ข้ อกําหนดว่ าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3 (LH-W3)

1

ข้ อกําหนดว่ าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)ครัง้ ที่ 3 (LH-W3)
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3
(LH-W3) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) ออกโดยบริ ษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ภายหลังจาก
ที่ได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1 /2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ทังนี
้ ้ผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิจะได้ รับสิทธิตามที่ได้ กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ (ตามคํานิยามที่ระบุด้านล่าง) นี ้ โดยบริ ษัทฯ และผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องผูกพันตามข้ อกําหนดสิทธินี ้ทุกประการ และให้ ถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ รับทราบ
และเข้ าใจข้ อกําหนดต่าง ๆ ในข้ อกําหนดสิทธินี ้เป็ นอย่างดีแล้ ว ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีการเก็บรักษาสําเนาข้ อกําหนด
สิทธินี ้ไว้ ณ สํานักงานใหญ่ของบริ ษัทฯ และสํานักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้ งความจํานง ในการใช้ สทิ ธิ (ตามคํานิยาม
ที่ระบุด้านล่าง) (ถ้ ามี) เพื่อให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถขอตรวจสอบสําเนาข้ อกําหนดสิทธิได้ ในวัน และ เวลาทํา
การของสถานที่ดงั กล่าว
คําจํากัดความ
คํา และ ข้ อความต่าง ๆ ที่ใช้ อยูใ่ นข้ อกําหนดสิทธินี ้ ให้ มีความหมายดังต่อไปนี ้
ข้ อกําหนดสิทธิ

หมายถึง

ข้ อกําหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าทีข่ องผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัท
แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3 (LH-W3) (รวมถึงที่มี
การแก้ ไขเพิม่ เติม (ถ้ ามี)

ตลาดหลักทรัพย์

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตัวแทนรับแจ้ งความจํานง
ในการใช้ สทิ ธิ

หมายถึง

บุคคลที่บริ ษัทฯ จะแต่งตังให้
้ เป็ นตัวแทนของบริ ษัทฯ ในการรับแจ้ ง
ความจํานงในการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (ถ้ ามี) ตามข้ อ 1.2.3

นายทะเบียนของใบสําคัญ หมายถึง
แสดงสิทธิ

บริษัทฯ

หมายถึง

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อผู้ที่ได้ รับ
แต่งตังโดยชอบให้
้
ทาํ หน้ าที่เป็ นนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ
แทน
บริ ษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
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ใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิ

หมายถึง

ใบสําคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

เอกสารที่ออกโดย บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เพื่อใช้ แทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3 (LH-W3) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลีย่ นมือได้

ประกาศทจ. 34/2551

หมายถึง

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่ อง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้ เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นที่ออกใหม่
และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม
พ.ศ.2551(รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิม่ เติม)

ผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

ผู้ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิแต่ละหน่วยตามข้ อ 1.2.4

ระยะเวลาการแจ้ งความ
จํานงในการใช้ สทิ ธิ

หมายถึง

ระยะเวลาที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิซงึ่ ประสงค์จะใช้ สทิ ธิในการซื ้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ สามารถแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.2.3

วันกําหนดการใช้ สทิ ธิ

หมายถึง

วันที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในการซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ได้ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.2.1

วันทําการ

หมายถึง

วันที่ตลาดหลักทรัพย์เปิ ดทําการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึง่ มิใช่
วันเสาร์ หรื อวันอาทิตย์ หรื อวันทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้
เป็ นวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์

ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์

หมายถึง

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

สมุดทะเบียนผู้ถอื
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

สมุดทะเบียนหรื อแหล่งข้ อมูลทางทะเบียนซึง่ บันทึกรายละเอียด
เกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่เก็บรักษา
โดยนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ

สํานักงานกลต.

หมายถึง

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1.

รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทฯ ได้ ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 2,005,184,305 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของ
บริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิม
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ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ภายหลังจากที่ได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1 /2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ดังนี ้
1.1

ลักษณะสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ อี อก

ชื่อผู้ออกหลักทรัพย์

:

บริ ษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)

ชื่อหลักทรัพย์

:

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 3 (LH-W3)

ชนิด

:

ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลีย่ นมือได้

จํานวนที่ออก

:

2,005,184,305 หน่วย

ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย

:

0 บาท (ไม่คดิ มูลค่า)

อัตราการใช้ สทิ ธิ

:

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้ นแต่
กรณีมีการปรับอัตราการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กําหนดไว้ ใน
ข้ อ 5.

ราคาการใช้ สิทธิ

:

3.50 บาทต่อหุ้น เว้ นแต่กรณีมกี ารปรับราคาการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับ
สิทธิตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 5.

วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

6 พฤษภาคม 2557

วันครบกําหนดอายุใบสําคัญ

:

5 พฤษภาคม 2560

:

ไม่ เกิน 3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ทังนี
้ ้ ภายหลังการออกใบสําคัญแสดง

แสดงสิทธิ
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ

สิทธิ บริ ษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
จัดสรรไว้ เพื่อรองรับ

:

ไม่เกิน 2,005,184,305 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วน
หุ้นรองรับต่อจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ เท่ากับร้ อยละ 20*
*วิธีการคํานวณสัดส่วนหุ้นรองรับ:
หุ้นรองรับสําหรับ LH-W3ที่ออกในครัง้ นี ้
หุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
ร้ อยละ 20

=

2,005,184,305
10,025,921,523
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วิธีการจัดสรร

:

ออกและจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights
Offering) ในอัตราการจัดสรรที่ 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดง
สิทธิ โดยบริ ษัทฯ ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ บริ ษัทฯ
ที่มีรายชื่อในวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
(Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
(รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิม่ เติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและพักการโอนหุ้น
ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ทังนี
้ ้ในการคํานวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้
รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทฯ ได้ ปัดเศษจากการคํานวณตามอัตราการ
จัดสรรทิ ้ง เช่น ผู้ถือหุ้นซึง่ ถือหุ้นจํานวน 18 หุ้น เมื่อคํานวณตามอัตราส่วนที่ได้ รับ
การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิแล้ วจะได้ เท่ากับ 3.60 (18หารด้ วย 5 ) ซึง่ บริ ษัทฯ
ได้ ปัดเศษ 0.60 ทิ ้ง โดยผู้ถือหุ้นจะได้ รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 3 หน่วย

ระยะเวลาการใช้ สิทธิ

:

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิได้ ในวันทําการสุดท้ ายของทุกๆ ไตรมาสของแต่ละปี ปฏิทิน (กล่าวคือวันทําการ
สุดท้ ายของเดือนมีนาคม มิถนุ ายน กันยายน และธันวาคม) โดยวันกําหนดการใช้ สทิ ธิ
ครัง้ แรก คือวันทําการสุดท้ ายของสิ ้นไตรมาสแรกนับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
ซึง่ ตรงกับวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 และวันกําหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย คือวันที่ใบ
สําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึง่ ตรงกับวันที่
5 พฤษภาคม 2560 โดยหากวันกําหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายไม่ตรงกับวันทําการ
ให้ เลื่อนวันกําหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายดังกล่าวเป็ นก่ อนวันหยุดทําการ
ซึ่งตรงกับวันที่ 4 พฤษภาคม 2560

ระยะเวลาการแจ้ งความจํานง :
ในการใช้ สทิ ธิ

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ประสงค์ที่จะใช้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
จะต้ องแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น.ภายในระยะเวลา 5 วันทําการก่อนวันกําหนดการ
ใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ ยกเว้ นการแสดงความจํานงในการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย ให้ แสดง
ความจํานงในการใช้ สทิ ธิระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น.ภายในระยะเวลา 15 วัน
ทําการก่อนวันกําหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย

การไม่ สามารถยกเลิกการแจ้ ง :
ความจํานงในการใช้ สทิ ธิ

เมื่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ แจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิแล้ ว ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถ
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ยกเลิกการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิดงั กล่าวได้ อีกต่อไป
ตลาดรองของใบสําคัญ

:

ในตลาดหลักทรัพย์

แสดงสิทธิ
ตลาดรองของหุ้นสามัญ

:

บริ ษัทฯ จะนําหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่ออกเนื่องจากการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

เพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ผลกระทบต่ อผู้ถอื หุ้น

บริ ษัทฯ จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

:

เนื่องจากใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี ้จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของ
บริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)จึงไม่มีผลกระทบต่อ
ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิครบถ้ วนทังจํ
้ านวน และผู้ใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิดงั กล่าวไม่ใช่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ จะได้ รับ
ผลกระทบ (dilution effect) ดังนี ้
1. การลดลงของสัดส่ วนการถือหุ้น (Control Dilution)
หากมีการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนครบตามใบสําคัญแสดงสิทธิทงจํ
ั ้ านวน
และผู้ใช้ สทิ ธิไม่ใช่ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัทฯ จะทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น
เดิมลดลงเท่ากับร้ อยละ 16.7*
* คํานวณจากจํานวนหุ้นรองรับที่ออกในครัง้ นี ้จํานวน 2,005,184,305 หุ้น
หารด้ วยผลบวกของ (1) จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
จํานวน 10,025,921,523 หุ้น กับ (2) จํานวนหุ้นรองรับที่ออกในครัง้ นี ้
Control dilution =

จํานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี ้
จํานวนหุ้น paid-up + จํานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี ้

ร้ อยละ 16.7

=

2,005,184,305
10,025,921,523 + 2,005,184,305

2. ผลกระทบต่ อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)
= ((Po-Pn)*Qw) / ((Qo+Qw)*Po)
Po = ราคาปิ ดตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนัก 7 วันทําการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2557 ซึง่ เท่ากับ 9.21 บาท
Pn = ราคาใช้ สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมเท่ากับ 3.50 บาทต่อหุ้น
Qo = จํานวนหุ้นสามัญที่จําหน่ายแล้ วเดิม
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Qw = จํานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี ้
ดังนัน้
Price Dilution = (9.21-3.50)*2,005,184,305/((10,025,921,523+2,005,184,305)*9.21)=10.33%
1.2

การใช้ สิทธิและเงื่อนไขการใช้ สิทธิ

1.2.1

วันกําหนดการใช้ สทิ ธิ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริ ษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ใน
วันทําการสุดท้ ายของทุก ๆ ไตรมาสของแต่ละปี ปฏิทิน (กล่าวคือ วันทําการสุดท้ ายของเดือนมีนาคม
มิถนุ ายน กันยายน และธันวาคม) นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นต้ นไป (“วันกําหนดการใช้ สิทธิ”)
โดยวันกําหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ แรก คือวันทําการสุดท้ ายของสิ ้นไตรมาสแรกนับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
คือวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 และวันกําหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย คือ วันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ
3 ปี นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 โดยหากวันกําหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย
ไม่ตรงกับวันทําการให้ เลือ่ นวันกําหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย เป็ นวันทําการก่ อนหน้ าวันหมดอายุซ่ งึ ตรงกับ
วันที่ 4 พฤษภาคม 2560

1.2.2

การใช้ สิทธิซอื ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ตนถืออยูท่ งหมดหรื
ั้
อบางส่วนก็ได้ สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือ
และไม่ได้ ใช้ สทิ ธิภายในวันกําหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่
ประสงค์จะใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว และให้ ถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธินนั ้ ๆ สิ ้นสภาพลงโดย
ไม่มีการใช้ สทิ ธิ
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1.2.3

ระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซงึ่ ประสงค์จะใช้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จะต้ องแจ้ งความ
จํานงในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายใน
ระยะเวลา 5 วันทําการก่อนวันกําหนดการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ (“ระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้
สิทธิ”) ยกเว้ นการแสดงความจํานงในการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย ให้ แจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันทําการก่อน
วันกําหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย (“ระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย”)
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะไม่มกี ารปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ ยกเว้ นในกรณีการใช้ สทิ ธิ
ครัง้ สุดท้ าย ซึง่ จะมีการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ 21 วัน
ก่อนวันกําหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย โดยตลาดหลักทรัพย์จะขึ ้นเครื่ องหมาย SP เพื่อห้ ามการซื ้อขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิลว่ งหน้ า 3 วันทําการก่อนปิ ดสมุดทะเบียน ในกรณีที่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอน
ใบสําคัญแสดงสิทธิวนั แรกตรงกับวันหยุดทําการของตลาดหลักทรัพย์ ให้ เลือ่ นวันปิ ดสมุดทะเบียนวันแรก
ดังกล่าวเป็ นวันทําการก่อนหน้ า
บริ ษัทฯ จะแจ้ งข่าวเตือน และรายละเอียดเพิ่มเติม (หากมี) เกี่ยวกับวันกําหนดการใช้ สทิ ธิ ระยะเวลาการแจ้ ง
ความจํานงในการใช้ สทิ ธิ ระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย อัตราการใช้ สทิ ธิ ราคาการ
ใช้ สทิ ธิ รายละเอียดบัญชีธนาคารของบริษัทฯ เพื่อการจองซื ้อและใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ บุคคลที่
บริ ษัทฯ จะแต่งตังให้
้ เป็ นตัวแทนของบริ ษัทฯ ในการรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิ (ถ้ ามี) (“ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ”) และสถานที่ที่ติดต่อในการใช้ สทิ ธิ โดยผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบอย่างน้ อย 7 วันทําการก่อนระยะเวลา
การแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ สําหรับวันกําหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย บริ ษัทฯ จะส่ง
รายละเอียดดังกล่าวให้ กบั ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีรายชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้ วย
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1.2.4

1.2.5

ผู้ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ
(ก)

ผู้ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิกรณีทวั่ ไป สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจะตกแก่บคุ คล
หรื อนิติบคุ คลที่ปรากฏชื่อเป็ นเจ้ าของใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนดังกล่าวในสมุดทะเบียน
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิในขณะนัน้ ๆ หรื อในวันแรกของการปิ ดสมุดทะเบียน ในกรณีที่มี
การปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ เว้ นแต่จะได้ มกี ารโอนใบสําคัญแสดง
สิทธิซงึ่ สามารถใช้ ยนั กับบริ ษัทฯ ได้ ตามข้ อ 4.1(ก) เกิดขึ ้นแล้ วในวันปิ ดสมุดทะเบียนที่
เกี่ยวข้ องข้ างต้ น ซึ่งสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจะตกแก่ผ้ รู ับโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ

(ข)

ผู้ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิกรณีที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิแทน
สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจะตกแก่บคุ คลหรื อนิติบคุ คลที่นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ได้ รับแจ้ งเป็ นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์วา่ เป็ นผู้ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไว้ ในชื่อของศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ในขณะนัน้ ๆ หรื อในวันแรกของการปิ ดสมุดทะเบียน ในกรณีที่มีการปิ ดสมุด
ทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ

นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 0-2229-2800
โทรสาร : 0-2654-5427
TSD Call Center : 0-2229-2888
Website
: http://www.tsd.co.th
E-mail
: TSDCallCenter@set.or.th
นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึง่ ใน
สมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องประกอบด้ วยชื่อเต็ม สัญชาติ และที่อยูข่ องผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องตามทีศ่ นู ย์รับฝากหลักทรัพย์จะกําหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกัน
บริ ษัทฯ จะถือว่าสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นข้ อมูลที่ถกู ต้ อง
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีหน้ าที่ในการแจ้ งการเปลีย่ นแปลงหรื อข้ อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึก
ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิจะเปลีย่ นแปลงหรื อ
แก้ ไขข้ อผิดพลาดดังกล่าว
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1.2.6

สถานที่ท่ ตี ิดต่ อในการใช้ สทิ ธิ
บริ ษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
1 อาคารคิวเฮ้ าส์ ลุมพินี ชัน้ 37
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
:
02-343-8900
โทรสาร
:
02-230-8128
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังตั
้ วแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิตามข้ อ 1.2.3 ให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ต้องการใช้ สทิ ธิแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ที่ตวั แทนรับแจ้ งความจํานง
ในการใช้ สทิ ธิ โดยบริษัทฯ จะแจ้ งการแต่งตังตั
้ วแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิและสถานที่ทตี่ ิดต่อ
ในการใช้ สทิ ธิผา่ นสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์

1.2.7

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ที่บริ ษัทฯ หรื อ
ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ หรื อดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lh.co.th) และแจ้ ง
ความจํานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ที่บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ
(แล้ วแต่กรณี) ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ ในข้ อ 1.2.6
โดยจะต้ องแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิตาม
ระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิตามที่ระบุในข้ อ 1.2.3 ข้ างต้ น
ในกรณีที่ใบสําคัญแสดงสิทธิอยูใ่ นระบบไร้ ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้
สิทธิต้องแจ้ งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อเพื่อให้ ออกใบแทนใบ
สําคัญแสดงสิทธิตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์กําหนด
(ก)

ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิมีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของตนอยู่ โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ
อยูใ่ นบัญชี “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” ผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ต้องการใช้ สทิ ธิต้องแจ้ งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิ
หรื อเพื่อให้ ออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนด โดยยื่นต่อบริ ษัท
หลักทรัพย์ที่เป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะ
ดําเนินการแจ้ งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิจากบัญชี “บริ ษัท ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดําเนินการออก
ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัทฯ

(ข)

ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ โดยใบสําคัญแสดงสิทธิอยูก่ บั
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ใน “บัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์” ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทตี่ ้ องการใช้
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สิทธิต้องแจ้ งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อเพื่อให้ ออก
ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนด โดยยืน่ ต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อ
ขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิจาก “บัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะ
ดําเนินการออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ (ทังที
้ ถ่ ือเป็ นใบสําคัญแสดงสิทธิและในระบบไร้ ใบหลักทรัพย์ (Scripless)) ที่
ประสงค์จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้ องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ โดย
ดําเนินการและยื่นเอกสารแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิในวันกําหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ นัน้ ๆ ดังนี ้
(ก)

ยื่นใบแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องชัดเจนและ
ครบถ้ วนทุกรายการพร้ อมลงนามโดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ แก่บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนรับแจ้ ง
ความจํานงในการใช้ สทิ ธิ (แล้ วแต่กรณี) ในช่วงระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ

(ข)

นําส่งใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนที่ระบุในใบแจ้ งความจํานง
การใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ
(แล้ วแต่กรณี)

(ค)

ชําระเงินตามจํานวนในการใช้ สทิ ธิตามที่ระบุในใบแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิซือ้ หุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้ แก่บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ (แล้ วแต่กรณี) โดย
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจะต้ องชําระเป็ นเช็ค
แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทําการ
และขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่าย “บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)”
หรื อ ชําระโดยวิธีการอื่นใดตามแต่ที่บริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ
จะเป็ นผู้กําหนดและแจ้ งให้ ทราบต่อไป
ทังนี
้ ้ การใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ตอ่ เมื่อบริ ษัทฯ หรื อตัวแทนรับแจ้ ง
ความจํานงในการใช้ สทิ ธิ เรียกเก็บเงินจํานวนดังกล่าวได้ แล้ วเท่านัน้ หากบริ ษัทฯ หรื อตัวแทน
รับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินไม่วา่ ในกรณีใด ๆ ที่ไม่ได้ เกิดจาก
ความผิดของบริษัทฯ หรื อตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ บริ ษัทฯ จะถือว่า
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นัน้ ๆ โดย
บริ ษัทฯ และ /หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ จะจัดส่งใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อ
ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิพร้ อมกับเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ที่เรี ยกเก็บเงินไม่ได้ คืน
ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใช้ สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ ทังนี
้ ้
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ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ใหม่ในวัน
กําหนดการใช้ สทิ ธิในครัง้ ต่อ ๆ ไป เว้ นแต่การใช้ สทิ ธิครัง้ นันจะเป็
้
นการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย
บริ ษัทฯ จะถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธินนั ้ ๆ สิ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ ซึง่ บริ ษั ทฯ และ
ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหายอื่น
ใดไม่วา่ ในกรณีใด ๆ
(ง)

หลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิ

1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

:

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรข้ าราชการ/
สําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจทีย่ งั ไม่หมดอายุ พร้ อม
สําเนาทะเบียนบ้ าน (ในกรณีที่มกี ารเปลีย่ นชื่อ/ชื่อสกุล ซึง่
ทําให้ ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ แนบ
เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส
ใบหย่า ใบแจ้ งเปลีย่ นชื่อ/ชื่อสกุล เป็ นต้ น) พร้ อมลงลายมือ
ชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง

2) บุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว :

สําเนาใบต่างด้ าวหรื อหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อม
ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง

3) นิติบคุ คลสัญชาติไทย

: 3.1)

สําเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ ไม่เกิน
6 เดือนก่อนวันกําหนดการใช้ สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ พร้ อม
ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนาม
ของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล
(ถ้ ามี) และ

3.2)

สําเนาเอกสารตามข้ อ 1) หรื อ 2) (แล้ วแต่กรณี) ของ
ผู้มีอํานาจลงนามที่ได้ ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
ในเอกสารตามข้ อ 3.1)

4) นิติบคุ คลสัญชาติตา่ งด้ าว

: 4.1)

สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตังนิ
้ ติบคุ คล และ/หรื อ
หนังสือรับรองของนิติบคุ คล พร้ อมลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอาํ นาจลงนามของ
นิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล
(ถ้ ามี) และ

4.2)

สําเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอํานาจลงนามที่ได้ ลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาเอกสารตามข้ อ 4.1) ที่ยงั
ไม่หมดอายุ พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
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เอกสารตามข้ อ 4.1) และ 4.2) ซึง่ ผู้มีอํานาจลงนามลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกต้ องแล้ ว จะต้ องได้ รับการรับรองลายมือชื่อ
โดย Notary Public และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกําหนด
การใช้ สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ
ทังนี
้ ้ หากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่สง่ มอบหลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิตามที่กล่าวข้ างต้ น บริษัทฯ
และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ ขอสงวนสิทธิทจี่ ะถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่
ประสงค์จะใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้ นัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ ง
ความจํานงในการใช้ สทิ ธิ สามารถใช้ ดลุ ยพินิจในการพิจารณาให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิใช้ สทิ ธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ตามความเหมาะสม
(จ)

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรื อภาษี อื่นใด (ถ้ ามี) ตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร หรื อข้ อบังคับ หรื อกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้ บงั คับกับการใช้ สทิ ธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

1.2.8

จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจะต้ องเป็ นจํานวนเต็มเท่านัน้ โดย
อัตราการใช้ สทิ ธิเท่ากับใบสําคัญแสดงสิทธิหนึง่ หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหนึง่ หุ้น เว้ นแต่กรณีมีการ
ปรับอัตราการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.

