ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่
ของผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิทธิและผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิสาํ หรับ
ั ่ 4 (VIBHA-W4)”
“ใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) คร้งที
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ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่
ของผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิทธิและผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิสาํ หรับ
ั ่ 4 (VIBHA-W4)”
“ใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) คร้งที
ั ่ 4 ออกโดย บริษทั
ใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุน้ สำมัญออกใหม่ของบริษทั โรงพยำบำลวิภำวดี จำกัด (มหำชน) คร้งที
โรงพยำบำลวิภำวดี จำกัด (มหำชน) ตำมมติทป่ี ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2565 เมือ่ วันที่ 13 มิถนุ ำยน 2565
ทัง้ นี้ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รบั สิทธิตำมที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยบริษทั และผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จะต้องผูกพันตำมข้อกำหนดสิทธิทุกประกำร และให้ถอื ว่ำผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิได้รบั ทรำบและเข้ำใจข้อกำหนดต่ำงๆ ในข้อ
กำหนดสิทธิเป็ นอย่ำงดีแลว้ ทัง้ นี้บริษทั จะจัดให้มกี ำรเก็บรักษำสำเนำข้อกำหนดสิทธิไว้ ณ สำนักงำนใหญ่ของบริษทั เพื่อให้ผูถ้ อื
ใบสำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสำเนำข้อกำหนดสิทธิได้ในวันและเวลำทำกำรของบริษทั
1. คําจํากัดความ
คำและข้อควำมต่ำงๆทีใ่ ช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มคี วำมหมำยดังต่อไปนี้
ข้อกำหนดสิทธิ
หมำยถึง ข้อกำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิและผูถ้ อื
ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน้ สำมัญของ บริษทั โรงพยำบำลวิภำวดี
จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 4 และทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติมภำยหลัง
ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ
หมำยถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน้ สำมัญของ บริษทั โรงพยำบำลวิภำวดี
VIBHA-W4
จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 4
ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
หมำยถึง ใบที่ได้ออกโดย บริษทั ศู นย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เพือ่ ใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุน้ สำมัญของบริษทั โรงพยำบำล
วิภำวดี จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 4
ผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิ
หมำยถึง บริษทั โรงพยำบำลวิภำวดี จำกัด (มหำชน) หรือ “บริษทั ”
ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ
หมำยถึง ผูท้ รงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ ใบแทนใบสำคัญ
แสดงสิทธิทถ่ี กู ต้องตำมกฎหมำย
วันทำกำร
หมำยถึง วันทีธ่ นำคำรพำณิชย์เปิ ดทำกำรตำมปกติในกรุงเทพมหำนคร ซึง่
ไม่ใช่ วนั เสำร์ หรือวันอำทิตย์ หรือวันหยุดธนำคำรอื่นๆที่ กำหนดโดย
ธนำคำรแห่งประเทศไทย
สำนักงำน ก.ล.ต.
หมำยถึง สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ตลำดหลักทรัพย์
หมำยถึง ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ประกำศ ทจ.34/2551

ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันใช้สทิ ธิ

ระยะเวลำแจ้งควำมจำนง

หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่องกำรขอนุญำต
และกำรอนุญำตให้เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ ทีอ่ อกใหม่และ
หุน้ ทีอ่ อกใหม่เพือ่ รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
หมำยถึง บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
หมำยถึง วันที่ 20 กรกฎำคม 2565
หมำยถึง ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิได้ปีละ
หนึ่งครัง้ ในวันที่ 30 กันยำยนของทุกปี ภำยในระยะเวลำ 3 ปี นับจำกวัน
ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทัง้ นี้กำหนดวันใช้สทิ ธิครัง้ แรกตรงกับวันที่ 30
กันยำยน 2565 และวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำ ยตรงกับวันที่ 19 กรกฎำคม
2568 ซึ่งตรงกับวันเสำร์ ดังนัน้ จึงเลื่อนเป็ นวันทำกำรในวันศุกร์ท่ี 18
กรกฎำคม 2568 (หำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำกำรให้
เลือ่ นเป็ นวันทำกำรก่อนหน้ำ)
หมำยถึง ให้มคี วำมหมำยตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.2.2

2. รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษทั จะออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุน้ สำมัญของบริษทั จำนวน 1,131,322,132 หน่ วย โดยจัดสรร
ให้แก่ผูถ้ อื หุน้ สำมัญเดิมของบริษทั ที่มรี ำยชื่อในวันกำหนดรำยชื่อผูถ้ อื หุน้ ที่มสี ทิ ธิได้รบั จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิท่อี อกในครัง้ นี้
ในวันที่ 17 มิถนุ ำยน 2565 ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ในอัตรำส่วน 12 หุน้ สำมัญเดิม ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย รวมจำนวน
ไม่เกิน 1,131,322,132 หน่วย
2.1 ลักษณะสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษทั โรงพยำบำลวิภำวดี จำกัด (มหำชน)

ทีอ่ ยู่ผูเ้ สนอขำย

เลขที่ 51/3 ถนนงำมวงศ์วำน แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหำนคร 10900
โทรศัพท์ 02-561-1260 โทรสำร 02-561-1466

ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สำมัญของบริษทั โรงพยำบำลวิภำวดี จำกัด
(มหำชน) ครัง้ ที่ 4 (VIBHA-W4)

ชนิดใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สำมัญของบริษทั ชนิดระบุช่อื ผูถ้ อื และโอน
เปลีย่ นมือได้
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จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิท่ี
ออกและเสนอขำย

ไม่เกิน 1,131,322,132 หน่วย

จำนวนหุน้ ทีร่ องรับกำรใช้สทิ ธิ
ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ

1,131,322,132 หุน้ ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 8.33 ของจำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ำยได้แล ้ว
ทัง้ หมดของบริษทั จำนวน 13,575,865,582 หุน้ ณ วันที่ 13 พฤษภำคม 2565 ซึ่ง
เป็ นวันทีค่ ณะกรรมกำรมีมติให้เสนอเรื่องกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวต่อที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้

วิธีเสนอขำย

เป็ นกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตำมสัดส่วนกำรถือ
หุน้ ในอัตรำ 12 หุน้ สำมัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยกำหนดรำยชื่อ
ผูถ้ อื หุน้ สำมัญของบริษทั ทีม่ สี ทิ ธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 17 มิถนุ ำยน 2565
(Record date)

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย

0.00 บำท (ศูนย์บำท)

อำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตัง้ แต่วนั ที่ 20 กรกฎำคม 2565 จนถึง
วันที่ 19 กรกฎำคม 2568) ทัง้ นี้ภำยหลังกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิบริษทั จะไม่
ขยำยอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันทีอ่ อกใบสำคัญแสดงสิทธิ

20 กรกฎำคม 2565

อัตรำกำรใช้สทิ ธิต่อหน่วย

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญได้ 1 หุน้ เว้นแต่กรณีมกี ำร
ปรับอัตรำกำรใช้สทิ ธิตำมเงือ่ นไขกำรปรับสิทธิ

