินการจัดทาและบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ และเก็ บรั กษาบันทึก
ดังกล่าวไว้ ที่สานักงานใหญ่ของบริ ษัทฯ รายงานการประชุมที่ได้ ลงลายมือชื่อโดยประธานให้ ถือเป็ นหลักฐาน
อันสมบูรณ์ของกิจการทังหลายที
้
่ได้ ประชุมกันนัน้ และให้ ถือว่าการประชุมกิจการที่ประชุมและมติทงหลายได้
ั้
กระทาโดยถูกต้ อง ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะจัดส่งรายงานการประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิเมื่อได้ รับการร้ อง
ขอภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริ ษัทฯ ได้ รับการร้ องขอเป็ นหนังสือจากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
12.12 ในการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทฯ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัทฯ หรื อผู้เชี่ยวชาญอิสระ
(ถ้ ามี) ของบริ ษัทฯ ที่มีความเกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่ที่ประชุ มจะพิจารณา มีสิทธิที่จะเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรื อให้ คาอธิบายในที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้
12.13 บริ ษัทฯ จะเป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่ายตามสมควรทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นในการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทกุ ครัง้
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 8
13. ผลบังคับของข้ อกาหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้ บงั คับ
ข้ อกาหนดสิทธิ นี ้ จะมีผลใช้ บังคับตัง้ แต่วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ไปจนถึง (และรวม) วันใช้ สิทธิ ครั ง้ สุดท้ า ย
โดยข้ อกาหนดสิทธินี ้จะใช้ บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้ อกาหนดสิทธินี ้ขัดหรื อแย้ ง
กับกฎหมาย หรื อประกาศใดๆ ที่มีผลใช้ บงั คับตามกฎหมายกับใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ ใช้ ข้อความตามกฎหมายหรื อ
ประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสาคัญแสดงสิทธิแทนข้ อความของข้ อกาหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขดั หรื อแย้ งกันนัน้

ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัท ซีออยล์ จากัด (มหาชน)

....................................................................
(นายอภิสทิ ธิ์ รุจิเกียรติกาจร)
ประธานกรรมการ

....................................................................
(นางสาวนีรชา ปานบุญห้ อม)
ประธานกรรมการบริ หาร
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