1.2.9

หากบริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ ได้ รับเอกสารแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิ
ตามข้ อ 1.2.7 ไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อตรวจสอบได้ วา่ ข้ อความที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิกรอกลง
ในใบแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนนันไม่
้ ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อติดอากร
แสตมป์ (ถ้ ามี) ไม่ครบถ้ วนถูกต้ องตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ข้ อบังคับ หรื อกฎหมายต่าง ๆ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องทําการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ
หากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ทาํ การแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทฯ จะถือว่า
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นัน้ ๆ โดยบริ ษัทฯ
และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ จะจัดส่งใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิ และเงินที่ได้ รับไว้ คืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวโดยไม่มีดอกเบี ้ยภายใน 14 วัน
นับจากวันกําหนดการใช้ สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ ทังนี
้ ้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดโดยบริษัทฯ และ/หรื อ
ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้ งความจํานง
การใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ใหม่ในวันกําหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ ต่อ ๆ ไป เว้ นแต่การใช้ สทิ ธิครัง้ นัน้
จะเป็ นการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย ให้ ถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธินนั ้ ๆ สิ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ โดย
บริ ษัทฯ และตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหาย
อื่นใดไม่วา่ ในกรณีใด ๆ
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ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิชําระจํานวนเงินในการใช้ สทิ ธิไม่ครบถ้ วนหรื อมีการชําระเงินเกิน
จํานวนในการใช้ สทิ ธิ บริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ มีสทิ ธิที่จะดําเนินการ
ประการใดประการหนึง่ ต่อไปนี ้ ตามที่บริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ จะ
เห็นสมควร
(ก)

ถือว่าการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิมีจํานวนเท่ากับ (1) จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่พงึ จะ
ได้ รับตามสิทธิ หรื อ (2) จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่พงึ ได้ รับตามจํานวนเงินในการใช้ สทิ ธิ ซึง่
บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ ได้ รับชําระไว้ จริ งตามราคาการใช้ สทิ ธิ
และอัตราการใช้ สทิ ธิในขณะนัน้ แล้ วแต่จํานวนใดจะน้ อยกว่า หรือ

(ข)

ให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิชําระเงินเพิ่มเติมตามจํานวนที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิให้ ครบถ้ วน
ภายในระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ หากบริ ษัทฯ หรื อตัวแทนรับแจ้ งความ
จํานงในการใช้ สทิ ธิ ไม่ได้ รับเงินครบตามจํานวนการใช้ สทิ ธิภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ ถือ
ว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นัน้ ๆ
เฉพาะส่วนที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิชําระจํานวนเงินในการใช้ สทิ ธิไม่ครบถ้ วน ทังนี
้ ้
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ใหม่ในวัน
กําหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ ต่อ ๆ ไป เว้ นแต่เป็ นการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย ให้ ถือว่าใบสําคัญแสดง
สิทธินนั ้ ๆ สิ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ โดยบริษัทฯ และตัวแทนรับแจ้ งความจํานงใน
การใช้ สทิ ธิ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหายอื่นใดไม่วา่ ในกรณีใด ๆ

ในกรณีตามข้ อ (ก) หรื อ (ข) หากมีกรณีต้องส่งเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทฯ และ/หรื อ
ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ จะส่งเงินทีเ่ หลือจากการใช้ สทิ ธิหรื อเงินที่ได้ รับไว้ คืนให้ แก่
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยไม่มดี อกเบี ้ยภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใช้ สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ ทังนี
้ ้
ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดโดยบริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ
อย่างไรก็ดี ไม่วา่ กรณีใด ๆ หากได้ มีการส่งมอบเช็คคืนเงินทีเ่ หลือจากการใช้ สทิ ธิหรื อเงินที่ได้ รับไว้ โดย
ไม่มีการใช้ สทิ ธิหรื อไม่สามารถใช้ สทิ ธิ โดยได้ สง่ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ใน
ใบแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ รับเงินคืนแล้ ว
โดยชอบ และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
1.2.10

ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิสง่ มอบใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นจํ านวนมากกว่าจํานวนที่ประสงค์จะใช้
สิทธิ บริ ษัทฯ จะส่งใบสําคัญแสดงสิทธิใบใหม่ โดยระบุจํานวนของใบสําคัญแสดงสิทธิสว่ นที่เหลือ
ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวภายใน 15 วันนับจากวันกําหนดการใช้ สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ และจะ
ทําการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิใบเก่า
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1.2.11

จํานวนหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่ออกให้ เมื่อมีการใช้ สทิ ธิ จะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใช้ สทิ ธิซงึ่
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ชําระตามทีก่ ล่าวมาข้ างต้ น หารด้ วยราคาการใช้ สทิ ธิ โดยบริ ษัทฯ จะออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเป็ นจํานวนเต็มไม่เกินจํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิคณ
ู ด้ วยอัตราการใช้ สทิ ธิ หากมี
การปรับราคาการใช้ สทิ ธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สทิ ธิ แล้ วทําให้ มเี ศษหุ้นเหลืออยูจ่ ากการคํานวณดังกล่าว
บริ ษัทฯ จะไม่นําเศษหุ้นดังกล่าวมาคิดคํานวณ โดยจะตัดเศษของหุ้นนัน้ ทิ ้ง และจะชําระคืนเงินที่เหลือ
จากการใช้ สทิ ธิดงั กล่าวโดยไม่มดี อกเบี ้ยให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการ
ใช้ สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ ทังนี
้ ้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดโดยบริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความ
จํานงในการใช้ สทิ ธิ
อย่างไรก็ดี ไม่วา่ กรณีใด ๆ หากได้ มีการส่งมอบเช็คคืนเงินทีเ่ หลือจากการใช้ สทิ ธิหรื อเงินที่ได้ รับไว้ โดย
ไม่มีการใช้ สทิ ธิหรื อไม่สามารถใช้ สทิ ธิได้ โดยได้ สง่ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในใบแจ้ ง
ความจํานงในการใช้ สทิ ธิโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ รับเงินคืนแล้ วโดยชอบ
และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่มสี ทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

1.2.12

เมื่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้ งความ
จํานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนตามข้ อ 1.2.7 อย่างครบถ้ วนถูกต้ อง กล่าวคือ ได้ สง่ มอบทัง้
ใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ และใบแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน พร้ อมหลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิ และชําระเงินในการใช้ สทิ ธิถกู ต้ องและครบถ้ วนสมบูรณ์
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้ สทิ ธิได้ เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือ
จากบริษัทฯ

1.2.13

เมื่อพ้ นระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายแล้ ว แต่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิยงั ไม่ได้
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิตามข้ อ 1.2.7 อย่างครบถ้ วน ให้ ถือว่าใบสําคัญแสดง
สิทธินนั ้ ๆ สิ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะใช้ สทิ ธิไม่ได้ อีก

1.2.14

บริ ษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนชําระแล้ วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจํานวนหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ตามการใช้ สทิ ธิภายใน 14 วันนับแต่วนั กําหนดการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ และ
บริ ษัทฯ จะดําเนินการให้ นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ จดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้ ใช้
สิทธินนเข้
ั ้ าเป็ นผู้ถือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทีไ่ ด้
ออกตามการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะดําเนินการยื่นคําขอให้ รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเนื่องจากการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้ าซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วนั กําหนดการใช้ สทิ ธิ
ในแต่ละครัง้
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1.2.15

ในกรณีที่ห้ นุ สามัญเพิ่มทุนที่สาํ รองไว้ เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิไม่เพียงพอ บริ ษัทฯ จะดําเนินการชดใช้
ค่าเสียหายทีเ่ กิดขึ ้นให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้ สทิ ธิได้ ตามข้ อ 6.

1.2.16

บริ ษัทฯ จะไม่ชดใช้ คา่ เสียหายใด ๆ ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ (ทังบุ
้ คคลธรรมดาและนิติบคุ คล) ซึง่
มีสญ
ั ชาติตา่ งด้ าว ที่ไม่สามารถใช้ สทิ ธิได้ อนั เนื่องมาจากข้ อจํากัดในเรื่ องอัตราส่วนการถือหุ้นของคน
ต่างด้ าว ซึง่ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กําหนดว่า สัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้ าวจะต้ องไม่เกินกว่า
ร้ อยละ 30 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ

2.

การประชุมผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิ
การเรี ยก และ/หรื อ การประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ เป็ นไปตามวิธีการดังต่อไปนี ้
(ก)

บริ ษัทฯ มีสทิ ธิเรี ยกประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ไม่วา่ ในเวลาใด ๆ แต่บริ ษัทฯ จะต้ อง
เรี ยกประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ โดยเร็ ว
ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่บริ ษัทฯ ทราบว่าเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1)

หากมีการเสนอขอแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกําหนดสิทธิในสาระสําคัญไม่วา่ โดย
บริ ษัทฯ หรื อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 3. ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ และ/หรื อ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่มีสทิ ธิที่จะเสนอให้ แก้ ไขข้ อกําหนดสิทธิในเรื่ องอัตรา
การใช้ สทิ ธิและราคาการใช้ สทิ ธิ

2)

หากมีเหตุการณ์สาํ คัญที่อาจกระทบต่อส่วนได้ เสียของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
อย่างเป็ นนัยสําคัญหรื อความสามารถของบริ ษัทฯ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตาม
ข้ อกําหนดสิทธิ

ในกรณีที่บริ ษัทฯ ไม่ดาํ เนินการจัดการประชุมภายใน 30 วันนับจากวันที่บริ ษัทฯ ทราบว่า
เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวใน 1) หรื อ 2) ข้ างต้ น ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของจํานวนหน่วยทังหมดของใบสํ
้
าคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่ได้
ใช้ สทิ ธิ ณ ขณะนัน้ อาจร่วมกันเข้ าชื่อทําหนังสือร้ องขอให้ บริ ษัทฯ ดําเนินการจัดประชุม
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ โดยระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนใน
หนังสือดังกล่าว และบริ ษัทฯ จะต้ องจัดประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา
30 วันนับจากวันที่ได้ รับการร้ องขอจากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวนัน้ หากบริ ษัทฯ
ไม่จดั การประชุมภายในกําหนดดังกล่าว ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถจัดประชุม
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ เอง

16

ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทฯ จะทําการปิ ดสมุดทะเบียน
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อกําหนดสิทธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิในการเข้ าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 21 วันก่อนวันประชุม
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
(ข)

ในการเรี ยกประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ไม่วา่ จะเป็ นการประชุมเนื่องจากบริ ษัทฯ หรื อ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิร้องขอ ให้ บริ ษัทฯ จัดทําหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน
เวลา ผู้ที่ขอให้ เรี ยกประชุม และเรื่ องที่จะพิจารณาในที่ประชุม และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญ
แสดงสิทธิแต่ละราย ตามรายชื่อและที่อยูท่ ี่ปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
และแจ้ งผ่านทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

(ค)

ในการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซงึ่ มี สทิ ธิเข้ าประชุมและออก
เสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดย
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวจะต้ องจัดทําหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริ ษัทฯ กําหนด
และให้ ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรื อผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่ ม
การประชุม
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หมายถึง
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึง่ ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิในวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อกําหนดสิทธิในการเข้ าร่วมประชุม
โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิคนใดที่มีสว่ นได้ เสียในข้ อพิจารณาอันใดซึง่ ที่ประชุม
จะพิจารณาและลงมติ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสว่ นได้ เสียตามข้ อนี ้ หมายถึง ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มคี วาม
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในเรื่ องที่ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

(ง)

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ถืออยู่ โดยใบสําคัญแสดงสิทธิหนึง่ หน่วยมีหนึง่ เสียง

(จ)

ในการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จดั ขึ ้นโดยบริษัทฯ ให้ ประธานกรรมการของบริษัทฯ
หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการของบริษัทฯ ทําหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุม
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้จดั การประชุม ประธานในที่
ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือกก็ได้ โดยที่ทงสอง
ั้
กรณี ผู้เป็ นประธานที่ประชุมไม่มสี ทิ ธิออกเสียงชี ้ขาด
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(ฉ)

องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องประกอบด้ วยผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิ และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะ มาประชุมรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของจํานวน
หน่วยทังหมดของใบสํ
้
าคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิ ณ ขณะนัน้ จึงจะครบเป็ นองค์
ประชุม และหากปรากฏว่าการประชุมครัง้ ใด เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้ ว 60 นาที แต่มี
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเข้ าร่วมประชุมยังไม่ครบเป็ นองค์ประชุม ให้ ถือว่าการประชุมในครัง้
นันไม่
้ ครบองค์ประชุม
ในกรณีที่ไม่ครบเป็ นองค์ประชุม หากการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธินนเป็
ั ้ นการเรี ยก
โดยบริ ษัทฯ ให้ นดั ประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกินกว่า 14 วันนับ
จากวันกําหนดประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้ แรก และให้ บริ ษัทฯ ดําเนินการจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทกุ รายและตลาดหลักทรัพย์ตามรายละเอียด
และวิธีการที่ระบุไว้ ข้างต้ น ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
กล่าวคือ มีผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิมาประชุมเท่าใด ก็ถือว่าครบเป็ นองค์ประชุม
อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้ร้องขอให้ เรี ยกประชุมผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ในกรณีที่ไม่ครบเป็ นองค์ประชุมในวันกําหนดประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิใน
ครัง้ แรก ให้ ถือว่าการประชุมเป็ นอันระงับไป โดยจะไม่มีการเรี ยกประชุมใหม่อีก

(ช)

มติที่ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซงึ่ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(ซ)

มติใด ๆ ซึง่ ที่ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ลงมติไปแล้ วนัน้ ให้ ถือว่ามีผลผูกพัน
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทกุ ราย ไม่วา่ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธินนจะได้
ั้
เข้ าร่วมประชุมด้ วย
หรื อไม่ก็ตาม

(ฌ)

ภายหลังจากบริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทฯ จะแจ้ งมติของ
ที่ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของ
ตลาดหลักทรัพย์โดยเร็ ว

(ญ)

บริ ษัทฯ จะดําเนินการจัดทําและบันทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว้
ที่สาํ นักงานใหญ่ของบริ ษัทฯ รายงานการประชุมที่ได้ ลงลายมือชื่อโดยประธานที่ประชุม ให้
ถือเป็ นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทังหลายที
้
่ได้ ประชุมกันนัน้ และให้ ถือว่าการประชุม
และมติทงหลายได้
ั้
กระทําโดยถูกต้ อง และบริ ษัทฯ จะจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ แก่
ตลาดหลักทรัพย์และ สํานักงาน กลต. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วันนับจากวันประชุม
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
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(ฎ)

ในการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทฯ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากบริษัทฯ และ
ที่ปรึกษากฎหมายของบริ ษัทฯ มีสทิ ธิที่จะเข้ าร่วมประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดง
ความคิดเห็นหรื อให้ คาํ อธิบายในที่ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้

(ฏ)

บริ ษัทฯ จะเป็ นผู้ชําระค่าใช้ จา่ ยที่เกี่ยวข้ องกับการจัดประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทงหมด
ั้

(ฐ)

บริ ษัทฯ จะแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อกําหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธินบั ตังแต่
้
วันที่ที่ประชุมได้ ลงมติ และบริ ษัทฯ จะแจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธิเป็ นลายลักษณ์
อักษรให้ สาํ นักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมนัน้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดง
สิทธิทราบผ่านทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ในวันเดียวกันกับที่บริษัทฯ แจ้ ง
สํานักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิและปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในข้ อ 3.

(ฑ)

กรณีที่ไม่สามารถจัดประชุมได้ ทนั ภายในอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ ถือว่าการดําเนินการ
ประชุมสิ ้นสุดลงและไม่ได้ มีการจัดประชุมในครัง้ นันขึ
้ ้น

3.

การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธิ

3.1

การแก้ ไขในส่ วนที่เป็ นประโยชน์ ต่อผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ งหรือที่ต้องดําเนินการให้ เป็ นไป
ตามกฎหมายหรือกรณีการปรับสิทธิตามข้ อกําหนดสิทธินี ้
การแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกําหนดสิทธิในเรื่ องทีเ่ ห็นได้ วา่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
โดยชัดแจ้ งหรื อในส่วนซึง่ ไม่ทําให้ สทิ ธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรื อเพื่อให้ เป็ นไปตาม
บทบัญญัติหรื อหลักเกณฑ์ทกี่ ําหนดในกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายอื่น
ใดที่เกี่ยวข้ อง กฎระเบียบ หรื อข้ อบังคับ หรื อคําสัง่ ทีม่ ีผลบังคับทัว่ ไป หรื อประกาศ หรื อข้ อบังคับของ
สํานักงาน กลต. ที่เกี่ยวข้ อง หรื อกรณีการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5. ให้ บริ ษัทฯ กระทําได้ โดยไม่
ต้ องได้ รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

3.2

การแก้ ไขเพิ่มเติมในกรณีอ่ นื
การแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อกําหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้ อ 3.1 ต้ องได้ รับความยินยอมจากบริ ษัทฯ และที่
ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
การแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่กําหนดในข้ อ 3.2 จะต้ องได้ รับความ
ยินยอมด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซงึ่ เข้ า
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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3.3

เงื่อนไขในการดําเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธิ
การแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อกําหนดสิทธิไม่วา่ ในกรณีใด ๆ จะต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับข้ อกําหนดตามประกาศ
ทจ. 34/2551 หรื อกฎเกณฑ์ใด ๆ ของสํานักงาน กลต. รวมทังที
้ ่จะมีการแก้ ไขเพิ่มเติมในภายหลัง เว้ นแต่
จะได้ รับการผ่อนผัน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะดําเนินการแจ้ งให้ สาํ นักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดง
สิทธิทราบถึงการแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อกําหนดสิทธิและจะจัดส่งข้ อกําหนดสิทธิที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมดังกล่าว
ภายใน 15 วันนับจากวันที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธิตามข้ อ 3.1 หรื อ 3.2 (แล้ วแต่กรณี) และ
บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบถึงการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธิดงั กล่าวในข้ อ 3.1
หรื อ 3.2 ผ่านทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ในวันเดียวกันกับที่บริษัทฯ แจ้ งสํานักงาน กลต.
ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ และจะจัดส่งข้ อกําหนดสิทธิที่แก้ ไขเพิม่ เติม
ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิเมือ่ ได้ รับการร้ องขอภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับการร้ องขอเป็ นหนังสือ
จากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และจะจัดให้ มกี ารเก็บรักษาสําเนาข้ อกําหนดสิทธิที่แก้ ไขเพิ่มเติม ณ
สํานักงานใหญ่ของบริ ษัทฯ และสํานักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ (ถ้ ามี)
เพื่อให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถขอตรวจสอบสําเนาข้ อกําหนดสิทธิที่แก้ ไขเพิ่มเติมได้ ในวันและ
เวลาทําการของสถานที่ดงั กล่าว

4.

การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ

4.1

การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ ไี ม่ ได้ ฝากไว้ กับศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(ก)

แบบการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิจะ
สมบูรณ์เมื่อผู้โอนใบสําคัญแสดงสิทธิซงึ่ เป็ นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิระบุชื่อ
เป็ นเจ้ าของใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนที่จะทําการโอนหรื อผู้รับโอนคนสุดท้ าย โดยมีการ
สลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้ วนจากผู้ที่ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี) และได้ สง่
มอบใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ รู ับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ ไว้ ด้วย
1)

ผลการโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ระหว่างผูร้ บั โอนกับบริ ษัทฯ การโอนใบสําคัญ
แสดงสิทธิจะใช้ ยนั กับบริ ษัทฯ ได้ ก็ตอ่ เมื่อนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิได้
รับคําขอลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิพร้ อมทังใบสํ
้ าคัญแสดงสิทธิที่
ผู้รับโอนใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ลงลายมือชื่อเป็ นผู้รับโอนในด้ านหลังของใบสําคัญ
แสดงสิทธินนครบถ้
ั้
วนแล้ ว

2)

ผลของการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ ระหว่างผูร้ บั โอนกับบุคคลภายนอก การโอน
ใบสําคัญแสดงสิทธิจะใช้ ยนั กับบุคคลภายนอกได้ ก็ตอ่ เมื่อนายทะเบียนของ
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ใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียน
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเรี ยบร้ อยแล้ ว
(ข)

4.2

การขอลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ
จะต้ องกระทํา ณ สํานักงานใหญ่ของ
นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิในวันและเวลาทําการของนายทะเบียนของใบสําคัญแสดง
สิทธิ และ จะต้ องทําตามแบบ และ วิธีการที่นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิกําหนด โดย
นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ มีสทิ ธิปฏิเสธไม่รับคําขอลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดง
สิทธิ หากนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิเห็นว่าการโอนใบสําคัญแสดงสิทธินนไม่
ั ้ ชอบด้ วย
กฎหมาย โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้ องส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิทลี่ งลายมือชื่อครบถ้ วนตามหลัก
เกณฑ์ในข้ อ 4.1(ก) พร้ อมทังหลั
้ กฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้ องและความสมบูรณ์ของการ
โอน และการรับโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามที่นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิกําหนด
ให้ แก่นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิด้วย

การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ ฝี ากไว้ กับศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์
สําหรับการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นนั ้ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

5.

เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทฯ จะดําเนินการปรับราคาการใช้ สทิ ธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอด
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่ ดังต่อไปนี ้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบ
แทนของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ให้ ด้อยไปกว่าเดิม
(ก)

เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ อันเป็ นผลมาจากการรวม
หุ้นหรื อแบ่งแยกหุ้น ซึง่ การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิ จะมีผลบังคับ
ทันทีนบั ตังแต่
้ วนั ที่ได้ มีการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
1)

ราคาการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Price 1 = Price 0 x Par 1
Par 0

2)

อัตราการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x Par 0
Par 1
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โดยที่

(ข)

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 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญหลังการเปลีย่ นแปลง

Par 0

คือ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญก่อนการเปลีย่ นแปลง

เมื่อบริ ษัทฯ ได้ เสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ
บุคคลในวงจํากัด ในราคาสุทธิตอ่ หุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คํานวณได้ ตํ่ากว่าร้ อยละ 90
ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่
ผู้ซื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีที่เป็ นการเสนอขาย
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Rights Issues) และ/หรื อ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่
กรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่
บุคคลในวงจํากัด (แล้ วแต่กรณี)
“ราคาสุทธิตอ่ หุ้นของหุ้นสามัญทีอ่ อกใหม่” คํานวณได้ จากจํานวนเงินทังสิ
้ ้นที่บริ ษัทฯ จะ
ได้ รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ หักด้ วยค่าใช้ จ่ายทีเ่ กิดจากการออกหลักทรัพย์นนั ้ (ถ้ ามี)
หารด้ วยจํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทงหมด
ั้
“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ” หมายถึง มูลค่าการซื ้อขายหุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯ ทังหมดหารด้
้
วยจํานวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื ้อขายทังหมดในตลาด
้
หลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 15 วันทําการ (วันทีเ่ ปิ ดทําการซื ้อขายของตลาดหลักทรัพย์)
ติดต่อกันก่อนวันทีใ่ ช้ ในการคํานวณ
“วันที่ใช้ ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหุ้น
สามัญที่ออกใหม่กรณีทเี่ ป็ นการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Rights Issues) และ/หรื อ วันแรก
ของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/
หรื อ กรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (แล้ วแต่กรณี)
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ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มี
การซื ้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริ ษัทฯ จะดําเนินการกําหนดราคายุติธรรมของหุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯ เพื่อใช้ ในการคํานวณแทน
อนึง่ ในกรณีที่มกี ารเสนอขายหุ้นสามัญพร้ อมกันมากกว่าหนึง่ ราคาเสนอขาย ภายใต้ เงื่อนไข
ที่ต้องจองซื ้อด้ วยกัน ให้ ใช้ ราคาเสนอขายทุกราคามาคํานวณราคาสุทธิตอ่ หุ้นของหุ้นสามัญที่
ออกใหม่ แต่ในกรณีทกี่ ารเสนอขายดังกล่าวไม่อยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขที่จะต้ องจองซื ้อด้ วยกัน ให้
นําเฉพาะราคาเสนอขายที่ตาํ่ กว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
มาคํานวณการเปลีย่ นแปลงเท่านัน้
1)

ราคาการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้

2)

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

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

ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ

A

คือ

จํานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณี
เสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ วันก่อนวันแรกของ
การเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่
ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่บคุ คลใน
วงจํากัด (แล้ วแต่กรณี)
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B

คือ

จํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทงการเสนอขายให้
ั้
แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/
หรื อ เสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอขายให้ แก่
บุคคลในวงจํากัด

BY

(ค)

คือ

จํานวนเงินที่ได้ รับหักด้ วยค่าใช้ จา่ ย (ถ้ ามี) จากหุ้นสามัญที่ออกใหม่
ทังการเสนอขายให้
้
แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ เสนอขายให้ แก่
ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด

เมื่อบริ ษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ ประชาชนทัว่ ไป
และ/หรื อ บุคคลในวงจํากัด โดยที่หลักทรัพย์นนให้
ั ้ สทิ ธิที่จะแปลงสภาพ/เปลีย่ นเป็ นหุ้น
สามัญ หรื อให้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื ้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิตอ่ หุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงั กล่าวตํา่ กว่า
ร้ อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อ
หุ้นสามัญไม่ได้ รับสิทธิการจองซื ้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้ สทิ ธิที่จะแปลงสภาพ/เปลีย่ น
เป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญ กรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
(Rights Issues) และ/หรื อ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้ สทิ ธิที่จะแปลง
สภาพ/เปลีย่ นเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญ กรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่
ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (แล้ วแต่กรณี)
“ราคาสุทธิตอ่ หุ้นของหุ้นสามัญทีอ่ อกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คํานวณได้ จากจํานวนเงินที่ บริ ษัทฯ
จะได้ รับจากการขายหลักทรัพย์ทใี่ ห้ สทิ ธิที่จะแปลงสภาพ/เปลีย่ นเป็ นหุ้นสามัญ หรื อ ให้ สทิ ธิใน
การซื ้อหุ้นสามัญ หักด้ วยค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นจากการออกหลักทรัพย์นนั ้ (ถ้ ามี) รวมกับเงินที่จะ
ได้ รับจากการแปลงสภาพ/เปลีย่ นเป็ นหุ้นสามัญ หรื อใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญนัน้ หารด้ วยจํานวน
หุ้นสามัญทังสิ
้ ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธินนั ้
“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ” หมายถึง มูลค่าการซื ้อขายหุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯ ทังหมดหารด้
้
วยจํานวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื ้อขายทังหมดในตลาด
้
หลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 15 วันทําการ (วันทีเ่ ปิ ดทําการซื ้อขายของตลาดหลักทรัพย์)
ติดต่อกันก่อนวันทีใ่ ช้ ในการคํานวณ
“วันที่ใช้ ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อ
หลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้ สทิ ธิที่จะแปลงสภาพ/เปลีย่ นเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สทิ ธิในการ
ซื ้อหุ้นสามัญกรณีทเี่ ป็ นการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Rights Issues) และ/หรื อ วันแรกของ
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การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้ สทิ ธิทจี่ ะแปลงสภาพ/เปลีย่ นเป็ นหุ้นสามัญ
หรื อให้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญสําหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/
หรื อ กรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (แล้ วแต่กรณี)
1)

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

2)

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

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

ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ

A

คือ

จํานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื ้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ทใี่ ห้
สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลีย่ นเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สทิ ธิในการซื ้อ
หุ้นสามัญกรณีเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ วันก่อนวันแรก
ของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ทใี่ ห้ สทิ ธิที่จะแปลงสภาพ/
เปลีย่ นเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขาย
ให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณีเสนอขายให้ แก่บคุ คลใน
วงจํากัด (แล้ วแต่กรณี)

B

คือ

จํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิของหลักทรัพย์
ใด ๆ ที่ให้ สทิ ธิที่จะแปลงสภาพ/เปลีย่ นเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สทิ ธิ
ในการซื ้อหุ้นสามัญตามที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ
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เสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอขายให้ แก่บคุ คลใน
วงจํากัด
BY

(ง)

คือ

จํานวนเงินที่ได้ รับหักด้ วยค่าใช้ จา่ ย (ถ้ ามี) จากการออกหลักทรัพย์
ใด ๆ ที่ให้ สทิ ธิที่จะแปลงสภาพ/เปลีย่ นเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สทิ ธิ
ในการซื ้อหุ้นสามัญ สําหรับการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/
หรื อ เสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอขายให้ แก่
บุคคลในวงจํากัด รวมกับเงินทีจ่ ะได้ รับจากการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ/
เปลีย่ นเป็ นหุ้นสามัญ หรื อใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ

เมื่อบริ ษัทฯ จ่ายปั นผลทังหมดหรื
้
อบางส่วนเป็ นหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ ซึง่ การ
เปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้น
สามัญจะไม่มีสทิ ธิรับหุ้นปั นผล (วันแรกที่ขึ ้นเครื่ องหมาย XD)
1)

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

2)

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

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

A

คือ

จํานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับหุ้นปั นผล

B

คือ

จํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปั นผล
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(จ)

เมื่อบริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าร้ อยละ 100 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมในแต่
ละรอบระยะเวลาบัญชี
ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุทธิ และ/หรื อ กําไรสะสมตามงบการเงินรวมของ
บริ ษัทฯ ของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีนนั ้ จะไม่คาํ นึงว่าเวลาทีม่ ีการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว
ออกจริ ง จะเกิดขึ ้นในหรื อภายหลังสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีนนั ้ ๆ
การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อ
หุ้นสามัญจะไม่มีสทิ ธิรับเงินปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย XD)

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ” หมายถึง มูลค่าการซื ้อขายหุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯ ทังหมดหารด้
้
วยจํานวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื ้อขายทังหมดในตลาด
้
หลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 15 วันทําการ (วันทีเ่ ปิ ดทําการซื ้อขายของตลาดหลักทรัพย์)
ติดต่อกันก่อนวันทีใ่ ช้ ในการคํานวณ
“วันที่ใช้ ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในเงินปั นผล
(วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่องหมาย XD)
“วันที่ใช้ ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในเงินปั นผล
(วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่องหมาย XD)
1) ราคาการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Price 1 = Price 0 x [MP – (D – R)]
MP
2) อัตราการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x MP
[MP – (D-R)]
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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

ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ

D

คือ

เงินปั นผลต่อหุ้นที่จ่ายแก่ผ้ ถู ือหุ้น

R

คือ

เงินปั นผลต่อหุ้นที่คํานวณจากกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมหาร
ด้ วยจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผล

(ฉ )

ในกรณีที่มเี หตุการณ์ใด ๆ อันทําให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อนั พึง
ได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นันไม่
้ ได้ กําหนดอยูใ่ นข้ อ (ก) – (จ) บริ ษัทฯ มีสทิ ธิจะพิจารณาเพื่อ
กําหนดการเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่ (หรื อปรับจํานวน
หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้ สทิ ธิ) อย่างเป็ นธรรม โดยไม่ทําให้ สทิ ธิของ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม ทังนี
้ ้ให้ ถือว่าผลการพิจารณานันเป็
้ นที่สดุ

(ช )

การคํานวณการเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สทิ ธิตามข้ อ (ก) ถึง
ข้ อ (ฉ) เป็ นอิสระต่อกัน สําหรับในกรณีที่เหตุการณ์ตา่ ง ๆ เกิดขึ ้นพร้ อมกัน ให้ คาํ นวณการ
เปลีย่ นแปลงเรี ยงลําดับดังนี ้คือ ข้ อ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) (ฉ) ตามลําดับ โดยในแต่ละลําดับครัง้ ที่
คํานวณการเปลีย่ นแปลง ให้ คงสภาพของราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิเป็ นทศนิยม 3
ตําแหน่ง

(ซ)

การคํานวณการเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สทิ ธิตามข้ อ (ก) ถึง
ข้ อ (ฉ) จะไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงซึง่ ทําให้ ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่สงู ขึ ้น และ/หรื อ อัตราการใช้
สิทธิลดลง เว้ นแต่กรณีการรวมหุ้น
สําหรับการคํานวณจํานวนเงินจากการใช้ สทิ ธิ จะคํานวณจากราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการ
เปลีย่ นแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) คูณกับจํานวนหุ้นสามัญ โดยจํานวนหุ้นสามัญคํานวณได้
จากอัตราการใช้ สทิ ธิใหม่ (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) คูณกับจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่แสดง
ความจํานงการใช้ สทิ ธิ เมื่อคํานวณได้ จํานวนหุ้นออกมาเป็ นเศษหุ้น ให้ ตดั เศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง
ในกรณีที่มเี ศษของบาทจากการคํานวณจํานวนเงินจากการใช้ สทิ ธิ ให้ ตดั เศษของบาททิ ้ง
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สําหรับกรณีการเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิแล้ วมีผลทําให้ ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่
ตํ่ากว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ให้ ใช้ มลู ค่าหุ้นที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯ เป็ นราคาการใช้ สทิ ธิใหม่แทน
(ฌ)

การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สทิ ธิตามข้ อ (ก) ถึงข้ อ (ฉ) บริ ษัทฯ
จะดําเนินการแจ้ งผลการเปลีย่ นแปลง โดยระบุรายละเอียดวิธีการคํานวณและเหตุผลที่ต้องมี
การเปลีย่ นแปลง ตลอดจนข้ อกําหนดสิทธิที่แก้ ไขเพิ่มเติม ให้ ตลาดหลักทรัพย์ สํานักงาน
กลต. และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิทราบภายใน 15 วันนับจากวันที่การ
เปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สทิ ธิ มีผลบังคับใช้ และบริ ษัทฯ จะแจ้ ง
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิถงึ ผลการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวผ่านทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ในวันเดียวกันกับที่บริ ษัทฯ แจ้ งสํานักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย์ และ
นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ และจะจัดส่งข้ อกําหนดสิทธิที่แก้ ไขเพิ่มเติมให้ แก่
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเมื่อได้ รับการร้ องขอภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับการร้ องขอเป็ น
หนังสือจากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และจะจัดให้ มีการเก็บรักษาสําเนาข้ อกําหนดสิทธิที่
แก้ ไขเพิ่มเติม ณ สํานักงานใหญ่ของบริ ษัทฯและสํานักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้ งความ
จํานงในการใช้ สทิ ธิ (ถ้ ามี) เพื่อให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถขอตรวจสอบสําเนา
ข้ อกําหนดสิทธิที่แก้ ไขเพิ่มเติมได้ ในวันและเวลาทําการของสถานที่ดงั กล่าว

6.

