ข้อกำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่ องผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน
ของบริษทั ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1 (DITTO-W1)

ข้อกำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่ องผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน
ของบริษทั ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1 (DITTO-W1)
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (DITTO-W1)
(“ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ DITTO-W1”) ออกโดยบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ”) ตามมติท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ซึ่งอนุมตั ิให้บริษัทฯ ออกและจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิ จานวนไม่เกิน 88,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถื อหุ้น (Rights
Offering) โดยไม่ คิ ดมูลค่า ในอัต ราการจัดสรร 5 หุ้น สามัญ เดิม ต่อ 1 หน่ ว ยใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ โดยออกและจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อในวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ ได้รบั จัดสรรใบสาคัญแสดง
สิทธิในวันที่ 29 เมษายน 2565 ทั้งนี ้ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะได้รบั สิทธิตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิ (ตามคา
นิยามที่ระบุดา้ นล่าง) นี ้ โดยบริษัทฯ และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตามข้อกาหนดสิทธินที ้ กุ ประการและให้ถือ
ว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิรบั ทราบและเข้าใจข้อกาหนดต่าง ๆ ในข้อกาหนดสิทธินเี ้ ป็ นอย่างดีแล้ว โดยบริษัทฯ จะจัดให้มี
การเก็บรักษาสาเนาข้อกาหนดสิทธินไี ้ ว้ ณ สานักงานใหญ่ของบริษัทฯ และสานักงานใหญ่ ของตัวแทนรับแจ้งความจานง
ในการใช้สิทธิ (ตามคานิยามที่ระบุดา้ นล่าง) (ถ้ามี) เพื่อให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถขอตรวจสอบสาเนาข้อกาหนด
สิทธิได้ในวันและเวลาทาการของสถานที่ดงั กล่าว
คำจำกัดควำม
คาและข้อความต่างๆ ที่ใช้ในข้อกาหนดสิทธินี ้ ให้มคี วามหมายดังต่อไปนี ้
ข้อกำหนดสิทธิ
หมายถึง ข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ
และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ดิ ท โต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ครั้ง ที่ 1 (DITTO-W1)
(รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี))
ตลำดหลักทรัพย์

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ

ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำร
ใช้สิทธิ

หมายถึง

บุคคลที่บริษัทฯ จะแต่งตัง้ ให้เป็ นตัวแทนของบริษัทฯ ในการรับ
แจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี)
ตามข้อ 1.2.3

นำยทะเบียนของใบสำคัญแสดง
สิทธิ

หมายถึง

บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือผูท้ ่ไี ด้รบั
แต่งตัง้ โดยชอบให้ทาหน้าที่เป็ นนายทะเบียนของใบสาคัญแสดง
สิทธิแทน

บริษัทฯ

หมายถึง

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

เอกสารที่ออกโดย บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด เพื่อใช้แทนใบสาคัญแสดงสิทธิ

หน้า 1

ประกำศ ทจ. 34/2551

หมายถึง

ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซือ้ หุน้ ที่ออกใหม่ และหุน้ ที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดง
สิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

ผูท้ รงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิแต่ละหน่วยตามข้อ 1.2.4

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงใน
กำรใช้สิทธิ

หมายถึง

ระยะเวลาที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิซ่งึ ประสงค์จะใช้สิทธิในการ
ซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สามารถแจ้งความจานงการใช้
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.3

วันกำหนดกำรใช้สทิ ธิ

หมายถึง

วันที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดง
สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ 1.2.1

วันทำกำร

หมายถึง

วันที่ตลาดหลักทรัพย์เปิ ดทาการตามปกติ ซึ่งมิใช่วนั เสาร์หรือวัน
อาทิตย์หรือวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็ นวันหยุด
ทาการของธนาคารพาณิชย์

ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์

หมายถึง

บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิ

หมายถึง

สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียด
เกี่ยวกับใบสาคัญแสดงสิทธิและผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีเก็บ
รักษาโดยนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ

สำนักงำน ก.ล.ต.

หมายถึง

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1.

รำยละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน 88,000,000 หน่วย ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรร 5 หุน้ สามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ดังนี ้

1.1
ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิทอี่ อก
ผู้ออก
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ชื่อ

ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 1

ชนิด

ระบุช่ือผูถ้ ือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

อำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ DITTO-W1 ทัง้ นี ้ ภายหลังการออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ

หน้า 2

วันทีอ่ อกใบสำคัญแสดง
สิทธิ

20 พฤษภาคม 2565

วันครบกำหนดอำยุใบสำคัญ 19 พฤษภาคม 2568 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิจะพ้นสภำพจำกกำรเป็ นหลักทรัพย์
แสดงสิทธิ
จดทะเบียนในวันถัดไป
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ
ทีอ่ อกและเสนอขำย

88,000,000 หน่วย

จำนวนหุ้นสำมัญทีจ่ ดั สรร
เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ

88,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
หรือคิดเป็ นร้อยละ 20.00 ของจานวนหุ้นที่ชาระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จานวน
440,000,000 หุน้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
วิธีการคานวณสัดส่วนหุน้ รองรับ :
=

หุน้ รองรับสาหรับ DITTO-W1

หุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ
88,000,000
=
440,000,000
= ร้อยละ 20.00
รำคำเสนอขำย

0.00 บาทต่อหน่วย (ไม่คิดมูลค่า)

วิธีกำรจัดสรร

จัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ที่มีช่ือปรากฏในวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มี
สิ ท ธิ ไ ด้รั บ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ (Record Date) ในวั น ที่ 29 เมษายน 2565 ใน
อัตราส่วน 5 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ DITTO-W1

อัตรำกำรใช้สทิ ธิ

ใบสาคัญแสดงสิทธิ DITTO-W1 จานวน 1 หน่วย มีสิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯได้ 1 หุน้ (เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้ สามัญหรือใบสาคัญแสดงสิทธิ DITTO- W1 จากการคานวณ
(หากมี) ให้ปัดเศษนัน้ ทิง้

รำคำกำรใช้สิทธิซอื้ หุ้น
สำมัญ

40.00 บาทต่อหุน้ (เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ

ผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ DITTO-W1 สามารถใช้สิ ท ธิ ต ามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ
DITTO-W1 ได้ใ นวัน ท าการสุด ท้า ยของเดื อ นมี น าคม มิ ถุ น ายน กั น ยายน และ
ธันวาคม ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิครัง้ แรกได้ใน
เดือนกันยายน 2565 และวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้ายคือวันที่ใบสาคัญแสดงสิทธิ DITTOW1 มีอายุครบ 3 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 ทัง้ นี ้ ในกรณีท่วี นั ใช้สิทธิตรง
กับวันหยุดทาการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดงั กล่าวเป็ นวันทาการสุดท้ายก่อน
หน้าวันใช้สิทธิดงั กล่าว

หน้า 3

ระยะเวลำกำรแจ้งควำม
จำนงในกำรใช้สทิ ธิ

ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ DITTO-W1 ซึ่งประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญของ
บริษั ท ฯ จะต้อ งแจ้ง ความจ านงในการใช้สิท ธิ ซื อ้ หุ้น สามัญ ของบริษั ท ฯ ภายใน
ระยะเวลา 5 วัน ท าการ ก่ อ นวัน ก าหนดการใช้สิ ท ธิ ใ นแต่ ล ะครั้ง ในกรณี ท่ี วัน
กาหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทาการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ
ดังกล่าวเป็ นวันทาการสุดท้ายก่อนหน้าวันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ ดังกล่าว ยกเว้นการ
แสดงความจานงในการใช้สิทธิ ครัง้ สุดท้าย ให้แสดงความจานงในการใช้สิทธิใน
ระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 15 วันก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย

ผลกระทบต่อผู้ถือหุน้

ในการพิจารณาผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ จะพิจารณาผลกระทบแบ่งเป็ น 4
กรณี ดังนี ้
กรณีท่ี 1

กรณี ก ารออกและจัด สรรใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ DITTO-W1 และ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 โดยผูถ้ ือหุน้ เดิมเป็ นผูใ้ ช้สิทธิท่ีจะ
ซื ้อ หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ฯ ทั้ง จ านวน และกรรมการ และ /หรื อ
พนัก งานของบริษั ท ฯ และ/หรื อ บริษั ท ย่ อ ย ใช้สิท ธิ ท่ี จ ะซื อ้ หุ้น
สามัญของบริษัทฯ ทัง้ จานวน

กรณีท่ี 2

กรณีการออกและจัดสรรเพียงใบสาคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 โดย
กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ใช้
สิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ ทัง้ จานวน

กรณีท่ี 3

กรณีการออกและจัดสรรเพียงใบสาคัญแสดงสิทธิ DITTO-W1 โดย
บุคคลอื่นที่มิใช่ผถู้ ือหุน้ เดิมเป็ นผูใ้ ช้สิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ทัง้ จานวน

กรณีท่ี 4

กรณี ก ารออกและจัด สรรใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ DITTO-W1 และ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 โดยบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ถือหุ้นเดิม
เป็ นผูใ้ ช้สิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ของบริษัทฯทั้งจานวน และ
กรรมการและ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ใช้
สิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ ทัง้ จานวน

โดยพิจารณาผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ดังนี ้
1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution)
สูตรการคานวณ
Control Dilution = Qw / (Qo + Qw)
Qo = จานวนหุน้ สามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 440,000,000 หุน้ ณ วันประชุม
คณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดง
สิทธิ DITTO-W1 และใบสาคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 เมื่อวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2565 รวมกับจานวนหุน้ สาหรับการปั นผลเป็ นหุน้ สามัญ
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ของบริษั ท ฯพร้อ มกัน ในครั้ง นี ้ จ านวน 88,000,000 หุ้น รวมเป็ น
จานวนทัง้ สิน้ 528,00,000 หุน้ และจานวนหุน้ สามัญที่ผถู้ ือหุน้ เดิม
ใช้สิทธิซือ้ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ DITTO-W1 ในแต่ละกรณี โดย
ในแต่ละกรณีได้แก่
-

กรณีท่ี 1 : Qo1 = 616,000,000 หุน้
กรณีท่ี 2 : Qo2 = 528,000,000 หุน้
กรณีท่ี 3 : Qo3 = 528,000,000 หุน้
กรณีท่ี 4 : Qo4 = 528,000,000 หุน้

Qw = จานวนหุน้ สามัญใหม่ท่ีเพิ่มขึน้ จากการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดง
สิทธิ DITTO-W1 และ/หรือ ใบสาคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 โดยใน
แต่ละกรณี ได้แก่
-

กรณีท่ี 1 : Qw1 = 12,000,000 หุน้
กรณีท่ี 2 : Qw2 = 12,000,000 หุน้
กรณีท่ี 3 : Qw3 = 88,000,000 หุน้
กรณีท่ี 4 : Qw4 = 100,000,000 หุน้

ดังนัน้
กรณีท่ี 1 : Control Dilution เท่ากับร้อยละ 1.91
กรณีท่ี 2 : Control Dilution เท่ากับร้อยละ 2.22
กรณีท่ี 3 : Control Dilution เท่ากับร้อยละ 14.29
กรณีท่ี 4 : Control Dilution เท่ากับร้อยละ 15.92
2. การลดลงของราคา (Price Dilution)
สูตรการคานวณ
Price Dilution = (Po – Pn) / Po
Po = ราคาก่อนการเสนอขาย ซึ่งเท่ากับ 26.56 บาทต่อหุน้ โดยคานวณ
จากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ สามัญของบริษัทฯในช่วงเวลา
15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่
28 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565 (ตั้ ง แต่ วั น ที่ 4 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565 ถึ ง 25
กุมภาพันธ์ 2565) ซึ่งเท่ากับ 31.87 บาทต่อหุน้ คูณด้วยจานวนหุน้
สามัญ มี อ ยู่ เ ดิ ม เท่ า กั บ 440,000,000 หุ้น ณ วัน ประชุ ม ประชุ ม
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คณะกรรมการบริษัท หารด้วยจานวนหุน้ สามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ
440,000,000 หุน้ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมกับจานวน
หุ้นสาหรับการปั นผลเป็ น หุน้ สามัญของบริษัทฯพร้อมกันในครัง้ นี ้
จานวน 88,000,000 หุน้ รวมเป็ นจานวนทัง้ สิน้ 528,00,000 หุน้

31.87 x 440,000,000
440,000,000 + 88,000,000
Po = 26.56 บาท
Po =

เนื่องจากราคาการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ DITTO-W1 สูงกว่า
ราคาก่อนเสนอขาย Po และราคาการใช้สิท ธิ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ESOP-W1 เป็ น ราคาที่ เ ท่ า กับ ราคาตลาดตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ.
39/2551 ดังนัน้ การออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ DITTO-W1 และ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 จะไม่ส่งผลให้เกิดการลดลงของราคาหุน้
3. การลดลงของกาไรสุทธิต่อหุน้ (Earning per Share Dilution)
สูตรการคานวณ
EPS Dilution = (EPSo – EPSn) / EPSo
EPSo = กาไรสุทธิ / Qo
โดยกาไรสุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุดของบริษัทฯเท่ากับ 200,683,284 บาท
Qo = จ านวนหุ้น สามัญ ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม เท่ า กั บ 440,000,000 หุ้น ณ วั น
ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ที่ มี ม ติ ใ ห้ อ อกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิ DITTO-W1 และใบสาคัญแสดงสิทธิ ESOPW1 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 รวมกับจานวนหุน้ สาหรับการ
ปั น ผลเป็ น หุ้น สามั ญ ของบริ ษั ท ฯพร้อ มกั น ในครั้ง นี ้ จ านวน
88,000,000 หุน้ รวมเป็ นจานวนทัง้ สิน้ 528,00,000 หุน้
EPSo = 200,683,284 / 528,000,000
EPSo = 0.38 บาทต่อหุน้
EPSn = กาไรสุทธิ / (Qo+Qn)
Qn = จานวนหุน้ สามัญใหม่ท่เี พิ่มขึน้ จากการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดง
สิทธิ DITTO-W1 และ/หรือ ใบสาคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 โดย
ในแต่ละกรณี ดังนี ้
-

กรณีท่ี 1 : Qn1 = 100,000,000 หุน้
กรณีท่ี 2 : Qn 2 = 12,000,000 หุน้
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- กรณีท่ี 3 : Qn 3 = 88,000,000 หุน้
- กรณีท่ี 4 : Qn 4 = 100,000,000 หุน้
ดังนัน้ EPSn ในแต่ละกรณี เป็ นดังนี ้
-

กรณีท่ี 1 : EPSn1 = 0.32 บาทต่อหุน้
กรณีท่ี 2 : EPSn 2 = 0.37 บาทต่อหุน้
กรณีท่ี 3 : EPSn 3 = 0.33 บาทต่อหุน้
กรณีท่ี 4 : EPSn 4 = 0.32 บาทต่อหุน้

EPS Dilution ในแต่ละกรณี เป็ นดังนี ้
กรณีท่ี 1 : EPS Dilution เท่ากับร้อยละ 15.92
กรณีท่ี 2 : EPS Dilution เท่ากับร้อยละ 2.22
กรณีท่ี 3 : EPS Dilution เท่ากับร้อยละ 14.29
กรณีท่ี 4 : EPS Dilution เท่ากับร้อยละ 15.92
1.2

กำรใช้สิทธิและเงือ่ นไขกำรใช้สิทธิ

1.2.1

วันกำหนดกำรใช้สทิ ธิ
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้ในวันทาการ
สุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยสามารถเริ่ม
ใช้สิทธิครัง้ แรกได้ในเดือนกันยายน 2565 ซึ่งจะตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2565 และวันกาหนดการใช้สิทธิครัง้
สุดท้าย คือวันที่ใบสาคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 19
พฤษภาคม 2568 โดยหากวันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ ใด (ซึ่งรวมถึงวันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย) ไม่ตรงกับ
วันทาการ ให้เลื่อนวันกาหนดการใช้สิทธิดงั กล่าวเป็ นวันทาการก่อนหน้านัน้

1.2.2

กำรใช้สิทธิซอื้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ในการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีตนถืออยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ สาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือ และไม่ได้ใช้สิทธิ
ภายในวันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย บริษัทฯ จะถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิต าม
ใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว และให้ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธินนั้ ๆ สิน้ สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ
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1.2.3

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงประสงค์จะใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ เพื่อซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
จะต้องแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทาการก่อนวัน
กาหนดการ ใช้สิทธิในแต่ละครัง้ (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ”) ยกเว้นการแสดงความจานง
ในการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย ให้แจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา
15 วันก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย”)
ทั้งนี ้ บริษัทฯ จะไม่มีการปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นในกรณีการใช้สิทธิครัง้
สุดท้ายซึ่งจะมีการปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวัน
กาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย โดยตลาดหลักทรัพย์จะขึน้ เครื่องหมาย SP เพื่อห้ามการซือ้ ขายใบสาคัญแสดง
สิทธิล่วงหน้า 2 วันทาการก่อนปิ ดสมุดทะเบียน ในกรณีท่ีวนั ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิวนั
แรกตรงกับวันหยุดทาการของตลาดหลักทรัพย์ ให้เลื่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนวันแรกดังกล่าวเป็ นวันทาการก่อน
หน้า
บริษัทฯ จะแจ้งข่าวเตือน และรายละเอียดเพิ่มเติม (หากมี) เกี่ยวกับวันกาหนดการใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้ง
ความจานงในการใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้
สิทธิ รายละเอียดบัญชีธนาคารของบริษัทฯ เพื่อการจองซือ้ และใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ บุคคลที่บริษัทฯ
จะแต่งตั้งให้เป็ นตัวแทนของบริษัทฯ ในการรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี)
(“ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ”) และสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ โดยผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูล
ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ข องตลาดหลัก ทรัพ ย์ใ ห้ผู้ถื อ ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ท ราบอย่ า งน้อ ย 5 วัน ท าการก่ อ น
ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ สาหรับวันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้ายบริษัทฯ จะแจ้ง
ข่าวดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14 วันก่อน
ปิ ดสมุดทะเบียนพร้อมทั้งส่งรายละเอียดดังกล่าวให้กับผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ีมิรายชื่อปรากฏตามสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนทางไปรษณียล์ งทะเบียนด้วย