รำคำกำรใช้สทิ ธิ

รำคำกำรใช้สทิ ธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ำกับ 3.00 บำทต่อหุน้ เว้นแต่กรณีมี
กำรปรับรำคำกำรใช้สทิ ธิตำมเงือ่ นไขกำรปรับสิทธิ

ระยะเวลำและกำหนดกำรใช้สทิ ธิ

ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกวันทำกำร
สุดท้ำยของเดือนกันยำยน ตลอดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ นับจำกวันออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ทัง้ นี้ กำหนดวันใช้สิทธิครัง้ แรกตรงกับวันที่ 30 กันยำยน
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ในกำรใช้สทิ ธิ
วันทีส่ ้นิ สุดอำยุของใบสำคัญ

นำยทะเบียนใบสำคัญ
แสดงสิทธิ
ตลำดรองของใบสำคัญ
แสดงสิทธิ
ตลำดรองของหุน้ สำมัญทีเ่ กิด
จำกกำรใช้สทิ ธิ
วิธีและเงือ่ นไขกำรใช้สทิ ธิ
ผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้

2565 และวันใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำยตรงกับวันที่ 18 กรกฎำคม 2568 (เนื่องจำกวันที1่ 9
กรกฎำคม 2568 ตรงกับวันหยุดทำกำร) ซึ่งหำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ต รงกับ
วันหยุดทำกำรให้เลือ่ นเป็ นวันทำกำรก่อนหน้ำ ทัง้ นี้ บริษทั ไม่มขี อ้ กำหนดสิทธิให้
สำมำรถเรียกให้ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สทิ ธิก่อนกำหนดได้
ภำยในระยะเวลำ 5 วันทำกำรก่อนวันกำหนดกำรใช้สทิ ธิแต่ละครัง้
19 กรกฎำคม 2568 (ทัง้ นี้ตรงกับวันหยุด จึงเลือ่ นวันใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำยเป็ น
วันที่ 18 กรกฎำคม 2568 และวันสิ้นสภำพกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
เป็ นวันที่ 19 กรกฎำคม 2568)
บริษทั ศูนย์รบั ฝำกทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์”)
บริษทั จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั จะนำหุน้ สำมัญทีเ่ กิดจำกกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิทอ่ี อกและเสนอ
ขำยในครัง้ นี้เข้ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
เป็ นไปตำมทีร่ ะบุไว้ใน 2.2
1. หุน้ สำมัญที่ออกตำมกำรใช้สทิ ธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี้ จะมี
สิทธิและสภำพเท่ำเทียมกับหุน้ สำมัญของบริษทั ที่ออกไปก่อนหน้ำนี้ทุก
ประกำร
2. นอกจำกหุ น้ สำมัญ จ ำนวน 1,131,322,132 หุ น้ (มูล ค่ ำ ที่ต รำไว้หุ น้ ละ
0.10 บำท) ที่ได้จดั สรรไว้เพือ่ รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4
บริษทั อำจจะต้องเพิ่มทุนขึ้นอีกเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในกำรใช้
สิทธิ เมือ่ เกิดเหตุกำรณ์ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุนทีเ่ กี่ยวข้อง
กับกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ
3. ผลกระทบที่มตี ่อผูถ้ อื หุน้ จะพิจำรณำบนสมมติฐำน โดยแบ่งออกเป็ น 2
กรณี ดังนี้
กรณีท่ี 1 ผูถ้ อื หุน้ เดิมเป็ นผูใ้ ช้สทิ ธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สำมัญของบริษทั ทัง้ จำนวน
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กรณี ท่ี 2 บุคคลอื่นที่มใิ ช่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิท่จี ะซื้อหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของ
บริ ษ ัท ทัง้ จ ำนวน (ผู ถ้ ื อ หุ น้ เดิ ม ขำยใบส ำคัญ สิ ท ธิ ใ นตลำด
หลักทรัพย์ฯ ทัง้ จำนวน)
3.1 กำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุน้ (Control Dilution)
กรณีท่ี 1: Control Dilution เท่ำกับศูนย์
กรณีท่ี 2: จะได้รบั ผลกระทบ Control Dilution ดังนี้
สูตรกำรคำนวณ
Control Dilution = Qw / (Qo+Qw)
Qo = จำนวนหุน้ สำมัญทีม่ อี ยู่เดิมเท่ำกับ 13,575,865,582 หุน้ ณ วัน
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ทีม่ มี ติให้ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ
ฯ VIBHA-W4 เมือ่ วันที่ 13 พฤษภำคม 2565
Qw = จำนวนหุน้ สำมัญใหม่ทเ่ี พิม่ ขึ้นจำกกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดง
สิทธิทงั้ จำนวนซึง่ เท่ำกับ 1,131,322,132 หุน้
ดังนัน้
Control Dilution =
1,131,322,132
(13,575,865,582+1,131,322,132)
=

=

1,131,322,132
14,707,187,714
7.69%

3.2 กำรลดลงของรำคำ (Price Dilution)
สูตรกำรคำนวณ :
Price Dilution = (รำคำก่อนกำรเสนอขำย – รำคำตลำดหลังกำรเสนอ
ขำย) /รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย
Price Dilution = (Po-Pn)/Po
Po = 2.69 บำทต่อหุน้ ซึง่ เป็ นรำคำปิ ดถัวเฉลีย่ ถ่วงนำ้ หนักของหุน้ สำมัญ
ของบริษทั ในช่วงเวลำ 15 วันทำกำร (ตัง้ แต่วนั ที่ 20 เมษำยน 2565 – 12
พฤษภำคม 2565)
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Pn = (PoQo)+(รำคำกำรใช้สทิ ธิของ VIBHA-W4 x Qw) / (Qo+Qw)
= (2.69 x 13,575,865,582)+(3.00 x 1,131,322,132)
(13,575,865,582+1,131,322,132)
= 2.71 บำทต่อหุน้
เนื่องจำก Po < Pn ดังนัน้ ในกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
VIBHA-W4 จึงไม่มผี ลกระทบต่อ Price Dilution
3.3 กำรลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)
สูตรกำรคำนวณ
EPS Dilution = (EPSo – EPSn)/EPSo
EPSo = กำไรสุทธิ/Qo
EPSn = กำไรสุทธิ/(Qo+Qw)
โดยกำไรสุทธิคำนวณจำกกำไรสุทธิในรอบปี 2564 ของบริษทั ซึง่ บริษทั มี
ผลกำไรสุทธิจำนวนเท่ำกับ 1,805.05 ล ้ำนบำท ดังนัน้ ในกำรออกและเสนอ
ขำยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 มีผลกระทบต่อ EPS Dilution
EPS Dilution = (0.13-0.12)
0.13
= 7.69%
2.2. การใช้สทิ ธิและเงือ่ นไขการใช้สทิ ธิ
2.2.1. วันกำหนดกำรใช้สทิ ธิ
ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิได้ปีละหนึ่งครัง้ ในวันที่ 30 กันยำยนของทุกปี
ภำยในระยะเวลำ 3 ปี นับจำกวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิทงั้ นี้กำหนดวันใช้สทิ ธิครัง้ แรกตรงกับวันที่ 30 กันยำยน 2565 และวันใช้
สิท ธิ ค รัง้ สุ ด ท้ำยตรงกับ วัน ที่ 18 กรกฎำคม 2568 (เนื่ อ งจำกวัน ที่ 19 กรกฎำคม 2568 ตรงกับ วัน หยุด ท ำกำร) ซึ่ง หำกวัน
กำหนดกำรใช้สทิ ธิตรงกับวันหยุดทำกำรให้เลือ่ นเป็ นวันทำกำรก่อนหน้ำ