การชดใช้ ค่าเสียหายกรณีบริษัทฯไม่ สามารถจัดให้ มหี ้ ุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิ

6.1

บริ ษัทฯ จะชดใช้ คา่ เสียหายให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อเมื่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ แจ้ งความ
จํานงในการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิตามข้ อ 1.2.7 และบริ ษัทฯ ไม่สามารถจัด
ให้ มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ อย่างครบถ้ วน โดยค่าเสียหายที่
บริ ษัทฯ จะชดใช้ ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวสามารถคํานวณได้ ตามที่กําหนดในข้ อ 6.3
ยกเว้ นกรณีตามที่ระบุไว้ ในข้ อจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิและข้ อจํากัดการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิตามข้ อ 14.
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6.2

บริ ษัทฯ จะชดใช้ คา่ เสียหายตามข้ อ 6.1 ให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 30 วันนับจาก
วันกําหนดการใช้ สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ ทังนี
้ ้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดโดยบริ ษัทฯ และ/หรื อ
ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ
อย่างไรก็ดี ไม่วา่ กรณีใด ๆ หากได้ มีการส่งมอบเช็คเงินค่าเสียหายโดยได้ สง่ ทางไรษณีย์ลงทะเบียน
ตามที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในใบแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิท ธิ
ได้ รับเงินค่าเสียหายแล้ วโดยชอบ และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อ
ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

6.3

การคํานวณค่าเสียหายที่บริษัทฯ จะชดใช้ ให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิตามข้ อ 6.1 มีสตู รการคํานวณ ดังนี ้
ค่าเสียหายต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย = B x (MP – EP)
โดยที่
B

คือ

จํานวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้ มี และ/หรื อ เพิ่มขึ ้นได้ ตามอัตราการใช้ สทิ ธิที่
เปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึ ้น ต่อ 1 หน่วย

MP

คือ

ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ซึง่ คํานวณโดยนํามูลค่าการซื ้อขายหุ้น
สามัญของบริษัทฯ ทังหมดหารด้
้
วยจํานวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื ้อขาย
ทังหมดในตลาดหลั
้
กทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 5 วันทําการ (วันที่เปิ ดทําการซื ้อ
ขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันกําหนดการใช้ สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ ซึง่
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ แจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิ

EP

คือ

ราคาการใช้ สทิ ธิ หรื อราคาการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่เปลีย่ นแปลงแล้ ว
ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
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อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิสญ
ั ชาติตา่ งด้ าว (ทังบุ
้ คคลธรรมดาและนิติบคุ คล) ไม่
สามารถใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ เนื่องจากข้ อจํากัดในเรื่ องอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่าง
ด้ าว ซึง่ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กําหนดไว้ วา่ “หุ้นของบริ ษัทฯ โอนได้ อย่างเสรี โดยไม่มขี ้ อจํากัด เว้ นแต่
การโอนหุ้นนันเป็
้ นเหตุให้ มีคนต่างด้ าวถือหุ้นอยูใ่ นบริ ษัทฯ เกินกว่าร้ อยละ 30 ของหุ้นที่ออกจําหน่าย
แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ การโอนหุ้นรายใดที่จะทําให้ อตั ราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้ าวในบริ ษัทฯ
เกินอัตราส่วนข้ างต้ น บริ ษัทฯ มีสทิ ธิที่จะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นรายนันได้
้ ” ในกรณีเช่นนี ้
บริ ษัทฯ จะไม่ชดใช้ คา่ เสียหาย หรื อ ดําเนินการอื่นใดให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิซงึ่ เป็ นคนต่างด้ าว
และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซงึ่ เป็ นคนต่างด้ าวไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องค่าเสียหาย หรื อเรี ยกร้ องให้ บริ ษัทฯ
ชดใช้ ใด ๆ ทังสิ
้ ้น
7.

การดําเนินการกรณีท่ มี ีเศษของหุ้น
ในกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงอัตราการใช้ สทิ ธิตามเกณฑ์การปรับอัตราการใช้ สทิ ธิตามที่ระบุในเงื่อนไข
การปรับสิทธิ และมีเศษของจํานวนหุ้นสามัญที่จะได้ รับจากการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิให้ ตดั
เศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง

8.

มติท่ ปี ระชุมผู้ถอื หุ้นเพื่ออนุมตั ิการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ได้ มีมติอนุมติจดั สรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 2,005,184,305 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

9.

รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับ
การใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

ไม่เกิน 2,005,184,305 หุ้น

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้

:

หุ้นละ 1 บาท

ราคาการใช้ สทิ ธิ

:

3.50

บาทต่อหุ้น เว้ นแต่กรณีมกี ารปรับราคาการใช้ สทิ ธิตาม

เงื่อนไขการปรับสิทธิ
เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนันหุ
้ ้ นสามัญที่ออก
ใหม่เนื่องจากการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะสามารถเข้ าทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้
ภายหลังจากที่บริ ษัทฯ ดําเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดงั กล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อ
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ตลาดหลักทรัพย์แล้ ว โดยบริ ษัทฯ จะดําเนินการยื่นขออนุญาตนําหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการใช้ สทิ ธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับ
แต่วนั กําหนดการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ ทังนี
้ ้
เพื่อให้ ห้ นุ สามัญดังกล่าวสามารถทําการซื ้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ได้ เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ
10.

สิทธิของหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ท่ เี กิดจากการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
สิทธิของหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่ออกตามการใช้ สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี ้ จะมีสทิ ธิและ
สภาพเหมือนหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้ านี ้ ซึง่ รวมทังสิ
้ ทธิในการรับเงินปั นผลหรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดที่บริ ษัทฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ทังนี
้ ้นับแต่วนั ทีก่ ระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิม่ ทุน
ชําระแล้ ว และนายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ จดแจ้ งชื่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้ถือหุ้นใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ หากบริ ษัทฯ ได้ ประกาศวันกําหนดให้ สทิ ธิในเงินปั นผล หรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดแก่ผ้ ถู ือหุ้นก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ ว และ
นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ จดแจ้ งชื่อของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวจะไม่มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลหรื อผลประโยชน์อื่นนัน้

11.

ข้ อจํากัดการโอนหุ้น
หุ้นของบริ ษัทฯ โอนได้ อย่างเสรี โดยไม่มีข้อจํากัด เว้ นแต่การโอนหุ้นนันเป็
้ นเหตุให้ มีคนต่างด้ าวถือหุ้น
อยูใ่ นบริ ษัทฯ เกินกว่าร้ อยละ 30 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ การโอนหุ้นราย
ใดที่จะทําให้ อตั ราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้ าวในบริษัทฯ เกินอัตราส่วนข้ างต้ น บริษัทฯ มีสทิ ธิทจี่ ะ
ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นรายนันได้
้

12.

สถานภาพของผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ อี ยู่ระหว่ างการแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิ
สถานะของใบสําคัญแสดงสิทธิทอี่ ยูร่ ะหว่างวันที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ แจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิ
และวันก่อนวันทีก่ ระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ วอันเนื่องมาจากการใช้ สทิ ธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่ได้ แจ้ งความจํานง
การใช้ สทิ ธิ และสถานภาพดังกล่าวนี ้จะสิ ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้ รับจดทะเบียนเพิม่ ทุน
ชําระแล้ วอันเนื่องมาจากการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวแล้ ว
ในกรณีที่บริ ษัทฯ มีการปรับราคาการใช้ สทิ ธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สทิ ธิในช่วงที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ นาํ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนทีเ่ กิดขึ ้นจากการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้ ทําการใช้ สทิ ธิแล้ วจะได้ รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริ ษัทฯ จะ
ดําเนินการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนใหม่เพิม่ เติมให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สดุ ตามจํานวนที่
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีสทิ ธิจะได้ รับหากราคาการใช้ สทิ ธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สทิ ธิ (แล้ วแต่กรณี)
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ที่ได้ ปรับใหม่นนมี
ั ้ ผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอาจได้ รับหุ้นสามัญส่วนเพิ่มช้ า
กว่าหุ้นสามัญที่ได้ รับก่อนหน้ านี ้แล้ ว ทังนี
้ ้ไม่เกิน 45 วันนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ
13.

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ เี สนอขาย
บริ ษัทฯ จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน
30 วันนับแต่วนั ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

14.

ข้ อจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิและข้ อจํากัดการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทฯ ไม่มีข้อจํากัดในการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ มีข้อจํากัดการใช้ สทิ ธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ หากการใช้ สทิ ธิดงั กล่าวจะทําให้ บริ ษัทฯ เสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริ ษัท ฯ จะพึง
ได้ รับตามกฎหมาย และมีข้อจํากัดอันสืบเนื่องมาจากข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ว่าด้ วยเรื่ องอัตราส่วนการถือ
หุ้นของคนต่างด้ าว โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(ก)

บริ ษัทฯ จะไม่ออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่เป็ นคนต่างด้ าว ซึง่ ได้
ดําเนินการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิตามข้ อ 1.2.7 หากการใช้ สทิ ธิ
ดังกล่าวจะทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้ าวมีจํานวนเกินกว่าร้ อยละ 30 ของจํานวนหุ้น
ที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ตามที่ระบุในข้ อบังคับของบริ ษัทฯ

(ข)

หากข้ อจํากัดตามข้ อ (ก) ข้ างต้ นมีผลทําให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่เป็ นคนต่างด้ าวที่ได้
ดําเนินการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิตามข้ อ 1.2.7 ไม่สามารถใช้ สทิ ธิ
ได้ ตามจํานวนที่ระบุในใบแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อ
บางส่วน บริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ ขอสงวนสิทธิในการส่ง
เงินที่เหลือในส่วนที่ไม่สามารถใช้ สทิ ธิได้ คืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่เป็ นคนต่างด้ าว
ดังกล่าวโดยไม่มีดอกเบี ้ยภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใช้ สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ ทังนี
้ ้ ตาม
วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดโดยบริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ

(ค)

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่เป็ นคนต่างด้ าวจะไม่ได้ รับการชดเชยหรือชดใช้ ไม่วา่ ในรูปแบบใด
จากบริษัทฯ และตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ สทิ ธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้ อจํากัดเรื่ องอัตราส่วนการถือหุ้นของคน
ต่างด้ าวตามข้ อ (ก) ข้ างต้ น
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15.