1.2.4

ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ
(ก)
ผูท้ รงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิกรณีท่วั ไป สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บคุ คลหรือนิติบุคคล
ที่ปรากฏชื่อเป็ นเจ้าของใบสาคัญแสดงสิทธิจานวนดังกล่าวในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิใน
ขณะนัน้ ๆ หรือในวันแรกของการปิ ดสมุดทะเบียน ในกรณีท่มี ีการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญ
แสดงสิทธิ เว้นแต่จะได้มีการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิซ่ึงสามารถใช้ยันกับบริษัทฯ ได้ตามข้อ 4.1(ก)
เกิดขึน้ แล้วในวันปิ ดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่ผรู้ บั โอน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
(ข)
ผูท้ รงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิกรณีท่ศี นู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์เป็ นผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิแทน สิทธิใน
ใบสาคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิได้รบั แจ้งเป็ น
หนังสือจากศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ว่าเป็ นผูท้ รงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิจานวนดังกล่าวที่ลงทะเบียน
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ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิไว้ในชื่อของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในขณะนัน้ ๆ หรือในวันแรก
ของการปิ ดสมุดทะเบียน ในกรณีท่มี ีการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
1.2.5

นำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
: 0-2009-9999
Website : http://www.set.or.th/tsd
นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ จะรับผิดชอบการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยชื่อเต็ม สัญชาติ และที่อยู่ของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิและ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะกาหนด ในกรณีขอ้ มูลไม่ตรงกันบริษัทฯ จะถือว่า
สมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นข้อมูลที่ถกู ต้อง
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกใน
สมุด ทะเบี ยนผู้ถื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ แ ละนายทะเบี ยนของใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ จะเปลี่ ยนแปลงหรื อ แก้ไ ข
ข้อผิดพลาดดังกล่าว

1.2.6

สถำนทีต่ ิดต่อในกำรใช้สิทธิ
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
235/1-3 ถนนราษฎร์พฒ
ั นา แขวงราษฎร์พฒ
ั นา
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์
: 02-517-5555
โทรสาร
: 02-517-5434
ทั้งนี ้ ในกรณีท่ีบริษัทฯ ได้แต่งตัง้ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิตามข้อ 1.2.3 ให้ผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิท่ตี อ้ งการใช้สิทธิแจ้งความจานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนได้ท่ตี วั แทนรับแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ
โดยบริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดของตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิและสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิผ่าน
ระบบเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์

1.2.7

เงือ่ นไขกำรแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิ
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนได้ท่บี ริษัทฯ หรือตัวแทน
รับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dittothailand.com) และแจ้ง
ความจานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนได้ท่ีบริษัทฯ หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ (แล้วแต่
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กรณี) ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.6 โดยจะต้องแจ้งความจานงการใช้สิทธิตามระยะเวลาการแจ้งความ
จานงในการใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อ 1.2.3 ข้างต้น
ในกรณีท่ีใบสาคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีตอ้ งการใช้สิทธิ
ต้องแจ้งความจานงและกรอกแบบคาขอเพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสาคัญแสดง
สิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
(ก)

ในกรณีท่ีผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ของตนอยู่ โดยใบสาคัญแสดงสิทธิอยู่ใน
บัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ี
ต้องการใช้สิทธิตอ้ งแจ้งความจานงและกรอกแบบคาขอเพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อให้ออก
ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ท่ีเป็ นนายหน้า
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดาเนินการแจ้งกับศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิจากบัญชี “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลัก ทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด เพื่อผูฝ้ าก” โดยศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะดาเนินการออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็ น
หลักฐานประกอบการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

(ข)

ในกรณีท่ีผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยใบสาคัญแสดงสิทธิอยู่กับศูนย์รั บ
ฝากหลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์” ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีตอ้ งการใช้สิทธิตอ้ งแจ้ง
ความจานงและกรอกแบบคาขอเพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสาคัญแสดง
สิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนดโดยยื่นต่อศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
จาก “บัญชีบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์” โดยศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะดาเนินการออกใบแทนใบสาคัญ
แสดงสิทธิเพื่อใช้เป็ นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ (ทัง้ ที่ถือเป็ นใบสาคัญแสดงสิทธิและในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless)) ที่ประสงค์จะ
ใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจานงการใช้สิทธิ โดยดาเนินการและยื่น
เอกสารแจ้งความจานงการใช้สิทธิภายในระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิแต่ละครัง้ ดังนี ้
(ก)

ยื่นใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุก
รายการพร้อมลงนามโดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจานงในการ
ใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ

(ข)

นาส่งใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามจานวนที่ระบุในใบแจ้งความจานงการใช้
สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิท ธิ (แล้วแต่กรณี)

(ค)

ชาระเงินตามจานวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่
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บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ี
ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนจะต้องชาระเป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ที่สามารถเรียก
เก็บเงินได้ในกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทาการและขีดคร่อมเฉพาะสั่ง จ่าย “บริษัท ดิทโต้ (ประเทศ
ไทย) จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้ และใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ” หรือชาระโดยวิธีการอื่นใด
ตาม แต่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิจะเป็ นผูก้ าหนดและแจ้งให้ทราบ
ต่อไป
ทัง้ นี ้ การใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจานง
ในการใช้สิทธิเรียกเก็บเงินจานวนดังกล่าวได้แล้วเท่านัน้ หากบริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจานงใน
การใช้สิทธิไม่สามารถเรียกเก็บเงินไม่ว่าในกรณีใด ๆ ที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของบริษัทฯ หรือตัวแทน
รับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้
สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนในครัง้ นัน้ ๆ โดยบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
จะจัดส่งใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิพร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ท่ี
เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกาหนดการใช้สิทธิในครัง้
นัน้ ๆ ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้ง ความจานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนได้ใหม่ใน
วันกาหนดการใช้สิทธิในครัง้ ต่อ ๆ ไป เว้นแต่การใช้สิทธิครัง้ นัน้ จะเป็ นการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย บริษัทฯ
จะถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธินนั้ ๆ สิน้ สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทฯ และตัวแทนรับแจ้งความ
จานงในการใช้สิทธิ จะไม่รบั ผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่าในกรณีใด ๆ
(ง)

หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ
1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

2) บุคคลธรรมดาสัญชาติต่าง
ด้าว
3) นิติบคุ คลสัญชาติไทย

:

:
:

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรข้าราชการ/
สาเนาบัต รพนัก งานรัฐ วิ สาหกิ จ ที่ ยัง ไม่ ห มดอายุ พร้อ ม
สาเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่ง
ท าให้ช่ื อ /ชื่ อ สกุลไม่ ต รงกับ ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ให้แ นบ
เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบ
หย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็ นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้อง
ส าเนาใบต่ า งด้า วหรื อ ส าเนาหนั ง สื อ เดิ น ทางที่ ยั ง ไม่
หมดอายุลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
3.1) สาเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิ ชย์ออกให้ไม่
เกิน 6 เดือนก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิในครัง้ นั้น ๆ
พร้อ มลงลายมื อ ชื่ อ รับ รองส าเนาถู ก ต้อ งโดยผู้มี
อ านาจลงนาม ของนิ ติ บุ ค คลนั้น และประทับ ตรา
สาคัญของนิติบคุ คล(ถ้ามี) และ
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4) นิติบคุ คลสัญชาติตา่ งด้าว

:

3.2) สาเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของ
ผู้มี อ านาจลงนามที่ ไ ด้ล งลายมื อ ชื่ อ รับ รองสาเนา
ถูกต้องในเอกสารตามข้อ 3.1)
4.1) สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ นิติบุคคล และ/หรือ
หนั ง สื อ รับ รองของนิ ติ บุ ค คลพร้อ มลงลายมื อ ชื่ อ
รับรองสาเนาถูกต้อง โดยผู้มีอานาจลงนามของนิติ
บุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้า
มี) และ
4.2) สาเนาหนังสือเดินทางของผูม้ ีอานาจลงนามที่ได้ลง
ลายมือชื่อรับรองสาเนาเอกสารตามข้อ 4.1) ที่ยังไม่
หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
เอกสารตามข้อ 4.1) และ 4.2) ซึ่ ง ผู้มี อ านาจลงนามลง
ลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รบั การรับรอง
ลายมื อ ชื่ อ โดย Notary Public และมี อ ายุไ ม่ เ กิ น 6 เดื อ น
ก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิในครัง้ นัน้ ๆ

ทัง้ นี ้ หากผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ
และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ขอสงวนสิทธิท่จี ะถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่
ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับ
แจ้งความจานงในการใช้สิทธิ สามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้ตามความเหมาะสม
(จ)

ผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ จ ะต้อ งเป็ น ผู้รับ ผิ ด ชอบค่ า อากรแสตมป์ หรื อ ภาษี อื่ น ใด (ถ้า มี ) ตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับกับการใช้สิทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ

1.2.8

จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีขอใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนจะต้องเป็ นจานวนเต็มเท่านั้น โดยอัตรา
การใช้สิทธิเท่ากับใบสาคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุน้ สามัญเพิ่มทุนหนึ่งหุน้ เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้
สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.