7

2.2.2. ระยะเวลำแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ
ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทป่ี ระสงค์จะใช้สทิ ธิในกำรซื้อหุน้ สำมัญของบริษทั จะต้องแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิซ้อื
หุน้ สำมัญของบริษทั ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภำยในระยะเวลำ 5 วันทำกำรก่อนวันกำหนดกำรใช้สทิ ธิแต่ละครัง้ สำหรับ
วันใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำยกำหนดให้มรี ะยะเวลำแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำยภำยในระยะเวลำ 15 วันก่อนวันใช้สทิ ธิครัง้
สุดท้ำย
ทัง้ นี้บริษทั จะไม่มกี ำรปิ ดสมุดทะเบียนเพือ่ พักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นในกรณีกำรใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย
จะมีกำรปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนกำรใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย และตลำดหลักทรัพย์จะทำกำรขึ้น
เครื่องหมำย SP (ห้ำมทำกำรซื้อขำย) ล่วงหน้ำ 2 วันทำกำรก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน (ในกรณีทว่ี นั ปิ ดสมุดทะเบีย นพักกำรโอนสิทธิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทำกำรของตลำดหลักทรัพย์ให้เลือ่ นวันปิ ดสมุดทะเบียนเป็ นวันทำกำรก่อนหน้ำ)
กำรแจ้งข่ำวเกี่ยวกับกำรใช้สทิ ธิ อัตรำกำรใช้สทิ ธิ รำคำทีจ่ ะซื้อหุน้ สำมัญ ระยะเวลำในกำรใช้สทิ ธิ และระยะเวลำ
กำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ บริษทั จะแจ้งรำยละเอียดดังกล่ำวอย่ำงน้อย 5 วันทำกำรก่อนระยะเวลำแจ้งควำมจำนงในกำรใช้
สิทธิแต่ละครัง้ ในระบบเผยแพร่ขอ้ มูลผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ สำหรับวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย บริษทั จะส่ง
รำยละเอียดดังกล่ำวให้กบั ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ ตำมรำยชื่อทีป่ รำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิ ดสมุด
ทะเบียนครัง้ สุดท้ำยทำงไปรษณียล์ งทะเบียน
2.2.3 นำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดำภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์ : 02-009-9000 โทรสำร : 02-009-9991 Website :www.tsd.co.th
นำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อกำรปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุด
ทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ชื่อและนำมสกุล สัญชำติ ที่อยู่ของผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ และรำยละเอียดอื่นๆที่ บริษทั ศูนย์รบั
ฝำกทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะกำหนด ในกรณีขอ้ มูลไม่ตรงกันจะถือว่ำข้อมูลที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื ใบสำคัญแสดง
สิทธิเป็ นข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนัน้ ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิมหี น้ำที่ในกำรแจ้งขอเปลีย่ นแปลง หรือแก้ไข ข้อผิดพลำดในรำยละเอียด
ในกำรลงบันทึกสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิต่อนำยทะเบียนโดยตรง
บริษทั ขอสงวนสิทธิในกำรเปลีย่ นนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำวให้แก่ผูถ้ อื
ใบสำคัญแสดงสิทธิทรำบถึงกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำวผ่ำนระบบเผยแพร่ผ่ำนสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ และแจ้งให้
ก.ล.ต.ทรำบภำยใน 15 วัน รวมทัง้ บริษทั จะดำเนินกำรจัดส่งหนังสือแจ้งกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำวให้กบั ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ทำงไปรษณียล์ งทะเบียนด้วย
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2.2.4 สถำนทีต่ ดิ ต่อในกำรใช้สทิ ธิ
บริษทั โรงพยำบำลวิภำวดี จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 51/3 ถนนงำมวงศ์วำน แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหำนคร 10900
โทรศัพท์ 02-561-1111 โทรสำร 02-561-1466 Website : www.vibhavadi.com
ทัง้ นี้ ในกรณีทบ่ี ริษทั มีกำรเปลีย่ นแปลงสถำนทีต่ ดิ ต่อในกำรใช้สทิ ธิ บริษทั จะแจ้งรำยละเอียดให้กบั ผูถ้ อื ใบสำคัญ
แสดงสิทธิทรำบผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์ต่อไป
2.2.5 ขัน้ ตอนกำรใช้สทิ ธิ
ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถติดต่อขอรับแบบแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ
ซื้อหุน้ สำมัญได้ทบ่ี ริษทั ในระหว่ำงระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ
ในกรณีท่ใี บสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุน้ (Scripless System) ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ตี อ้ งกำรใช้
สิทธิตอ้ งแสดงควำมจำนงและกรอกแบบคำขอให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิตำมทีต่ ลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยยื่น
ต่อบริษทั หลักทรัพย์ของตน และบริษทั หลักทรัพย์นนั้ จะดำเนินกำรแจ้งกับ บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
(TSD) เพือ่ ขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับนำไปใช้เป็ นหลักฐำนประกอบกำรซื้อหุน้ ทีจ่ ะยืน่ กับบริษทั เพือ่ ดำเนินกำรใช้สทิ ธิต่อไป
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สทิ ธิซ้ ือหุน้ สำมัญจะต้องปฏิบตั ิตำม
เงือ่ นไขกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ โดยผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องตำมข้อบังคับหรือกฎหมำยต่ำงๆ ทีใ่ ช้
บังคับเกี่ยวกับกำรใช้สทิ ธิจองซื้อหุน้ สำมัญด้วย โดยดำเนินกำรและส่งเอกสำรดังต่อไปนี้
1) แบบแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิซ้ อื หุน้ สำมัญที่ได้กรอกข้อควำมถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนแลว้ ทุกรำยกำร
พร้อมลงนำมโดยผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทงั้ นี้ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิจะสำมำรถขอรับแบบแจ้งควำมจำนงใน
กำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญของบริษทั ได้ ณ สถำนทีต่ ดิ ต่อในกำรใช้สทิ ธิ ในช่วงระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำร
ใช้สทิ ธิ หรือระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย
2) ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิทร่ี ะบุวำ่ ผูถ้ อื นัน้ มีสทิ ธิในใบสำคัญแสดงสิทธิตำมจำนวนทีร่ ะบุ
อยู่ในแบบแสดงจำนงกำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญ
3) หลักฐำนประกอบกำรใช้สทิ ธิ
(1) บุคคลสัญชำติไทย :
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(2) บุคคลต่ำงด้ำว
:
สำเนำหนังสือเดินทำง พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง

(3) นิตบิ คุ คลในประเทศ :