ผลบังคับของข้ อกําหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้ บงั คับ
ข้ อกําหนดสิทธิ์จะมีผลใช้ บงั คับในวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิไปจนถึงและรวมวันกําหนดการใช้
สิทธิครัง้ สุดท้ าย โดยข้ อกําหนดสิทธินี ้จะใช้ บงั คับ และ ตีความตามกฎหมายไทย หากมีข้อความใด ๆ
ในข้ อกําหนดสิทธินี ้ขัดหรื อแย้ งกับกฎหมายหรื อประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้ บงั คับใบสําคัญแสดงสิทธิ
ให้ ใช้ ข้อความตามกฎหมายหรื อประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสําคัญแสดงสิทธิแทนข้ อความของ
ข้ อกําหนดสิทธินี ้เฉพาะในส่วนที่ขดั หรื อแย้ งกัน
ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัท แลนด์แอนด์เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
6 พฤษภาคม 2557

(นายอดิศร ธนนันท์นราพูล)
กรรมการ
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1
Checklist warrant-RO
สาหรับการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้น (“warrant”) และหุ้นทีอ่ อกใหม่ เพือ่ รองรับ
warrant (“หุ้นรองรับ”) ต่ อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสั ดส่ วนการถือหุ้น
บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์ (“บริษัท”) บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
 เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“บจ.”)
 เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 (ที่ไม่ใช่ บจ.)
รายละเอียดของ warrant
- ชื่อ warrant
ใบสาคัญแสดงสิ ทธที่จะซื้ อหุ น้ สามัญเพิม่ ทุนของบมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์
- เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ที่มีรายชื่อ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2557
- วันที่เสนอขาย warrant 6 พฤษภาคม 2557
- วันสิ้ นสุ ดอายุ warrant 5 พฤษภาคม 2560
- จานวน warrant ที่เสนอขาย 2,005,184,305
- วันใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย 4 พฤษภาคม 2560
- ราคาที่เสนอขาย
-0- จานวนหุน้ รองรับ 2,005,184,305
- อัตราการใช้สิทธิ
1:1
- ราคาใช้สิทธิ
3.50 บาท
Checklist
1. ลักษณะของ warrant
1.1 สัดส่ วนจานวนหุ น้ รองรับต่อจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริ ษทั 2 เท่ากับ
  50%

1
2

ครบถ้ วน
ตามเกณฑ์ 1



เอกสาร
อ้างอิง
(ข้ อ/หน้ า)
หนังสื อเชิญ
ประชุมหน้า
40

ให้ระบุ N/A หากเกณฑ์ในข้อใดไม่สามารถ apply กับกรณี ของบริ ษทั ได้
วิธีการคานวณสัดส่วนจานวนหุน้ รองรับ :
((จานวนหุน้ รองรับ warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้) + (จานวนหุน้ รองรับ CD หรื อ warrant ที่เสนอขาย
ในครั้งอื่น* ซึ่งไม่รวมหุน้ ที่จดั ไว้รองรับ ESOP-CD หรื อ ESOP-warrant))
(จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ซึ่งรวมจานวนหุน้ ที่จะออกใหม่อื่น
ที่บริ ษทั จะเสนอขายควบคู่กบั warrant ในครั้งนี้)

* เฉพาะจานวนหุ้นรองรับที่ outstanding อนึ่ง หากในการประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อมีมติออก warrant ในครั้งนี้ ผูถ้ ือหุ้น
มีมติอนุมตั ิให้ออกหุ้นเพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ในหลักทรัพย์แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งอื่น หรื อผูถ้ ือหุ ้นมีมติในวาระอื่นใดที่
อาจทาให้จานวนหุ้นรองรับ outstanding ที่จะต้องนามาคานวณเพิ่มขึ้น เช่น การจ่ายเงินปั นผลเกินกว่าที่กาหนด ซึ่ งเป็ นผลให้ตอ้ งมีการ
ปรับสิ ทธิในหลักทรัพย์แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งอื่น เป็ นต้น บริ ษทั ต้องนาหุ ้นรองรับที่อาจเพิ่มขึ้นดังกล่าวมารวมคานวณด้วย

ทั้งนี้ CD = หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
ESOP = การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการหรื อพนักงานตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงาน

2

Checklist
 > 50% เฉพาะเป็ นการออก warrant ในกรณี ใดกรณี หนึ่งต่อไปนี้
ที่ได้รับผ่อนผันจากสานักงานก่อนการเสนอขาย ตามหนังสื อที่ ___ลงวันที่ _____
(1) บริ ษทั อยูใ่ นภาวะที่มีความจาเป็ นต้องได้รับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน
(2) เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้ของบริ ษทั
(3) กรณี ที่มีเหตุจาเป็ นและสมควร และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของ
บริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
1.2 มีอายุแน่นอน ซึ่ ง  10 ปี นับแต่วนั ที่ออก warrant (วันที่ 6 พ.ค.57)
1.3 กาหนดราคา และอัตราการใช้สิทธิ ไว้อย่างแน่นอน
1.4 มีระยะเวลาให้แสดงความจานงในการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย ≥ 15 วัน
ก่อนวันใช้สิทธิ 3
1.5 กาหนดให้มีการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ รองรับให้แล้วเสร็ จภายในอายุ warrant
2. หนังสื อนัดประชุ มผู้ถือหุ้นได้แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้
2.1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ warrant เช่น
- ราคาหรื ออัตราที่คาดว่าจะเป็ นราคาหรื ออัตราการใช้สิทธิ
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ
- วันสิ้ นสุ ดของการใช้สิทธิ
- เหตุให้ตอ้ งออกหุ น้ ใหม่เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ
- อื่น ๆ (ถ้ามี) ระบุ ________
2.2 ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ น้ (dilution effect) หากมีการใช้สิทธิครบถ้วน
โดยได้ระบุ
(1) price dilution4

3

ไม่รวมวันใช้สิทธิ

4

Price dilution

ครบถ้ วน
ตามเกณฑ์

เอกสาร
อ้างอิง
(ข้ อ/หน้ า)

/
/
/

39
39
40

/

39

/
/
/
/

หน้า
39
39
40
41

/

41

= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
โดยราคาตลาดหลังเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จานวนหุน้ paid-up) + (ราคาใช้สิทธิ x จานวนหุน้ รองรับที่เสนอขายครั้งนี้)
จานวนหุน้ paid-up + จานวนหุน้ รองรับที่เสนอขายครั้งนี้

3

Checklist
2. หนังสื อนัดประชุ มผู้ถือหุ้นได้แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้ (ถ้ามี)
2.2 ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ น้ (dilution effect) หากมีการใช้สิทธิครบถ้วน
โดยได้ระบุ (ต่อ)
(2) earning per share dilution5 หรื อ control dilution6
2.3 วิธีการจัดสรรwarrant
2.4 ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ _________________________________
3. มติทปี่ ระชุ มผู้ถือหุ้นและอายุมติ
3.1 บริ ษทั ได้รับมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ออกหุ ้นรองรับอย่างเพียงพอ
3.2 บริ ษทั ได้เสนอขาย warrant แล้วเสร็ จภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ มีมติ ( ผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 )
4. ข้ อกาหนดสิ ทธิของ warrant มีรายการอย่างน้อย ดังนี้
4.1 รายละเอียดของ warrant โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) อายุของ warrant ระบุ___3_____ ปี
(2) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้
(3) อัตราการใช้สิทธิ
(4) วิธีการใช้สิทธิของ warrant เช่น ใช้สิทธิ ได้ทุกวันสุ ดท้ายของ
แต่ละไตรมาส
(5) รายละเอียดสาคัญอื่น (ถ้ามี) ระบุ____________
4.2 เหตุ เงื่อนไข และกระบวนการในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดตาม warrant
4.3 ค่าเสี ยหายที่ผถู้ ือ warrant จะได้รับในกรณี ที่บริ ษทั ไม่สามารถจัดให้มี
หุน้ รองรับได้ ซึ่งต้องไม่ต่ากว่าส่ วนต่างระหว่างราคาตลาดของหุ ้นของบริ ษทั กับ
ราคาใช้สิทธิ

5

ครบถ้ วน
ตามเกณฑ์

เอกสาร
อ้างอิง
(ข้ อ/หน้ า)

/
/

40
39

/
/

/
/
/

ข้อกาหนด
สิ ทธิ
หน้า
4
4
4

/

5

/
/

16
29-30

Earnings per share dilution = Earning per share ก่อนเสนอขาย - Earning per share หลังเสนอขาย
Earning per share ก่อนเสนอขาย
โดย Earning per share ก่อนเสนอขาย = กาไรสุทธิ / จานวนหุน้ paid-up
Earnings per share หลังเสนอขาย = กาไรสุทธิ / (จานวนหุน้ paid-up + จานวนหุน้ รองรับที่เสนอขายครั้งนี้)
6
Control dilution
=
จานวนหุน้ รองรับที่เสนอขายครั้งนี้
จานวนหุน้ paid-up + จานวนหุน้ รองรับที่เสนอขายครั้งนี้

4

Checklist
4. ข้ อกาหนดสิ ทธิของ warrant มีรายการอย่างน้อย ดังนี้ (ต่อ)
4.4 มาตรการคุม้ ครองผูถ้ ือ warrant ซึ่ งมีขอ้ กาหนดดังนี้
(1) กรณี มีขอ้ กาหนดให้บริ ษทั สามารถเรี ยกให้ผถู้ ือ warrant ใช้สิทธิ
ก่อนกาหนด บริ ษทั รับรองว่า ข้อกาหนดดังกล่าว
(ก) มีความเป็ นธรรม ชัดเจน และเหตุแห่งการเรี ยกให้ใช้สิทธิ
ก่อนกาหนดดังกล่าวต้องอ้างอิงเหตุการณ์หรื อการกระทาที่ไม่อยูใ่ นอานาจควบคุม
ของบุคคลใด ๆ
(ข) กาหนดให้บริ ษทั ต้องเรี ยกให้มีการใช้สิทธิเมื่อมีเหตุการณ์
ที่กาหนดไว้
(ค) มีมาตรการที่เพียงพอซึ่งทาให้ผถู้ ือ warrant ในทอดต่อ ๆ ไป
ทราบถึงข้อกาหนดดังกล่าว
(2) กาหนดเหตุและเงื่อนไขในการปรับสิ ทธิ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้พร้อมกับ
ระบุวธิ ีการคานวณ
(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง par value หุน้ ของบริ ษทั อันเป็ นผลมาจาก
การรวมหุ ้นหรื อแบ่งแยกหุ น้
(ข) เมื่อบริ ษทั เสนอขายหุ น้ ที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ากว่าราคาตลาด7
(ค) เมื่อบริ ษทั เสนอขาย CD หรื อ warrant ในราคาที่ต่ากว่าราคาตลาด7
(ง) เมื่อบริ ษทั จ่ายเงินปั นผลทั้งหมดหรื อบางส่ วนเป็ นหุ ้นที่ออกใหม่
ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้
(จ) เมื่อบริ ษทั จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึ่ งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ใน
ข้อกาหนดสิ ทธิ
(ฉ) เมื่อมีกรณี อื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทาให้ผล
ประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผถู้ ือ warrant จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิ ดอ้ ยไปกว่าเดิม
กรณี การปรับสิ ทธิตามข้อ (ข) และ (ค) บริ ษทั ได้ระบุส่วนลดจากราคา
ตลาด พร้อมกับวิธีการคานวณราคาเสนอขายและราคาตลาดในข้อกาหนดสิ ทธิ แล้ว
ทั้งนี้ หากบริ ษทั จะไม่ดาเนินการปรับสิ ทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตาม
(ก)-(ฉ) บริ ษทั ได้รับผ่อนผันจากสานักงานก่อนการเสนอขายแล้ว ตามหนังสื อ
ที่_________ ลงวันที่ _____________________
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ครบถ้ วน
ตามเกณฑ์