1.2.9

หากบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการ ใช้สิทธิได้รบั เอกสารแจ้งความจานงการใช้สิทธิตามข้อ
1.2.7 ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจ้งความ
จานงการใช้สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ ถูกต้อง หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วน
ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ข้อบังคับ หรือกฎหมายต่าง ๆ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องทา
การแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ หากผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ทาการ
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แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้
สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนในครัง้ นั้น ๆ โดยบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิจะจัดส่ง
ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ และเงินที่ได้รบั ไว้คืนให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว
โดยไม่มีดอกเบีย้ ภายใน 14 วัน นับจากวันกาหนดการใช้สิทธิในครัง้ นัน้ ๆ ทัง้ นี ้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กาหนด
โดยบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ อย่างไรก็ตาม ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถ
แจ้งความจานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่ มทุนได้ใหม่ในวันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ ต่อ ๆ ไป เว้นแต่การใช้สิทธิ
ครัง้ นั้นจะเป็ นการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย ให้ถือว่าใบสาคัญ แสดงสิทธินั้น ๆ สิน้ สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ โดย
บริษัทฯ และตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิจะไม่รบั ผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสีย หายอื่นใดไม่
ว่าในกรณีใด ๆ
ในกรณีท่ผี ถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิชาระจานวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วนหรือมีการชาระเงินเกินจานวนในการ
ใช้สิทธิ บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ มีสิทธิ ท่ีจะดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ต่อไปนี ้ ตามที่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ จะเห็น สมควร
(ก)

ถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิมีจานวนเท่ากับ (1) จานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่พึงจะได้รบั ตาม
สิทธิ หรือ (2) จานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่พึงได้รบั ตามจานวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทฯ หรือตัวแทน
รับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิได้รบั ชาระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิในขณะนัน้
แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่า หรือ

(ข)

ให้ผู้ถื อ ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ชาระเงิน เพิ่ มเติม ตามจ านวนที่ ป ระสงค์จ ะใช้สิท ธิ ใ ห้ครบถ้วน ภายใน
ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ หากบริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
ไม่ได้รบั เงินครบตามจานวนการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
แสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนในครัง้ นั้น เฉพาะส่วนที่ผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิทธิ
ชาระจานวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจานงการใช้
สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนได้ใหม่ในวันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ ต่อ ๆ ไป เว้นแต่เป็ นการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย
ให้ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิน้ สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ โดยบริษัทฯ และตัวแทนรับแจ้ง
ความจานงในการใช้สิทธิ จะไม่รบั ผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่าในกรณีใด ๆ

ในกรณีตามข้อ (ก) หรือ (ข) หากมีกรณีตอ้ งส่งเงินคืนให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับ
แจ้งความจานงในการใช้สิทธิ จะส่งเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือเงินที่ได้รบั ไว้คืนให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
โดยไม่มีดอกเบีย้ ภายใน 14 วัน นับจากวันกาหนดการใช้สิทธิในครัง้ นัน้ ๆ ทัง้ นีต้ ามวิธีการและเงื่อนไขที่กาหนด
โดยบริษัทฯ และหรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือเงินที่ได้รบั ไว้โดยไม่มีการใช้
สิทธิหรือไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยได้ส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยู่ท่ีระบุไว้ในใบแจ้งความจานงการใช้
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สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้รบั เงินคืนแล้วโดยชอบ และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่มี
สิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
1.2.10 ในกรณีท่ีผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นจานวนมากกว่าจานวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ
บริษัทฯ จะส่งใบสาคัญแสดงสิทธิใบใหม่ โดยระบุจานวนของใบสาคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิดงั กล่าวภายใน 15 วันนับจากวันกาหนดการใช้สิทธิในครัง้ นั้น ๆ และจะทาการยกเลิกใบสาคัญแสดง
สิทธิใบเก่า
1.2.11 จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิ จะคานวณโดยการนาจานวนเงินในการใช้สิทธิ ซ่ึง ผู้ถื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิได้ชาระตามที่กล่าวมาข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิ โดยบริษัทฯ จะออกหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนเป็ นจานวนเต็มไม่เกินจานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิคณ
ู ด้วยอัตราการใช้สิทธิ
หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ แล้วทาให้ (ก) มีเศษหุน้ เหลืออยู่จากการคานวณ
ดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่นาเศษหุน้ ดังกล่าวมาคิดคานวณ และให้ตดั เศษของหุน้ นัน้ ทิง้ และ (ข) มีเศษของบาทจาก
การคานวณเงินจากการใช้สิทธิ ให้ตัดเศษของบาทนั้นทิง้ อนึ่ง บริษัทฯ จะชาระคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิ
ดังกล่าว (หากมี) โดยไม่มีดอกเบีย้ ให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วัน นับจากวันกาหนดการใช้สิทธิใน
ครัง้ นั้น ๆ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดโดยบริ ษัทฯ และหรือตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ทั้งนี ้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่ชาระคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิ หากจานวนเงินดังกล่าวเป็ นเศษที่ต่ากว่าบาท
อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือเงินที่ได้รบั ไว้โดยไม่ มีการใช้
สิทธิหรือไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยได้ส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยู่ท่ีระบุไว้ในใบแจ้งความจานงการใช้
สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้รบั เงินคืนแล้วโดยชอบ และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่มี
สิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และหรือ ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
1.2.12 เมื่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้งความจานง
การใช้สิทธิตามข้อ 1.2.7 อย่างครบถ้วนถูกต้อง กล่าวคือ ได้ส่งมอบทัง้ ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญ
แสดงสิทธิ และใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน พร้อมหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ และชาระ
เงินในการใช้สิทธิถกู ต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้น
แต่จะได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือจากบริษัทฯ
1.2.13 เมื่อพ้นระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิครัง้ สุดท้ายแล้ว แต่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิยงั ไม่ได้ปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขการแจ้งความจานงการใช้สิทธิตามข้อ 1.2.7 อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธินนั้ ๆ สิน้
สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะใช้สทิ ธิไม่ได้อีก
1.2.14 บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจานวนหุน้ สามัญ
เพิ่ ม ทุน ที่ อ อกใหม่ต ามการใช้สิทธิ ภายใน 14 วัน นับ แต่ วันก าหนดการใช้สิท ธิ ในแต่ละครั้ง และบริษั ท ฯ จะ
หน้า 14

ดาเนินการให้นายทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ จดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้ใช้สิทธินนั้ เข้าเป็ นผูถ้ ือหุน้
สามัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ตามจานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ได้ออกตามการใช้สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะดาเนินการยื่นคาขอให้รบั หุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วนั กาหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้
1.2.15 ในกรณีท่ีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนที่สารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะดาเนินการชดใช้ค่าเสียหายที่
เกิดขึน้ ให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ี ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 6.
1.2.16 บริษัทฯ จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ (ทัง้ บุคคลธรรมคาและนิติบคุ คล) ซึ่งมีสญ
ั ชาติ
ต่างด้าว ที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้อนั เนื่องมาจากข้อจากัดในเรื่องอัตราส่วนการถือหุน้ ของคนต่างด้าว ซึ่งข้อบังคับ
ของบริษัทฯ กาหนดว่า สัดส่วนการถือหุน้ ของคนต่างด้าวจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่าย
ได้ทงั้ หมด
2.

กำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
การเรียก และ/หรือ การประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้เป็ นไปตามวิธีการดังต่อไปนี ้
(ก)
บริษัทฯ มีสิทธิเรียกประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่บริษัทฯ จะต้องเรียกประชุม
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่
วันที่บริษัทฯ ทราบว่าเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
1)

หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดสิทธิในสาระสาคัญไม่ว่าโดยบริษัทฯ หรือผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 3. ทัง้ นี ้ บริษัทฯ และ/หรือผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่มี
สิทธิท่จี ะเสนอให้แก้ไขข้อกาหนดสิทธิในเรื่องอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ

2)

หากมีเหตุการณ์สาคัญที่อาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอย่างเป็ น
นัยสาคัญหรือความสามารถของบริษัทฯ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามข้อกาหนดสิทธิ

ในกรณีท่บี ริษัทฯ ไม่ดาเนินการจัดการประชุมภายใน 30 วันนับจากวันที่บริษัทฯ ทราบว่าเกิดเหตุการณ์
ดังกล่าวในข้อ 1) หรือ 2) ข้างต้น ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีถือใบสาคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 25 ของจานวนหน่วยทัง้ หมด ของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ยี งั ไม่ได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนัน้ อาจร่วมกัน
เข้าชื่อทาหนังสือร้องขอให้บริษัทฯ ดาเนินการจัดประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ โดยระบุเ หตุผลใน
การที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว และบริษัทฯ จะต้องจัดประชุมผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ได้รบั การร้องขอจากผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว
นัน้ หากบริษัทฯ ไม่จดั การประชุมภายในกาหนดดังกล่าวผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิท ธิสามารถจัดประชุมผู้
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้เอง
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ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะทาการปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิเพื่อกาหนดสิทธิของผูถ้ ือใบสาคัญแสลงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 21
วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
(ข)