สำเนำหนังสือรับรองบริษทั ซึง่ ออกให้โดยกระทรวงพำณิชย์ หรือ
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หน่ วยงำนที่เกี่ยวข้อง อำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่ อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิ
พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง โดยผูม้ อี ำนำจลงนำมและประทับตรำสำคัญ
ของนิติบุคคล (ถ้ำมี) และแนบเอกสำรหลักฐำนของผูม้ อี ำนำจลงลำยมือ
ชื่อ ตำม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(4) นิตบิ คุ คลต่ำงประเทศ :
สำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนบริษทั รับรองโดย Notary Public
หรือหน่ วยรำชกำรที่มีอำนำจ อำยุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสำเนำ
ถูกต้อง และเอกสำรหลักฐำนของผูม้ อี ำนำจลงลำยมือชื่อตำม (1) หรือ (2)
แล ้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
4) ชำระเงินตำมจำนวนในกำรใช้สทิ ธิตำมทีร่ ะบุในแบบแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญภำยในระยะเวลำที่
กำหนด โดยไม่เกินวันใช้สทิ ธิ โดยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังนี้
(1) โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน บริษทั โรงพยำบำลวิภำวดี จำกัด
(มหำชน)” ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จำกัด (มหำชน) สำขำ โรงพยำบำลวิภำวดี เลขทีบ่ ญั ชี 9561-00009-3 โดยแนบหลักฐำนกำรโอนเงิน
(2)

ชำระโดย เช็ค ดร๊ำฟท์ ตัวแลกเงิ
๋
นธนำคำร หรือคำสัง่ จ่ำยเงินธนำคำรที่สำมำรถเรียกเก็บได้ใน
กรุงเทพมหำนคร ภำยในวันใช้สทิ ธิแต่ละครัง้ โดยขีดคร่อมสัง่ จ่ำย “บัญชีจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่
ทุน บริษทั โรงพยำบำลวิภำวดี จำกัด (มหำชน)” ทัง้ นี้กำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญดังกล่ำวจะสมบูรณ์
ต่อเมือ่ บริษทั สำมำรถเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่ำวได้แลว้ เท่ำนัน้ หำกเรียกเก็บเงินไม่ได้ดว้ ยเหตุ
ใดๆทีม่ ไิ ด้เกิดจำกบริษทั ให้ถอื ว่ำผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้สทิ ธิดงั กล่ำว
และบริษทั ตกลงให้ถอื เป็ นกำรยกเลิกกำรขอใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ แต่ทงั้ นี้ไม่เป็ นกำรตัดสิทธิ ท่จี ะใช้
สิทธิซ้อื หุน้ สำมัญในครัง้ ต่อไป เว้นแต่เป็ นกำรยกเลิกกำรใช้สทิ ธิในครัง้ สุดท้ำยให้ถอื ว่ำหมดสิทธิท่ี
จะซื้อหุน้ สำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวอีกต่อไป
หมำยเหตุ: ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทป่ี ระสงค์จะใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญจะเป็ นผูร้ บั ภำระค่ำใช้จ่ำย
ทำงภำษี และ/หรือ อำกรแสตมป์ ทงั้ หมด (ถ้ำมี) ตำมบทบัญญัติแห่งประมวลรัษ ฎำกรว่ำด้วย
หมวดอำกรแสตมป์ หรือข้อบังคับ หรือกฎหมำยอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง หรือบังคับใช้ในกำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้
สำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ำมี)