เอกสาร
อ้างอิง
(ข้ อ/หน้ า)
ข้อกาหนดสิ ทธิ

หน้า
-

/

21

/
/
/

22
24
26

/

27

/

28

/

23,24

คือ การเสนอขายหลักทรัพย์โดยมีราคาเสนอขายต่ากว่าราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวธิ ีการคานวณราคาเสนอขาย
และราคาตลาดตามหมายเหตุ 1

5

Checklist
5. การดาเนินการภายหลังการเสนอขาย warrant
5.1 บริ ษทั ระบุไว้ในการเสนอขาย warrant ว่า จะปรับสิ ทธิโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
ดังนี้
(1) ปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ หรื อ
(2) ปรับราคาใช้สิทธิ ควบคู่กบั การออก warrant ใหม่ทดแทนการปรับ
อัตราการใช้สิทธิ
ทั้งนี้ หากบริ ษทั ต้องออกหุ น้ รองรับเพิม่ เติม บริ ษทั ต้องยืน่ มติที่ประชุม
ผูถ้ ือหุ น้ ที่อนุมตั ิให้ออกหุ น้ รองรับการปรับสิ ทธิ น้ นั อย่างเพียงพอต่อสานักงาน
ก่อนการปรับสิ ทธิ จึงจะถือว่าบริ ษทั ได้รับอนุ ญาตให้เสนอขายหุ น้ รองรับ
5.2 บริ ษทั ระบุไว้ในการเสนอขาย warrant ว่าจะไม่ขยายอายุ warrant
และไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็ นการปรับสิ ทธิ
ตามที่กาหนดในข้อ 4.4 (2)

ครบถ้ วน
ตามเกณฑ์

เอกสาร
อ้างอิง
(ข้ อ/หน้ า)

/

ข้อกาหนด
สิ ทธิหน้า
21-29

/

บริ ษทั ขอเรี ยนว่า บริ ษทั รับทราบและเข้าใจเงื่อนไขที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามที่ประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนเกี่ยวกับการขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขาย warrant และหุน้
รองรับทุกประการ ทั้งนี้ ในการแก้ไขเพิม่ เติมข้อกาหนดตาม warrant ภายหลังการเสนอขาย
บริ ษทั จะดาเนินการให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ และจะไม่ดาเนินการให้ขดั หรื อ
แย้งกับข้อกาหนดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนดังกล่าว โดยบริ ษทั จะแจ้งการแก้ไข
เพิ่มเติมนั้นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้สานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
และขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุไว้ในรายการข้างต้นและเอกสารที่แนบมาพร้อม checklist นี้ถูกต้อง
และตรงต่อความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ __________________________
( สมบัติ มุสิกนวบุตร )
ผูร้ ับมอบอานาจ
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หมายเหตุ 1
การเสนอขายหลักทรัพย์ทอี่ อกใหม่ ในราคาต่า หมายถึง การเสนอขายหลักทรัพย์ในกรณี ใดกรณี หนึ่ง
ดังต่อไปนี้
1. การเสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ในราคาต่า หมายถึง การเสนอขายหุน้ โดยกาหนดราคา
เสนอขายตาม 1 ให้มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10%
2. การเสนอขาย warrant ในราคาต่า หมายถึง การเสนอขาย warrant และหุน้ รองรับ
โดยกาหนดราคาเสนอขายตาม 1 ให้มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10%
3. การเสนอขายหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ (“CD”) ในราคาต่า หมายถึง การเสนอขาย CD
โดยกาหนดราคาเสนอขายตาม 1 ให้มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10%
1. การคานวณราคาเสนอขาย
1.1 กรณี เสนอขายหุน้ ให้ใช้ราคาเสนอขายต่อผูล้ งทุน
1.2 กรณี เสนอขาย warrant ให้ใช้ราคาเสนอขาย warrant บวกราคาใช้สิทธิ ที่จะซื้ อหุ น้
1.3 กรณี เสนอขายหุน้ ควบคู่ไปกับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ ให้คานวณดังนี้
((Ps) (Qs)) + ((Pw)(Qw)) + ((Ep)( Qx))
Qs + Qx
ทั้งนี้ โดยที่
Ps = ราคาเสนอขายหุน้
Qs = จานวนหุ น้ ที่เสนอขายควบคู่ไปกับ warrant
Pw = ราคาเสนอขาย warrant
Qw = จานวน warrant ที่เสนอขายควบคู่ไปกับหุ น้
Ep = ราคาใช้สิทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นตาม warrant
Qx = จานวนหุ น้ ที่จะได้รับจากการใช้สิทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ ตาม Qw
1.4 กรณี เสนอขาย CD ให้ใช้ราคาเสนอขาย CD หารด้วยอัตราแปลงสภาพ
2. การคานวณราคาตลาด ให้ใช้ราคาหนึ่งราคาใดดังต่อไปนี้
2.1 ราคาตลาดถัวเฉลีย่ ถ่ วงน้าหนักของหุ น้ ย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการติดต่อกัน
แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกัน ก่อนวันกาหนดราคาเสนอขาย
(1) ราคาที่นามาถัวเฉลี่ยสามารถใช้ราคาปิ ดหรื อราคาเฉลี่ยของการซื้ อขายหุ ้น
ในแต่ละวันก็ได้
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(2) วันกาหนดราคาเสนอขาย ให้เป็ นวันใดวันหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) วันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิให้
บริ ษทั เสนอขาย warrant และหุน้ รองรับในราคาต่า
(ข) วันที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั เสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ในราคาต่า
(ค) วันแรกที่เสนอขายต่อผูล้ งทุน
(ง) วันที่ผลู ้ งทุนมีสิทธิ ซ้ื อหุ น้ ตาม warrant
ทั้งนี้ หากไม่ใช้ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นตลาดตามข้อ 2.1 ให้ระบุความ
เหมาะสมและเหตุผลของการไม่เลือกใช้ราคาตลาดดังกล่าวให้ชดั เจนด้วย
2.2 ราคาที่กาหนดโดยผ่านการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับความต้องการซื้ อและความต้องการ
ขายหุ น้ ที่ออกใหม่ของบริ ษทั เช่น การสารวจความต้องการซื้ อหลักทรัพย์ (book building) เป็ นต้น
2.3 ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึ กษาทางการเงินที่อยูใ่ นบัญชีรายชื่อที่สานักงานให้
ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้เปิ ดเผยสมมติฐานสาคัญที่ใช้ประกอบการคานวณราคาตลาดให้เพียงพอ
และชัดเจนด้วย
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เอกสารทีต่ ้ องจัดส่ งพร้ อมกับ checklist การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้น (“warrant”)
และหุ้นทีอ่ อกใหม่ เพือ่ รองรับwarrant (“หุ้นรองรับ”) ต่ อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสั ดส่ วนการถือหุ้น

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เอกสารทีต่ ้ องจัดส่ งพร้ อมกับ checklist
รายงานผลการเสนอขาย warrant และหุน้ รองรับ
หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่ขออนุมตั ิให้ออกและเสนอขาย
warrant และหุน้ รองรับ
มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่อนุมตั ิให้ออกและเสนอขาย warrant
และหุน้ รองรับ
ข้อกาหนดสิ ทธิ warrant
รายละเอียดการคานวณจานวนหุน้ รองรับ
รายละเอียดการคานวณ dilution effect
หนังสื อสานักงานแจ้งการผ่อนผันการออก warrant ในสัดส่ วน
ที่มากกว่า 50% (ถ้ามี)
หนังสื อสานักงานแจ้งการผ่อนผันให้บริ ษทั ไม่ตอ้ งดาเนิ นการ
ปรับสิ ทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ประกาศกาหนด (ถ้ามี)

มี/ไม่มี
มี
มี

หมายเหตุ

มี
มี
มี
มี
ไม่มี
ไม่มี

หมายเหตุ
(1) เอกสารข้างต้นต้องให้กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั เป็ นผูล้ งนามรับรองความถูกต้องของ
เอกสารทุกหน้า พร้อมประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
(2) การรายงานผลการเสนอขาย warrant และหุ น้ รองรับ ให้รายงานผลการขายภายใน 15 วันนับแต่
วันปิ ดการเสนอขาย (มาตรา 64 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์ และประกาศว่าด้วยการยกเว้นการยืน่ แบบ filing)

เอกสารแนบ
__________________________________________________________________________________

การคานวณหุ้นรองรับและ Dilution effect
1. การคานวณหุ้นรองรั บ
วิธีการคานวณสัดส่วนหุ้นรองรับ = หุ้นรองรับสาหรับการออก LH-W3 ที่ออกในครัง้ นี ้
หุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
หุ้นที่รองรับสาหรับการออก LH-W3 = 1,998,184,856 หุ้น
หุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ = 10,025,921,523 หุ้น
ดังนันสั
้ ดส่วนหุ้นรองรับ = 1,998,184,856/10,025,921,523
= 19.93%

2. การคานวณ Dilution effect
2.1. การลดลงของสัดส่ วนผู้ถอื หุ้น (Control Dilution)
หากมีการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นครบตามใบสาคัญแสดงสิทธิทงหมดจ
ั้
านวน 1,998,184,856 หน่วย และผู้ใช้ สิทธิไม่ใช้ ผ้ ถู ือ
หุ้นของบริ ษัทฯ จะทาให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้ อยละ 16.6*
Control Dilution

=

จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี ้
จานวนหุ้นสามัญที่จาหนายแล้ ว + จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี ้

=

1,998,184,856 /(10,025,921,523+1,998,184,856)

=

16.6*

เอกสารแนบ
__________________________________________________________________________________

2.2 ผลกระทบต่ อราคาตลาดของหุ้นบริษัท (Price Dilution)
Price Dilution = ((Po-Pn)*Qw)/((Qo+Qw)*Po)
Po = ราคาปิ ดตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก 7 วันทาการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ซึง่
เท่ากับ 9.21 บาท
Pn =ราคาใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมเท่ากับ 3.50 บาทต่อหุ้น
Qo =จานวนหุ้นสามัญที่จาหน่ายแล้ วเดิม
Qw=จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี ้
ดังนัน้
Price Dilution = (9.21-3.50)*1,998,184,856/((10,025,921,523+1,998,184,856)*9.21)
= 10.30%