ในการเรี ย กประชุม ผู้ถื อ ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ไม่ ว่ า จะเป็ น การประชุม เนื่ อ งจากบริษั ท ฯ หรื อ ผู้ถื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิรอ้ งขอให้บริษัทฯ จัดทาหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ผูท้ ่ีขอให้เรียก
ประชุม และเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม และจัดส่งให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิแต่ละรายตามรายชื่อ
และที่อยู่ท่ปี รากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ และแจ้งผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ไม่นอ้ ยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ

(ค)

ในการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงมีสิทธิ เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บคุ คลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิดงั กล่าวจะต้องจัดทาหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทฯ กาหนดและให้ย่ืนหนังสือมอบฉันทะ
ต่อประธานที่ประชุมหรือผูท้ ่ปี ระธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งปรากฎรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิในวันปิ ดสมุดทะเบียน
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อกาหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมโดยไม่รวมถึงผู้ ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
คนใดที่มีส่วนได้เสียในข้อพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติ
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่มี ีส่วนได้เสียตามข้อนี ้ หมายถึง ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่มี ีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในเรื่องที่ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ

(ง)

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบสาคัญแสดง
สิทธิท่ถี ืออยู่ โดยใบสาคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง

(จ)

ในการประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ดั ขึน้ โดยบริษัทฯ ให้ประธานกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคล
ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการของบริษัทฯ ทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือใบสาคั ญ
แสดงสิทธิ ในกรณีท่ีผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นผูจ้ ดั การประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจาก
บุคคลที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นรอบคัดเลือกก็ได้ โดยที่ทงั้ สองกรณี ผู้ เป็ นประธานที่ประชุม
ไม่มีสิทธิออกเสียงชีข้ าด

(ฉ)

องค์ประชุมในการประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ และ/
หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะ มาประชุมรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของจานวนหน่วยทัง้ หมดของใบสาคัญ
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แสดงสิทธิท่ียงั ไม่ได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนัน้ จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม และหากปรากฏว่าการประชุมครัง้ ใด
เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้ว 60 นาที แต่มีผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมยังไม่ครบเป็ นองค์
ประชุม ให้ถือว่าการประชุมในครัง้ นัน้ ไม่ครบองค์ประชุม
ในกรณีท่ีไม่ครบเป็ นองค์ประชุม หากการประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธินนั้ เป็ นการเรียกโดยบริษัทฯ
ให้นดั ประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกินกว่า 14 วันนับจากวันกาหนดประชุมผู้
ถื อ ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ในครั้งแรกและให้บ ริษั ท ฯ ด าเนิ น การจัด ส่ งหนังสื อ เชิญ ประชุม ไปยัง ผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิทกุ รายและตลาดหลักทรัพย์ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 2(ข) ข้างต้น
ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม กล่าวคือ มีผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิมา
ประชุมเท่าใด ให้ถือว่าครบเป็ นองค์ประชุม
อย่างไรก็ตามหากผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นผูร้ อ้ งขอให้เรียกประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิในกรณี
ที่ไม่ครบเป็ นองค์ประชุมในวันกาหนดประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ แรก ให้ถือว่าการประชุม
เป็ นอันระงับไป โดยจะไม่มีการเรียกประชุมใหม่อีก
(ช)

มติท่ีประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิซ่งึ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(ซ)

มติใด ๆ ซึ่งที่ประชุมผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้ลงมติไปแล้วนั้น ให้ถือว่ามีผลผูกพันผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิทกุ ราย ไม่ว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธินนั้ จะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม

(ฌ)

ภายหลังจากบริษัทฯ ได้ดาเนินการจัดประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งมติของที่ประชุม
ผู้ถื อ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ให้ผู้ถื อ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ท ราบผ่ า นระบบเผยแพร่ ข้อ มู ล ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์โดยเร็ว

(ญ)

บริษัทฯ จะดาเนินการจัดทาและบันทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว้ท่ีสานักงาน
ใหญ่ของบริษัทฯ รายงานการประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อโดยประธานที่ประชุม ให้ถือเป็ นหลักฐานอัน
สมบูรณ์ของกิจการทัง้ หลายที่ได้ประชุมกันนัน้ และให้ถือว่าการประชุมและมติทงั้ หลายได้กระทาโดย
ถูกต้อง และบริษัทฯ จะจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์และสานักงาน ก.ล.ต.
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วันนับจากวันประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ

(ฎ)

ในการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ และที่ปรึกษา
กฎหมายของบริษัทฯ มีสิทธิท่ีจะเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้
คาอธิบายในที่ประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้
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(ฏ)

บริษัทฯ จะเป็ นผูช้ าระค่าใช้จา่ ยที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิทงั้ หมด

(ฐ)

บริษัทฯ จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิ ต ามมติท่ีประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ นับตั้งแต่ วัน ที่ ท่ี
ประชุ ม ได้ล งมติ และบริ ษั ท ฯ จะแจ้ง การแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้อ ก าหนดสิ ท ธิ เ ป็ น ลายลัก ษณ์อัก ษรให้
สานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิทราบภายใน
15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ทั้งนี ้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิทราบผ่าน
ระบบเผยแพร่ข้อ มูลผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ข องตลาดหลัก ทรัพ ย์ใ นวัน เดี ย วกัน กับ ที่ บ ริษั ท ฯ แจ้ง
สานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิและปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อ 3.

(ฑ)

กรณีท่ีไม่สามารถจัดประชุมได้ทนั ภายในอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ถือว่าการดาเนินการประชุม
สิน้ สุดลงและไม่ได้มีการจัดประชุมในครัง้ นัน้ ขึน้

3.

กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ

3.1

กำรแก้ไขในส่วนทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้งหรือทีต่ ้องดำเนินกำรให้เป็ นไป
ตำมกฎหมำยหรือกรณีกำรปรับสิทธิตำมข้อกำหนดสิทธินี้
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดสิทธิในเรื่องที่เห็นได้ว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ง
หรือในส่วนซึ่งไม่ทาให้สิทธิของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิดอ้ ยลง หรือเพื่อให้เป็ นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกฎระเบียบ หรือ
ข้อบังคับ หรือคาสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือข้อบังคับของสานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง หรือกรณีการ
ปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 5. ให้บริษัทฯ กระทาได้โดยไม่ตอ้ งได้รบั ความยินยอมจากที่ประชุมผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ

3.2

กำรแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีอื่น
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อกาหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ 3.1 ต้องได้รบั ความยินยอมจากบริษัทฯ และที่ประชุมผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิตามที่กาหนดในข้อ 3.2 จะต้องได้รบั ความยินยอมจาก
ที่ประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิซ่งึ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3.3

เงือ่ นไขในกำรดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ
การแก้ไขเพิ่ ม เติม ข้อก าหนดสิ ท ธิ ไม่ ว่าในกรณี ใด ๆ จะต้อ งไม่ ขัด หรื อแย้งกับ ข้อ กาหนดตามประกาศ ทจ.
34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ของสานักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้ ที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง เว้นแต่จะได้รบั
การผ่อนผัน
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ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะดาเนินการแจ้งให้สานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิและจะจัดส่งข้อกาหนดสิทธิท่มี ีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวภายใน 15 วัน
นับจากวันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิตามข้อ 3.1 หรือ 3.2 (แล้วแต่กรณี) และบริษัทฯ จะแจ้งให้ผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิดังกล่าวในข้อ 3.1 หรือ 3.2 ผ่านระบบเผยแพร่
ข้อ มูลผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ข องตลาดหลัก ทรัพ ย์ใ นวัน เดี ย วกัน กับ ที่ บ ริษั ท ฯ แจ้ง สานัก งาน ก ลต. ตลาด
หลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ และจะจัดส่งข้อกาหนดสิทธิ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมให้แ ก่ผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิเมื่อได้รบั การร้องขอภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั การร้องขอเป็ นหนังสือจากผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ และจะจัดให้มีการเก็บรักษาสาเนาข้อกาหนดสิทธิท่ี แก้ไขเพิ่มเติม ณ สานักงานใหญ่ของบริษัทฯ และ
สานักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เพื่อให้ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถขอ
ตรวจสอบสาเนาข้อกาหนดสิทธิท่แี ก้ไขเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาทาการของสถานที่ดงั กล่าว
4.
4.1

กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิทไี่ ม่ได้ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก)
แบบการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิระหว่างผูโ้ อนและผูร้ บั โอน การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เมื่อ
ผูโ้ อนใบสาคัญแสดงสิทธิซ่งึ เป็ นผูท้ ่สี มุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิระบุช่ือเป็ นเจ้าของใบสาคัญ
แสดงสิทธิจานวนที่จะทาการโอนหรือผูร้ บั โอนคนสุดท้าย โดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่อง
ครบถ้วนจากผูท้ ่ปี รากฎชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) และได้ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผรู้ บั โอนโดย
ลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ดว้ ย
1)
ผลการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิระหว่างผูร้ บั โอนกับบริษัทฯ การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิจะใช้
ยันกับบริษัทฯ ได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิได้รบั คาขอลงทะเบียนการ
โอนใบสาคัญแสดงสิทธิ พร้อมทั้งใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ีผู้รับโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้ลง
ลายมือชื่อเป็ นผูร้ บั โอนในด้านหลังของใบสาคัญแสดงสิทธินนั้ ครบถ้วนแล้ว
2)
ผลของการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิระหว่างผูร้ ับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสาคัญ
แสดงสิทธิ จะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิได้
ลงทะเบียนการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว
(ข)

การขอลงทะเบียนการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ จะต้องกระทา ณ สานักงานใหญ่ของนายทะเบียนของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิในวันและเวลาทาการของนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ และจะต้องทาตาม
แบบและวิธีการที่นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิกาหนดโดยนายทะเบียนของใบสาคัญแสดง
สิทธิมีสิทธิปฏิเสธ ไม่รบั คาขอลงทะเบียนการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนของใบสาคัญ
แสดงสิทธิเห็นว่าการโอนใบสาคัญแสดงสิทธินั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผูข้ อลงทะเบียนจะต้องส่ง
มอบใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1(ก) พร้อมทัง้ หลักฐานอื่น ๆ
ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบสาคัญแสดงสิทธิตามที่นาย
ทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิกาหนดให้แก่นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิดว้ ย
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4.2

กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิทฝี่ ำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
สาหรับการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ฝี ากไว้กบั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์นนั้ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์

5.

เงือ่ นไขกำรปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัทฯ จะดาเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตลอดอายุของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี ้ ทัง้ นี ้ การปรับสิทธิดงั กล่าวจะต้องเป็ นไปเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม โดยบริษัทฯ จะแจ้งปรับราคาและ
อัตราการใช้สิทธิทนั ทีหรือก่อนวันที่ราคาและอัตราการใช้สิทธิมีผลบังคับ
(ก)

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็ นผลมาจากการรวมหุ้นหรือ
แบ่งแยกหุน้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลเมื่อมูลค่าที่ตราไว้มีผล
บังคับใช้ตามที่เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
1)

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Price 1 = Price 0 x Par 1
Par 0

2)

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x Par 0
Par 1
โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
Par 1
Par 0

(ข)

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
มูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุน้ สามัญให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลใน
วงจากัด ในราคาสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สามัญที่ออกใหม่คานวณได้ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อ
หุน้ ของหุน้ สามัญของบริษัทฯ
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตงั้ แต่วนั แรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สามัญ
ของบริษัทฯ ไม่ได้รบั สิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญที่ออกใหม่กรณีท่เี ป็ นการเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม
หน้า 20

(Rights Issues) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่กรณีท่เี ป็ นการเสนอขายให้แก่
ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีท่เี ป็ นการเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด (แล้วแต่กรณี)
“ราคาสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สามัญที่ออกใหม่” คานวณได้จากจานวนเงินทัง้ สิน้ ที่บริษัทฯ จะได้รบั จากการ
เสนอขายหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) หารด้วยจานวนหุน้
สามัญที่ออกใหม่ทงั้ หมด
“ราคาตลาดต่ อหุ้น ของหุ้น สามัญของบริษัท ฯ” หมายถึ ง มูลค่ า การซื อ้ ขายหุ้น สามัญ ของบริษัทฯ
ทั้งหมดหารด้วยจานวนหุน้ สามัญของบริษัทฯ ที่มีการซือ้ ขายทั้ง หมดในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่าง
ระยะเวลา 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคานวณ
“วันที่ใช้ในการคานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ จะไม่ได้รบั สิทธิในการจองซือ้ หุน้
สามัญที่ออกใหม่กรณีท่เี ป็ นการเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (Rights Issues) และ/หรือ วันแรกของการ
เสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่กรณีท่ีเป็ นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็ นการ
เสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด (แล้วแต่กรณี)
ในกรณีท่ไี ม่สามารถหาราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษัทฯ เนื่องจากหุน้ สามัญไม่มีการซือ้ ขาย
ในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะดาเนินการกาหนดราคายุติธรรมของหุน้ สามัญของบริษัทฯ เพื่อใช้ใน
การคานวณแทน
อนึ่ง ในกรณีท่มี ีการเสนอขายหุน้ สามัญพร้อมกันมากกว่าหนึ่งราคาเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขที่ตอ้ งจอง
ซือ้ ด้วยกัน ให้ใช้ราคาเสนอขายทุกราคามาคานวณราคาสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สามัญที่ออกใหม่ แต่ใน
กรณีท่กี ารเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซือ้ ด้วยกัน ให้นาเฉพาะราคาเสนอขายที่
ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษัทฯ มาคานวณการเปลี่ยนแปลงเท่านัน้

1)

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BY]
[MP x (A + B)]

2)

อัตราการใช้สิทธิจะ เปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP x (A + B)]
[(A x MP) + BY]
โดยที่

หน้า 21

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
A

B

BY

(ค)

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษัทฯ
จ านวนหุ้น สามั ญ ที่ ไ ด้เ รี ย กช าระเต็ ม มู ล ค่ า แล้ว ณ วั น ก่ อ นปิ ดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้ หุ้นสามัญที่ ออกใหม่กรณี เสนอ
ขายหุน้ สามัญให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรกของการเสนอ
ขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่กรณีเสนอขายหุน้ สามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป
และ/หรือ กรณีเสนอขายหุน้ สามัญให้แก่บคุ คลในวงจากัด (แล้วแต่กรณี)
คือ จานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่ทั้งการเสนอขายให้แก่ ผถู้ ือหุน้ เดิมและ/หรือ
เสนอขายให้แ ก่ ป ระชาชนทั่ว ไป และ/หรื อ เสนอขายให้แ ก่ บุ ค คลใน
วงจากัด
คือ จานวนเงินที่ได้รบั หักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากหุน้ สามัญที่ออกใหม่ ทั้ง
การเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
และ/หรือ เสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด

เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ
บุคคลในวงจากัด โดยที่หลักทรัพย์นนั้ ให้สิทธิท่จี ะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ หรือให้สิทธิในการ
ซือ้ หุน้ สามัญ (เช่น หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หรือใบสาคัญแสดงสิ ทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุน้
ของหุน้ สามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงั กล่าวต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญ
ของบริษัทฯ
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงั้ แต่วนั แรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สามัญ
ของบริษัทฯ ไม่ได้รบั สิทธิการจองซือ้ หลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ น
หุน้ สามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญ กรณีท่ีเป็ นการเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (Rights Issues)
และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้น
สามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญ กรณีท่เี ป็ นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีท่ี
เป็ นการเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด (แล้วแต่กรณี)
“ราคาสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คานวณได้จากจานวนเงินที่บริษทั ฯ จะได้รบั
จากการขายหลักทรัพย์ท่ใี ห้สิทธิท่จี ะแปลงสภาพเปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญ
หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการออกหลักทรัพย์นนั้ (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะ ได้รบั จากการแปลงสภาพ
เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ หรือใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญนัน้ หารด้วยจานวนหุน้ สามัญทัง้ สิน้ ที่ตอ้ งออกใหม่เพื่อ
รองรับการใช้สิทธินนั้
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“ราคาตลาดต่ อหุ้น ของหุ้น สามัญของบริษัท ฯ” หมายถึ ง มูลค่ า การซื อ้ ขายหุ้น สามัญ ของบริษัทฯ
ทั้งหมดหารด้วยจานวนหุน้ สามัญของบริษัทฯ ที่มีการซือ้ ขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่าง
ระยะเวลา 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคานวน
“วันที่ใช้ในการคานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผูซ้ ือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ จะไม่ได้รบั สิทธิในการจองซือ้
หลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิ ท่ีจะแปลงสภาพเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิ ในการซือ้ หุ้ น
สามัญกรณีท่ีเป็ นการเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิม (Right Issues) และ/หรือวันแรกของการเสนอขาย
หลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้ หุน้
สามัญสาหรับกรณีท่ีเป็ นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีท่ีเ ป็ นการเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจากัด (แล้วแต่กรณี)
1)

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BY]
[MP x (A + B)]

2)

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP x (A + B)]
[(A x MP) +BY]
โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
A

B

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ราคาการใช้สิทธิใหม่หลัง การเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษัทฯ
จ านวนหุ้น สามั ญ ที่ ไ ด้เ รี ย กช าระเต็ ม มู ล ค่ า แล้ว ณ วั น ก่ อ นปิ ดสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิทธิในการจองซือ้ หลักทรัพย์ท่อี อกใหม่ท่ใี ห้สิทธิท่ีจะ
แปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญกรณี
เสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรกของการเสนอขาย
หลักทรัพย์ท่อี อกใหม่ท่ใี ห้สิทธิท่จี ะแปลงสภาพเปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ หรือ
ให้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ
กรณืเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด (แล้วแต่กรณี)
คือ จานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่
ให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้ หุน้
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BY