2.2.6 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิทข่ี อใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญจะต้องเป็ นจำนวนเต็มเท่ำนัน้ โดยอัตรำกำรใช้สทิ ธิ
เท่ำกับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้ สำมัญ เว้นแต่จะมีกำรปรับสิทธิ
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2.2.7 ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สทิ ธิในกำรซื้อหุน้ สำมัญไม่ตำ่ กว่ำ 100 หุน้ หรือทวีคูณของ 100 หุน้ ยกเว้น กรณี
ทีใ่ บสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวมีเศษหรือเป็ นกรณีกำรใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย อย่ำงไรก็ตำมในกรณีทผ่ี ูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทม่ี สี ทิ ธิใน
กำรซื้อหุน้ สำมัญตำ่ กว่ำ 100 หุน้ จะต้องใช้สทิ ธิครัง้ เดียวทัง้ จำนวน
2.2.8. จำนวนหุน้ สำมัญที่จะออกเมื่อมีกำรใช้สทิ ธิจ ะคำนวณโดยกำรนำจำนวนเงินในกำรใช้สทิ ธิ ซึ่งผูถ้ อื ใบสำคัญแสดง
สิทธิได้ชำระตำมทีก่ ล่ำวข้ำงต้นหำรด้วยรำคำกำรใช้สทิ ธิในขณะทีม่ กี ำรใช้สทิ ธินนั้ โดยบริษทั จะออกหุน้ สำมัญเป็ นจำนวนเต็มไม่เกิน
จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตรำกำรใช้สทิ ธิ หำกมีกำรปรับรำคำใช้สทิ ธิและ/หรืออัตรำกำรใช้สทิ ธิแลว้ ทำให้มี
เศษเหลืออยู่จำกกำรคำนวณดังกล่ำว บริษทั จะไม่นำเศษดังกล่ำวมำคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจำกกำรใช้สทิ ธิดงั กล่ำวคืน
ให้แก่ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิภำยใน 14 วัน นับจำกใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ โดยไม่มดี อกเบี้ย
ในกรณีท่ตี อ้ งมีกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำกำรใช้สทิ ธิตำมเกณฑ์กำรปรับรำคำกำรใช้สทิ ธิและอัตรำกำรใช้สทิ ธิ ตำมที่ระบุใน
เงือ่ นไขกำรปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุน้ สำมัญทีจ่ ะได้รบั จำกกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ตดั เศษของหุน้ ทิ้ง
2.2.9. กำรคำนวณกำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้สทิ ธิ จะไม่มกี ำรเปลีย่ นแปลงซึง่ ทำให้รำคำกำรใช้สทิ ธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ
อัตรำกำรใช้สทิ ธิลดลงเว้นแต่กรณีกำรรวมหุน้ และจะใช้รำคำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับ
จำนวนหุน้ สำมัญ (จำนวนหุน้ สำมัญคำนวณได้จำกอัตรำกำรใช้สทิ ธิใหม่คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีแจ้งควำมจำนงในกำรใช้
สิทธิ เมือ่ คำนวณได้จำนวนหุน้ ออกมำเป็ นเศษหุน้ ให้ตดั เศษของหุน้ นัน้ ทิ้ง) ส่วนในกรณีทก่ี ำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้สทิ ธิดงั กล่ำว
มีผลทำให้รำคำกำรใช้สทิ ธิใหม่มรี ำคำซึง่ ตำ่ กว่ำมูลค่ำทีต่ รำไว้ของหุน้ สำมัญของบริษทั ก็ให้ใช้มลู ค่ำทีต่ รำไว้ของหุน้ สำมัญของบริษทั
เป็ นรำคำกำรใช้สทิ ธิใหม่
2.2.10 หำกบริษทั ได้รบั หลักฐำนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบตำมจำนวนทีร่ ะบุไว้ในแบบแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้
สำมัญ หรือบริษทั ตรวจสอบได้ว่ำข้อควำมทีผ่ ูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญนั้ น
ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือปิ ดอำกรแสตมป์ ไม่ครบถ้วนถูกต้องตำมข้อบังคับหรือกฎหมำยต่ำงๆ ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จะต้องทำกำรแก้ไขเพือ่ ให้เป็ นไปตำมเงือ่ นไขก่อนวันที่ใช้สทิ ธิ มิฉะนัน้ แลว้ บริษทั จะถือว่ำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิครัง้ นัน้
สิ้นสภำพลงโดยไม่มกี ำรใช้สทิ ธิ และบริษทั จะจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมคืนเงินให้แก่ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิภำยใน 14 วัน
นับจำกวันใช้สทิ ธิ โดยไม่มดี อกเบี้ยไม่วำ่ กรณีใดๆ
ในกรณีท่ผี ูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินในกำรใช้สทิ ธิไม่ครบถ้วน บริษทั สงวนสิทธิท่จี ะดำเนินกำรประกำรใดประกำร
หนึ่งต่อไปนี้ตำมทีบ่ ริษทั เห็นสมควร
(1) ถือว่ำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ สิ้นสภำพลงโดยไม่มกี ำรใช้สทิ ธิหรือ
(2) ถือว่ำจำนวนหุน้ สำมัญที่จองซื้อมีจำนวนเท่ำกับจำนวนที่พงึ จะได้รบั ตำมจำนวนเงินในกำรใช้สทิ ธิซง่ึ บริษทั ได้รบั
ชำระไว้จริงตำมรำคำกำรใช้สทิ ธิในขณะนัน้
ในกรณีตำมข้อ (1) บริษทั จะคืนเงินทีไ่ ด้รบั ไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึง่ บริษทั ถือว่ำไม่มกี ำรใช้สทิ ธิดงั กล่ำวให้กบั
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ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิภำยใน 14 วัน โดยไม่มกี ำรคำนวณดอกเบี้ย ไม่ว่ำในกรณีใดๆ ทัง้ นี้ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ยี งั ไม่มกี ำรใช้
สิทธิดงั กล่ำวยังมีผลใช้ได้ต่อไปจนถึงวันใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย หรือ
ในกรณีตำมข้อ (2) บริษทั จะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ำมี) ในกรณีท่บี ริษทั ถือว่ำมีกำรใช้
สิทธิเพียงบำงส่วน คืนให้กบั ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิภำยใน 14 วัน โดยจะไม่มกี ำรคำนวณดอกเบี้ยไม่ว่ำในกรณีใดๆ อย่ำงไรก็ดี
ใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนทีย่ งั ไม่มกี ำรใช้สทิ ธิดงั กล่ำวยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย
2.2.11. เมื่อผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ปี ระสงค์จะใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญได้ปฏิบตั ิตำมเงือ่ นไขกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้
สิทธิซ้อื หุน้ สำมัญ กล่ำวคือ ได้ส่งมอบทัง้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ แบบแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญ และชำระเงินค่ำจอง
ซื้อหุน้ สำมัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถเพิกถอนกำรใช้สทิ ธิได้ เว้นแต่จะได้รบั ควำม
ยินยอมเป็ นหนังสือจำกบริษทั
2.2.12. เมือ่ พ้นกำหนดวันใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำยแลว้ แต่ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิยงั มิได้ปฏิบตั ิตำมเงือ่ นไขของกำรใช้สทิ ธิท่ี
กำหนดไว้อย่ำงครบถ้วน ให้ถอื ว่ำใบสำคัญแสดงสิทธินนั้ ๆสิ้นสภำพลงโดยไม่ มกี ำรใช้สทิ ธิแลผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สทิ ธิไม่ได้
อีกเมือ่ พ้นกำหนดกำรใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย
2.2.13. ในกรณีทผ่ี ูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นจำนวนหน่วยมำกกว่ำจำนวนหน่วยทีป่ ระสงค์จะ
ใช้สทิ ธิ บริษทั จะส่งใบสำคัญที่มจี ำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิท ธิส่วนที่เหลือคืนให้แก่ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิภำยใน 14 วัน
นับจำกวันใช้สทิ ธินนั้ ๆ
2.2.14. บริษทั จะยืน่ ขอจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนชำระแล ้วของบริษทั ต่อกระทรวงพำณิชย์ตำมจำนวนหุน้ สำมัญทีอ่ อก
ใหม่สำหรับกำรใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ ภำยใน 14 วัน นับจำกวันใช้สทิ ธิ และบริษทั ได้รบั ชำระค่ำหุน้ ครบตำมจำนวนทีม่ กี ำรใช้สทิ ธิแลว้
นอกจำกนี้บริษทั จะดำเนินกำรจดทะเบียนผูถ้ อื ใบแสดงสิทธิทไ่ี ด้ใช้สทิ ธินนั้ เข้ำเป็ นผูถ้ อื หุน้ สำมัญของบริษทั ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้
ตำมจำนวนหุน้ สำมัญทีค่ ำนวณได้จำกกำรใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้
2.2.15. ในกรณีทห่ี นุ ้ สำมัญทีส่ ำรองไว้เพือ่ รองรับกำรใช้สทิ ธิมไี ม่เพียงพอ บริษทั จะดำเนินกำรชดใช้ค่ำเสียหำยทีเ่ กิดขึ้น
ให้แก่ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทไ่ี ม่สำมำรถใช้สทิ ธิได้ อย่ำงไรก็ตำมบริษทั จะไม่ชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทไ่ี ม่
สำมำรถใช้สทิ ธิได้เนื่องจำกกำรถูกจำกัดสิทธิตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ที่ระบุในข้อบังคับของบริษทั ถึงแม้ว่ำจะมีหุน้ สำมัญเพียงพอก็
ตำม
2.2.16. ให้คณะกรรมกำรบริษทั หรือ คณะกรรมกำรบริหำร หรือ ประธำนกรรมกำร หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษทั หรือคณะกรรมกำรบริหำร เป็ นผูพ้ จิ ำรณำข้อกำหนด เงือ่ นไขอื่น และรำยละเอียดอื่ นๆ หรือ เหตุให้ตอ้ งออก
หุน้ ใหม่ ตลอดจนกำรเปลีย่ นแปลงกำรใช้สทิ ธิท งั้ ด้ำนรำคำและอัตรำกำรใช้สทิ ธิ ตำมวิธีกำรคำนวณที่เหมำะสม เมื่อมีเหตุกำรณ์
ตำมที่ป ระกำศคณะกรรมกำรก ำกับ ตลำดทุ น ที่เ กี่ย วข้อ งก ำหนด ทัง้ นี้ ห ำกมีก รณี ท่ีจ ำเป็ น ต้อ งขอมติจ ำกที่ป ระชุม ผู ถ้ ือ หุ น้
คณะกรรมกำรบริษทั จะนำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ตำมกฎระเบียบต่อไป
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3. การจอง การจําหน่ าย และการจัดสรร
3.1. วิธีการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
กำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษทั ในครัง้ นี้ไม่ผ่ำนผูจ้ ดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย แต่เป็ นกำร
จัดสรรให้แก่ผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั และได้รบั จัดสรรในอัตรำส่วน 12 หุน้ สำมัญ ต่อ 1 หน่ วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมีรำยชื่อ
ปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 17 มิถนุ ำยน 2565 โดยไม่คิดมูลค่ำ
3.2. วิธีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษทั จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผูถ้ อื หุน้ สำมัญเดิมที่มรี ำยชื่อในวันกำหนดรำยชื่อผูถ้ อื หุน้ ที่มสี ทิ ธิได้รบั จัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 17 มิถนุ ำยน 2565 ในอัตรำส่วน 12 หุน้ สำมัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
3.3. วันและวิธีการจองซื้อ และการชําระเงินค่าจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษทั จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผูถ้ อื หุน้ สำมัญเดิมที่มรี ำยชื่อในวันกำหนดรำยชื่อผูถ้ อื หุน้ ที่มสี ทิ ธิได้รบั จัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 17 มิถนุ ำยน 2565 ในอัตรำส่วน 12 หุน้ สำมัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่ำ
3.4 วิธีการส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษทั จะดำเนินกำรให้ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์เป็ นนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และบริษทั จะดำเนินกำรส่งมอบ
ใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผูถ้ อื หุน้ เดิมทีต่ ำมวิธีทไ่ี ด้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3.5. ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ และตลาดรองของหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สทิ ธิ
ตลำดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ดั สรรในครัง้ นี้ บริษทั จะยืน่ ขอเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ภำยใต้เงือ่ นไขกำรปฏิบตั ิ
ตำมประกำศ และกฎเกณฑ์ทเ่ี กี่ยวข้อง โดยจะดำเนินกำรภำยใน 45 วัน หลังจำกได้ทำกำรจัดสรรให้แก่ผูถ้ อื หุน้ เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล ้ว
ตลำดรองของหุน้ สำมัญทีเ่ กิดจำกกำรใช้สทิ ธิ
บริษทั จะดำเนินกำรยื่นขออนุ ญำตนำหุน้ สำมัญที่ออกใหม่จำกกำรใช้สทิ ธิแปลงสภำพของใบสำคัญแสดงสิทธิเข้ำจด
ทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยใน 30 วัน นับจำกวันสุดท้ำยของระยะเวลำกำรใช้สทิ ธิ
ในแต่ละครัง้ ทัง้ นี้เพือ่ ให้หนุ ้ สำมัญดังกล่ำวสำมำรถทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับหุน้ สำมัญเดิมของบริษทั

13

4. การชดใช้ค่าเสียหาย กรณี บริษทั ไม่สามารถจัดให้มีหนุ ้ สามัญเพื่อรองรับการใช้สทิ ธิ
บริษทั จะชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิตำมรำยละเอียด ดังนี้
4.1. บริษทั จะชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อเมือ่ ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิได้มำแสดงควำมจำนง ทีจ่ ะใช้
สิทธิในแต่ละครัง้ และปฏิบตั ถิ กู ต้องครบถ้วนตำมเงือ่ นไขทีก่ ำหนดไว้ และบริษทั ไม่สำมำรถจัดให้มหี ุน้ สำมัญเพือ่ รองรับกำรใช้สทิ ธิ
ของใบสำคัญแสดงสิทธิได้อย่ำงครบถ้วน โดยค่ำเสียหำยทีบ่ ริษทั จะชดใช้ให้แก่ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิขำ้ งต้น สำมำรถคำนวณได้
ดังนี้
ค่ำเสียหำยต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย

=

B X [MP-EP]

โดยที่
B

คือ

จำนวนหุน้ สำมัญทีไ่ ม่สำมำรถจัดให้มี และ/หรือ เพิม่ ขึ้นได้ ตำมอัตรำกำรใช้
สิทธิทเ่ี ปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึ้น ต่อ 1 หน่วย
MP คือ
มูลค่ำกำรซื้อขำยหุน้ สำมัญของบริษทั ทัง้ หมดหำรด้วยจำนวนหุน้ สำมัญของ
บริษทั ทีม่ กี ำรซื้อขำยทัง้ หมดในตลำดหลักทรัพย์ในวันใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้
EP
คือ
รำคำกำรใช้สทิ ธิหรือรำคำกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิท่เี ปลีย่ นแปลงแล้ว
ในกรณีท่ไี ม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษทั ” เนื่องจำกหุน้ สำมัญไม่มกี ำรซื้อขำยในวันใช้สทิ ธิ
บริษทั จะดำเนินกำรกำหนดรำคำยุตธิ รรมเพือ่ ใช้ในกำรคำนวณแทน
4.2. กำรชดใช้ค่ำเสียหำยข้ำงต้น บริษทั จะชำระให้เป็ นเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ำยเฉพำะและจะจัดส่งทำงไปรษณีย ์
ลงทะเบียนภำยใน 14 วัน นับจำกวันใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ โดยไม่มดี อกเบี้ย หำกบริษทั ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซื้อหุน้
ดังกล่ำวให้แก่ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำว บริษทั จะชำระดอกเบี้ยให้แก่ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิในอัตรำ
ร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกค่ำเสียหำยนับจำกวันที่พน้ กำหนดระยะเวลำ 14 วันดังกล่ำวจนถึงวันที่ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ได้รบั เงินคืนแลว้ อย่ำงไรก็ดีไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกได้มกี ำรส่งเช็คคืนเงินค่ำเสียหำยดังกล่ำวทำงไปรษณียล์ งทะเบี ยนตำมที่อยู่ท่ี
ระบุในแบบแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญโดยถูกต้องแล ้ว ให้ถอื ว่ำผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิได้รบั คืนเงินค่ำเสียหำยแล ้ว
โดยชอบ และผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
อนึ่ง ในกรณีทผ่ี ูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทม่ี ใิ ช่สญั ชำติไทยทีใ่ ช้สทิ ธิจองซื้อหุน้ สำมัญ แต่ไม่สำมำรถจองซื้อได้ เนื่องจำก
อัตรำส่วนกำรถือหุน้ ของคนมิใช่สญั ชำติไทยในขณะนัน้ เกินกว่ำจำนวนร้อยละ 49 ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ ำยได้แลว้ ทัง้ หมดของ
บริษทั ตำมที่ระบุไว้ในข้อจำกัดกำรโอนหุ น้ สำมัญ ในกรณี เช่นนี้บริษทั จะไม่ชดใช้ ค่ ำ เสียหำย หรือ ดำเนินกำรอื่นใดให้แก่ผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีมิใช่สญั ชำติไทย และผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ คนที่มิใช่สญั ชำติไทยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ ำเสียหำย หรือ
เรียกร้องให้บริษทั ชดใช้ใดๆ ทัง้ สิ้น อย่ำงไรก็ดใี บสำคัญ แสดงสิทธิยงั มีผลใช้ต่อไปจนถึงวันใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย หำก ณ วันใช้สทิ ธิ
ครัง้ สุดท้ำยผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ี มิใช่สญั ชำติไทยยังไม่สำมำรถใช้สทิ ธิได้เนื่องจำกอัตรำส่วนกำรถือหุน้ ของคนที่มใิ ช่สญั ชำติ
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ไทยในขณะนัน้ เกิน กว่ำจำนวนที่ระบุไว้ในข้อจำกัดกำรโอนหุน้ สำมัญ ให้ถอื ว่ำใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวหมดอำยุลง โดยผูถ้ อื
ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีมิใช่สญั ชำติไทยดังกล่ำว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ ำเสียหำยใดๆ ต่อบริษทั และบริษทั จะไม่ดำเนินกำรชดใช้
ค่ำเสียหำยทีเ่ กิดขึ้นทัง้ สิ้น
5. เงือ่ นไขการปรับสิทธิ
บริษทั จะดำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สทิ ธิและอัตรำกำรใช้สทิ ธิในกำรซื้อหุน้ สำมัญตลอดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิเมือ่ เกิด
เหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ รักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้นอ้ ย
กว่ำเดิม
(1) เมื่อมีกำรเปลีย่ นแปลงมูลค่ำ ที่ตรำไว้ของหุน้ สำมัญของบริษทั อันเป็ นผลมำจำกกำรรวมหุน้ หรือแบ่งแยกหุน้ ซึ่งกำร
เปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้สทิ ธิและอัตรำใช้สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีนบั ตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้มกี ำรเปลีย่ นแปลงมูลค่ำทีต่ รำไว้ของ
หุน้ สำมัญของบริษทั
1. รำคำกำรใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Price 1