(ง)

เมื่ อ บริ ษั ท ฯ จ่ า ยปั น ผลทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว นเป็ น หุ้ น สามั ญ ให้ แ ก่ ผู้ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง การ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตงั้ แต่วนั แรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สามัญของ
บริษัทฯ จะไม่มีสิทธิรบั หุน้ ปั นผล (วันแรกที่ขนึ ้ เครื่องหมาย XD)
1)
ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Price 1 = Price 0 x A
(A + B)
2)

(จ)

สามั ญ ตามที่ เ สนอขายให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม และ/หรื อ เสนอขายให้แ ก่
ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด
คือ จานวนเงินที่ได้รบั หักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่
ให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้ หุน้
สามัญ ส าหรับ การเสนอขายให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้ น เดิ ม หรื อ เสนอขายให้แ ก่
ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด รวมกับเงินที่
จะได้รบั จากการใช้สิทธิแปลงสภาพเปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ หรือใช้สิทธิซือ้
หุน้ สามัญ

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x (A + B)
A
โดยที่
Price 1
คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
Price 0
คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
Ratio 1
คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0
คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
A
คือ จานวนหุน้ สามัญที่ได้เรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิ ดสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิทธิในการรับหุน้ ปั นผล
B
คือ จานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุน้ สามัญปั นผล

เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าร้อยละ 90 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้สาหรับการดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ
ทัง้ นี ้ การจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิ และ/หรือ กาไร สะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ
ของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีนนั้ จะไม่คานึงว่าเวลาที่มีการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวออกจริง จะเกิดขึน้
ในหรือภายหลังสิน้ รอบระยะเวลาบัญชีนนั้ ๆ
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การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตงั้ แต่วนั แรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สามัญ
ของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิรบั เงินปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขนึ ้ เครื่องหมาย XD)
“ราคาตลาดต่ อหุ้น ของหุ้น สามัญของบริษัท ฯ” หมายถึ ง มูลค่ า การซื อ้ ขายหุ้น สามัญ ของบริษัทฯ
ทั้งหมดหารด้วยจานวนหุน้ สามัญของบริษัทฯ ที่มีการซือ้ ขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่าง
ระยะเวลา 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคานวณ
“วันที่ใช้ในการคานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ จะ ไม่ได้รบั สิทธิในเงินปั นผล (วัน
แรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขนึ ้ เครื่องหมาย XD)
1)

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Price 1 = Price 0 x [MP - (D - R)]
MP

2)

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x MP
MP - (D - R)
โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
D
R

(ฉ)

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษัทฯ
เงินปั นผลต่อหุน้ ที่จ่ายแก้ผถู้ ือหุน้
เงินปั นผลต่อหุน้ ที่คานวณจากร้อยละ 90 ของกาไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษี เงินได้สาหรับการดาเนินงานใน
รอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ หารด้วยจานวนหุน้ ทัง้ หมดที่มีสิทธิได้รบั เงินปั น
ผล

ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใดๆ อันทาให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อนั พึงได้ โดยที่
เหตุก ารณ์ใ ด ๆ นั้น ไม่ ได้ก าหนดอยู่ใ นข้อ (ก) - (จ) บริษั ท ฯ มี สิท ธิ จ ะพิ จ ารณาเพื่ อ ก าหนดการ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจานวนหน่วยใบสาคัญแสดง
สิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็ นธรรม โดยไม่ทาให้สิทธิของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิดอ้ ย
ไปกว่าเดิม ทัง้ นี ้ ให้ถือว่าผลการพิจารณานัน้ เป็ นที่สดุ
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(ช)

การคานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการ ใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) - (จ) เป็ นอิสระ
ต่อกัน สาหรับในกรณีท่ีเหตุการณ์ต่ าง ๆ เกิดขึน้ พร้อมกัน ให้คานวณการเปลี่ยนแปลงเรียงตามลาดับ
ดังนี ้ ข้อ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) โดยในแต่ละลาดับครัง้ ที่คานวณการเปลี่ยนแปลง ให้คงสภาพ
ของราคาการใช้สิทธิและอัตราการ ใช้สิทธิเป็ นทศนิยม 3 ตาแหน่ง

(ซ)

การคานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) - (ฉ) จะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งทาให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สงู ขึน้ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวม
หุน้
ส าหรับ การค านวณจ านวนเงิ น จากการใช้สิ ท ธิ จะค านวณจากราคาการใช้สิ ท ธิ ใ หม่ ห ลัง การ
เปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตาแหน่ง) คูณกับจานวนหุน้ สามัญ โดยจานวนหุน้ สามัญคานวณได้จาก
อัตราการใช้สิทธิใหม่ (ทศนิยม 3 ตาแหน่ง) คูณกับจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีแสดงความจานงการ
ใช้สิทธิ เมื่อคานวณได้จานวนหุน้ ออกมาเป็ นเศษหุน้ ให้ตดั เศษของหุน้ นัน้ ทิง้ ในกรณีท่ีมี เศษของบาท
จากการคานวณจานวนเงินจากการใช้สิทธิ ให้ตดั เศษของบาททิง้
สาหรับกรณีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิแล้วมีผลทาให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้
ของหุน้ สามัญของบริษัทฯ ให้ใช้มลู ค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญของบริษัทฯ เป็ นราคาการใช้สิทธิใหม่แทน

(ฌ)

6.
6.1

การเปลี่ยนแปลงราคาการ ใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) - (ฉ) บริษัทฯ จะดาเนินการ
แจ้ง ผู้ถื อ ใบส าคั ญ สดงสิ ท ธิ ถึ ง ผลการเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วผ่ า นระบบเผยแพร่ ข้ อ มู ล ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ทนั ที หรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันที่การเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ มีผลบังคับใช้ และบริษัทฯ จะแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงเป็ น
ลายลักษณ์อักษรโดยระบุรายละเอียดวิธีการคานวณและเหตุผลที่ตอ้ งมีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจน
ข้อกาหนดสิทธิท่ีแก้ไขเพิ่มเติมให้ตลาดหลักทรัพย์ สานักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนของใบสาคัญ
แสดงสิทธิทราบภายใน 15 วันนับจากวันที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้
สิทธิ มีผลบังคับใช้ และจะจัดส่งข้อกาหนดสิทธิท่แี ก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิเมื่อ ได้รบั
การร้องขอภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั การร้องขอเป็ นหนังสือจากผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ และจะ
จัด ให้มี ก ารเก็ บ รัก ษาสาเนาข้อ ก าหนดสิ ท ธิ ท่ี แ ก้ไขเพิ่ ม เติ ม ณ สานัก งานใหญ่ ข องบริษั ท ฯ และ
สานักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เพื่อให้ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
สามารถขอตรวจสอบสาเนาข้อ ก าหนดสิ ท ธิ ท่ี แ ก้ไขเพิ่ มเติม ได้ใ นวัน และเวลาทาการของสถานที่
ดังกล่าว

กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีบริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดให้มหี นุ้ สำมัญเพิ่มทุนเพือ่ รองรับกำรใช้สิทธิ
บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ต่อเมื่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจานงใน
การใช้สิทธิตามเงื่อนไขการแจ้งความจานงการใช้สิทธิตามข้อ 1.2.7 และบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหนุ้ สามัญ
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เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้อย่างครบถ้วน โดยค่าเสียหายที่บริษัทฯ จะชดใช้ให้แก่ผู้
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวสามารถคานวณ ได้ตามที่กาหนดในข้อ 6.3 ยกเว้นกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อจากัด
การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ และข้อจากัดการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิตามข้อ 14.
6.2

บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 6.1 ให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 30 วันนับจากวันกาหนดการใช้สิทธิ
ในครัง้ นัน้ ๆ ทัง้ นี ้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการส่งมอบเช็คเงินค่าเสียหายโดยได้ส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยู่ท่ี
ระบุไว้ในใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้รบั เงินค่าเสียหายแล้ว
โดยชอบและผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

6.3

การคานวณค่าเสียหายที่บริษัทฯ จะชดใช้ให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิตามข้อ 6.1 มีสตู รการคานวณ ดังนี ้
ค่าเสียหายต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย = B x (MP - EP)
โดยที่
B

คือ

MP

คือ

EP

คือ

จานวนหุน้ สามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึน้ ได้ตามอัตราการใช้สิทธิท่เี ปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึน้ ต่อ 1 หน่วย
ราคาตลาคต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษัทฯ ซึ่งคานวณ โดยนามูลค่าการซือ้ ขายหุน้ สามัญของ
บริ ษั ท ฯ ทั้ ง หมดหารด้ว ยจ านวนหุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ฯ ที่ มี ก ารซื ้อ ขายทั้ ง หมดในตลา ด
หลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 5 วันทาการติดต่อกันก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิในครัง้ นัน้ ๆ ซึ่ง
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจานงการใช้สิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ์ท่เี ปลี่ยนแปลงแล้วตามเงื่อนไข
การปรับสิทธิ

อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิสญ
ั ชาติต่างด้าว (ทัง้ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ไม่สามารถ
ใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้เนื่องจากข้อจากัดในเรื่องอัตราส่วนการถือหุน้ ของคนต่างด้าว ซึ่งข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 10. กาหนดไว้ว่า “หุ้นของบริษัท ฯ ให้โอนกันได้โดยไม่มีขอ้ จากัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวใน
ขณะหนึ่งต้องมีจานวนรวมกันมาเกินร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด การโอนหุน้ รายใด
ที่จะทาให้อตั ราส่วนการถือหุน้ ของคนต่างด้าวของบริษัทฯเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทฯมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุน้
ของบริษัทฯ รายนัน้ ได้” ในกรณีเช่นนี ้ บริษัทฯ จะไม่ชดใช้ค่าเสียหาย หรือ ดาเนินการอื่นใดให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิซ่งึ เป็ นคนต่างด้าว และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิซงึ ้ เป็ นคนต่างด้าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือ
เรียกร้องให้บริษัทฯ ชดใช้ใด ๆ ทัง้ สิน้
7.

กำรดำเนินกำรกรณีทมี่ ีเศษของหุน้
ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับอัตราการใช้สิทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับ
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สิทธิ และมีเศษของจานวนหุน้ สามัญที่จะได้รบั จากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิให้ตดั เศษของหุน้ นัน้ ทิง้
8.

มติทปี่ ระชุมผู้ถือหุน้ เพื่ออนุมตั ิกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับกำรใช้สทิ ธิของใบสำคัญแสดง
สิทธิ
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ไม่เกิน 94,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 220,000,000 บาท รวมเป็ นทุนจดทะเบียน 314,000,000 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญจานวนไม่เกิน 188,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีมติอนุมัติการ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ (ก) การจ่ายหุน้ ปั นผล เป็ นจานวนไม่เกิน 88,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้
ละ 0.50 บาท (ข) การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (DITTO-W1) ที่ออกให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)
เป็ นจานวนไม่เกิน 88,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้ หุน้ ละ 0.50 บาท และ (ค) การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของ
บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครัง้ ที่ 1 (ESOP-W1) เป็ นจานวนไม่เกิน 12,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้ หุน้ ละ 0.50
บาท

9.

รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสำมัญทีอ่ อกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
จานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
มูลค่าที่ตราไว้
ราคาการใช้สิทธิ

:

ไม่เกิน 88,000,000 หุน้

:
:

หุน้ ละ 0.50 บาท
40.00 บาทต่อหุน้ เว้นแต่กรณีมกี ารปรับราคาการใช้
สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

เนื่องจากหุน้ สามัญของบริษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ดังนัน้ หุน้ สามัญที่ออก
ใหม่ เ นื่อ งจากการใช้สิทธิ ต ามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จ ะสามารถเข้าทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพ ย์ได้ภาย
หลังจากที่บริษัทฯ ดาเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ว โดยบริษัทฯ จะดาเนินการยื่นขออนุญาตนาหุน้ สามัญที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายใน 30 วันนับ
แต่วนั กาหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ทัง้ นี ้ เพื่อให้หนุ้ สามัญดังกล่าวสามารถทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ ได้เช่นเดียวกับหุน้ สามัญเดิมของบริษัทฯ
10.

สิทธิของหุ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่ทเี่ กิดจำกกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
สิทธิ ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ีออกในครัง้ นี ้ จะมีสิทธิ และสภาพ
เหมือนหุน้ สามัญเดิมของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้านี ้ ซึ่งรวมทัง้ สิทธิในการรับเงินปั นผลหรือผลประโยชน์อื่นใดที่
บริษัทฯ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทัง้ นี ้ นับแต่วนั ที่กระทรวงพาณิชย์รบั จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ว และนายทะเบียนผู้ถื อ
หุ้นของบริษัทฯ ได้จดแจ้งชื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ เป็ นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ นของบริษัทฯ หาก
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บริษัทฯ ได้ประกาศวันกาหนดให้สิทธิในเงินปั นผล หรือ ผลประโยชน์อื่นใดแก่ผถู้ ือหุน้ ก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์
รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ว และนายทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ได้จดแจ้งชื่อของผูถ้ ือใบสาคัญ แสดงสิทธิ
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวจะไม่มีสิทธิได้รบั เงินปั นผลหรือ
ผลประโยชน์อื่นนัน้
11.

ข้อจำกัดกำรโอนหุน้
หุน้ ของบริษัทฯ ให้โอนกันได้โดยไม่มีขอ้ จากัด และหุน้ ที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะหนึ่งต้องมีจานวนรวมกันมาก
เกินร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด การโอนหุน้ รายใดที่จะทาให้อตั ราส่วนการถือหุน้
ของคนต่างด้าวของบริษัทฯ เกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการโอนหุน้ ของบริษัทฯ รายนัน้ ได้

12.

สถำนภำพของใบสำคัญแสดงสิทธิทอี่ ยู่ระหว่ำงกำรแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิ
สถานะของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีอยู่ระหว่างวันที่ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจานงการใช้สิทธิและวัน
ก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสาคัญแสดงสิทธิท่ียังไม่ได้แจ้งความจานงการใช้สิทธิ และสถานภาพ
ดังกล่าวนีจ้ ะสิน้ สุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รบั จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวแล้ว
ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทฯ ยังไม่ได้นาหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนที่เกิดขึน้ จากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิท่ีได้ทาการใช้สิทธิแล้วจะได้รบั การปรับสิทธิยอ้ นหลัง โดยบริษัทฯ จะดาเนินการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่
เพิ่มเติมให้แก่ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยเร็วที่สุดตามจานวนที่ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิมีสิทธิจะได้รบั หาก
ราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) ที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตามผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิอาจได้รบั หุน้ สามัญส่วนเพิ่มช้ากว่ าหุน้ สามัญที่ได้รบั ก่อนหน้านีแ้ ล้ว ทัง้ นี ้ ไม่เกิน 45 วันนับ
จากวันที่มีการปรับสิทธิ

13.

ตลำดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิทเ่ี สนอขำย
บริษัทฯ จะนาใบสาคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายใน
30 วันนับแต่วนั ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

14.

ข้อจำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ และข้อจำกัดกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัทฯ ไม่มีขอ้ จากัดในการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีขอ้ จากัดการใช้สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ และมีขอ้ จากัดอันสืบเนื่องมาจากข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องอัตราส่วนการถือหุน้ ของคนต่าง
ด้าว โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(ก)

บริษัทฯ จะไม่ออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่เี ป็ นคนต่างด้าว ซึ่งได้ดาเนินการใช้
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สิ ท ธิ ต ามเงื่ อ นไขการแจ้ง ความจ านงการใช้สิ ท ธิ ต ามข้อ 1.2.7 หากการใช้สิท ธิ ดัง กล่ า วจะท าให้
อัตราส่วนการถือหุน้ ของคนต่างด้าวเกินกว่าร้อยละ 49 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด ตามที่ระบุ
ในข้อบังคับของบริษัทฯ
(ข)

(ค)

15.

หากข้อจากัดตามข้อ (ก) ข้างต้นมีผลทาให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่เี ป็ นคนต่างด้าวที่ได้ดาเนินการใช้
สิทธิตามเงื่อนไขการแจ้งความจานงการใช้สิทธิตามข้อ 1.2.7 ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจานวนที่ระบุใน
ใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทน
รับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ขอสงวนสิทธิในการส่ งเงินที่เหลือในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิ ได้คืน
ให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ีเป็ นคนต่างด้าวดังกล่าวโดยไม่มีดอกเบีย้ ภายใน 14 วันนับจากวัน
กาหนดการใช้สิทธิในครัง้ นัน้ ๆ ทัง้ นี ้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับ
แจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิท ธิ ท่ี เ ป็ นคนต่างด้าวจะไม่ ได้รับการชดเชยหรือชดใช้ไม่ว่าในรู ปแบบใดจาก
บริษัทฯ และตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ในกรณีท่ีไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดง
สิทธิได้โดยมีสาเหตุมาจากข้อจากัดเรื่องอัตราส่วนการถือหุน้ ของคนต่างด้าวตามข้อ (ก) ข้างต้น

ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมำยทีใ่ ช้บงั คับ
ข้อกาหนดสิทธินีจ้ ะมีผลใช้บังคับในวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ไปจนถึงและรวมวันกาหนดการใช้สิทธิ ค รัง้
สุดท้าย โดยข้อกาหนดสิทธินีจ้ ะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีขอ้ ความใด ๆ ในข้อกาหนด
สิทธิ นีข้ ัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับกับใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตาม
กฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสาคัญแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อกาหนดสิทธินเี ้ ฉพาะในส่วนที่ขดั
หรือแย้งกันนัน้

ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

..........................................................................
(นายฐกร รัตนกมลพร)
กรรมการ

..........................................................................
(นายชัยทัด กุลโชควณิช)
กรรมการ

หน้า 30