=

Price 0 x [Par 1]
[Par 0]

2. อัตรำกำรใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Ratio 1

=

Ratio0 x [Par 0]
[Par 1]

โดยที่
Price 1

คือ

รำยกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง

Price 0

คือ

รำคำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง

Ratio 1

คือ

อัตรำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง

Ratio 0

คือ

อัตรำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง

Par 1

คือ

มูลค่ำทีต่ รำไว้ของหุน้ สำมัญหลังกำรเปลีย่ นแปลง

Par 0

คือ

มูลค่ำทีต่ รำไว้ของหุน้ สำมัญก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
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(2) เมือ่ บริษทั ได้เสนอขำยหุน้ สำมัญให้แก่ผูถ้ อื หุน้ เดิม และ/หรือประชำชนทัว่ ไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด ในรำคำสุทธิ
ต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญที่ออกใหม่คำนวณได้ตำ่ กว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษทั ” กำร
เปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้สทิ ธิและอัตรำกำรใช้สทิ ธิจะมีผลบังคับทันที ตัง้ แต่วนั แรกทีผ่ ูซ้ ้อื หุน้ สำมัญจะไม่ได้รบั สิทธิใน
กำรจองซื้อหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่ (วันแรกทีล่ ำดหลักทรัพย์ข้นึ เครื่อง หมำย XR) สำหรับกรณีทเ่ี ป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ผู ้
ถือหุน้ เดิม และ/หรือ วันแรกของกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญที่ออกใหม่สำหรับกรณี ท่เี ป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชน
ทัว่ ไป และ/หรือ กรณีทเ่ี ป็ นกำรเสนอขำยให้แก่บคุ คลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
“รำคำสุทธิต่อหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่” คำนวณได้จำกจำนวนเงินทัง้ สิ้นทีบ่ ริษทั จะได้รบั จำกกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญหักด้วย
ค่ำใช้จ่ำย หำรด้วยจำนวนหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่ทงั้ หมด
“รำคำตลำดหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษทั ” หมำยถึง มูลค่ำได้จำกซื้อขำยหุน้ สำมัญของบริษทั ทัง้ หมดหำรด้วยจำนวนหุน้
สำมัญของบริษทั ที่มกี ำรซื้อขำยทัง้ หมดในตลำดหลักทรัพย์ในระหว่ำงระยะเวลำ 15 วันทำกำร (วันทีเ่ ปิ ดทำกำรซื้อขำย
ของตลำดหลัดทรัพย์) ติดต่อกัน ก่อนทีใ่ ช้ในกำรคำนวณ
“วันทีใ่ ช้ในกำรคำนวณ” หมำยถึง วันแรกทีผ่ ูซ้ ้อื หุน้ สำมัญจะไม่ได้รบั สิทธิในกำรจองหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่ (วันแรกทีข่ ้นึ
เครื่องหมำย XR) สำหรับกรณีท่เี ป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ผูถ้ อื หุน้ เดิม และ/หรือ วันแรกของกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญ ที่
ออกใหม่สำหรับกรณีทเ่ี ป็ นกำรเสนอขำยให้แประชำชนทัว่ ไป และ/หรือ กรณีทเ่ี ป็ นกำรเสนอขำยให้แก่บคุ คลในวงจำกัด
แล ้วแต่กรณี
ในกรณี ท่ไี ม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษทั ” เนื่องจำกหุน้ สำมัญไม่มกี ำรซื้อขำยในช่วงเวลำ
ดังกล่ำว บริษทั จะดำเนินกำรกำหนดรำคำยุตธิ รรมเพือ่ ใช้ในกำรคำนวณแทน
อนึ่ง ในกรณีท่มี กี ำรเสนอขำยหุน้ สำมัญพร้อมกันมำกกว่ำ 1 รำคำเสนอขำย ภำยใต้เงือ่ นไขที่ตอ้ งจองซื้อด้วยกันให้ใช้
รำคำเสนอขำยทุกรำคำมำคำนวณรำคำสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีท่กี ำรเสนอขำยดังกล่ำวไม่อยู่
ภำยใต้เงือ่ นไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำเฉพำะรำคำเสนอขำยที่ตำ่ กว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้
สำมัญของบริษทั ” มำคำนวณกำรเปลีย่ นแปลงเท่ำนัน้
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1. รำคำกำรใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Price 1

=

Price 0 x [(AxMP) + BY]
[MP (A + B)]

2. อัตรำกำรใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Ratio 1

=

Ratio 0 x [MP (A + B)]
[(AxMP) + BY]

โดยที่
Price 1

คือ

รำคำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง

Price 0

คือ

รำคำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง

Ratio 1

คือ

อัตรำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง

Ratio 0

คือ

อัตรำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง

MP

คือ

“รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษทั ”

A

คือ

จำนวนหุน้ สำมัญทีไ่ ด้เรียกชำระเต็มมูลคำแล ้ว ณ วันก่อนวันปิ ดสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิทธิในกำรจองซื้อหุน้ สำมัญที่ออกใหม่ กรณี เสนอขำยหุน้
สำมัญให้แก่ผูถ้ อื หุน้ เดิม และ/หรือ วันก่อนวันแลกของกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญที่
ออกใหม่ กรณีเสนอขำยหุน้ สำมัญให้แก่ ประชำชนทัว่ ไป และ/หรือ กรณีเสนอขำย
หุน้ ให้แก่บคุ คลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

B

คือ

จำนวนหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่ทงั้ กำรเสนอขำยให้แก่ผูถ้ อื หุน้ เดิม และ/หรือ
เสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บคุ คลในวงจำกัด
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BY

คือ

จำนวนเงินทีไ่ ด้รบั หักด้วยค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) จำกหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่ ทัง้ กำร
เสนอขำยให้แก่ผูถ้ อื หุน้ เดิม และ/หรือ เสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรือ
เสนอขำยให้แก่บคุ คลในวงจำกัด

(3) เมือ่ บริษทั เสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆให้แก่ผูถ้ อื หุน้ เดิม และ/หรือประชำชนทัว่ ไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด
โดยทีห่ ลักทรัพย์นนั้ ให้สทิ ธิแก่ผูถ้ อื หลักทรัพย์ในกำรใช้สทิ ธิแปลงสภำพ หรือเปลีย่ นเป็ นหุน้ สำมัญ หรือให้สทิ ธิในกำร
ซื้อหุน้ สำมัญ (เช่น หุน้ กูแ้ ปลงสภำพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สำมัญ) โดยทีร่ ำคำสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญที่
ออกใหม่เพือ่ รองรับสิทธิดงั กล่ำวตำ่ กว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษทั ” กำรเปลีย่ นแปลง
รำคำกำรใช้สิท ธิ แ ละอัต รำกำรใช้สิท ธิ จะมีผ ลบัง คับ ทัน ทีต งั้ แต่ วนั แรกที่ผู ซ้ ้ ือหุ น้ สำมัญ ไม่ ไ ด้ร บั สิท ธิ ก ำรจองซื้อ
หลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ใดๆข้ำงต้น ทีใ่ ห้สทิ ธิทจ่ี ะแปลงสภำพ หรือเปลีย่ นเป็ นหุน้ สำมัญ หรือให้สทิ ธิในกำรซื้อหุน้ สำมัญ
(วันแรกที่ข้นึ เครื่องหมำย XR หรือ XW) สำหรับกรณีท่เี ป็ นกำรขำยให้แก่ผูถ้ อื หุน้ เดิม และ/หรือวันแรกของกำรเสนอ
ขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ทีใ่ ห้สทิ ธิทจ่ี ะแปลงสภำพ หรือเปลีย่ นเป็ นหุน้ สำมัญ หรือให้สทิ ธิในกำรซื้อหุน้ สำมัญ กรณี
เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรือ กรณีทเ่ี ป็ นกำรเสนอขำยให้แก่บคุ คลในวงจำกัดแล้วแต่กรณี
“รำคำสุทธิต่อหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่เพือ่ รองรับสิทธิ” คำนวณได้จำกจำนวนเงินทีบ่ ริษทั จะได้รบั จำกกำรขำยหลักทรัพย์ท่ี
ให้สทิ ธิท่จี ะแปลงสภำพ หรือเปลีย่ นเป็ นหุน้ สำมัญ หรือให้สทิ ธิในกำรซื้อหุน้ สำมัญ หักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้ นจำกกำร
ออกหลักทรัพย์นนั้ รวมกับเงินที่จะได้รบั จำกกำรแปลงสภำพ หรือเปลีย่ นเป็ นหุน้ สำมัญ หรือใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญนัน้
หำรด้วยจำนวนหุน้ สำมัญทัง้ สิ้นทีต่ อ้ งออกใหม่เพือ่ รองรับกำรใช้สทิ ธินนั้
“รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษทั ” ให้ใช้และมีควำมหมำยเช่นเดียวกับรำยละเอียดในข้อ (2) ข้ำงต้น
“วันที่ใช้ในกำรคำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผูซ้ ้อื หุน้ สำมัญจะไม่ได้รบั สิทธิในกำรจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้
สิทธิทจ่ี ะแปลงสภำพ หรือเปลีย่ นเป็ นหุน้ สำมัญ หรือให้สทิ ธิในกำรซื้อหุน้ สำมัญ สำหรับกรณีทเ่ี ป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ผู ้
ถือหุน้ เดิม และ/หรือวันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ใดๆ ทีใ่ ห้สทิ ธิทจ่ี ะแปลงสภำพ หรือเปลีย่ นเป็ นหุน้
สำมัญ หรือให้สทิ ธิในกำรซื้อหุน้ สำมัญ สำหรับกรณีทเ่ี ป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรือ กรณีทเ่ี ป็ นกำร
เสนอขำยให้แก่บคุ คลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
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1. รำคำกำรใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Price 1

=

Price 0 x [(A x MP) + BY]
[MP (A + B)]

2. อัตรำกำรใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Ratio 1

=

Ratio 0 x [MP (A + B)]
[(A xMP) + BY]

โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

รำคำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
“รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษทั ”

A

คือ

จำนวนหุน้ สำมัญทีไ่ ด้เรียกชำระเต็มมูลคำแล ้ว ณ วันก่อนวันปิ ดสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิทธิในกำรจองซื้อหุน้ สำมัญที่ออกใหม่ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลง
สภำพ หรือเปลีย่ นเป็ นหุน้ สำมัญ หรือให้สทิ ธิในกำรซื้อหุน้ สำมัญ กรณี เสนอขำย
ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ท่อี อก
ใหม่ท่ใี ห้สทิ ธิท่จี ะแปลงสภำพ หรือเปลีย่ นเป็ นหุน้ สำมัญ หรือให้สทิ ธิในกำรซื้อหุน้
สำมัญ กรณีเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรือ กรณีเสนอขำยให้แก่บุคคล
ในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

B

คือ

จำนวนหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่เพือ่ นรองรับกำรใช้สทิ ธิของหลักทรัพย์ใดๆ ที่
ให้สทิ ธิท่จี ะแปลงสภำพ หรือเปลีย่ นเป็ นหุน้ สำมัญ หรือให้สทิ ธิในกำรซื้อหุน้ สำมัญ
ตำมที่เสนอขำยให้แก่ผูถ้ อื หุม้ เดิม และ/หรือ เสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/
หรือ เสนอขำยให้แก่บคุ คลในวงจำกัด
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BY

คือ

จำนวนเงินทีไ่ ด้รบั หักด้วยค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) จำกกำรออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่
ให้ สิทธิทจ่ี ะแปลงสภำพ หรือเปลีย่ นเป็ นหุน้ สำมัญ หรือให้สทิ ธิในกำรซื้อหุน้ สำมัญ
สำหรับกำรเสนอขำยให้แก่ผูถ้ อื หุน้ เดิม และ/หรือ เสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ ไป
และ/หรือเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมกับเงินที่จะได้รบั จำกกำรใช้สทิ ธิ
แปลงสภำพ หรือเปลีย่ นเป็ นหุน้ สำมัญ หรือใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญ

(4) เมื่อบริษทั จ่ำยปันผลทัง้ หมดหรือบำงส่วนเป็ นหุน้ สำมัญให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ซึ่งกำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้สทิ ธิ
และอัต รำกำรใช้สิท ธิ จ ะมีผ ลบัง คับ ทัน ทีต งั้ แต่ ว นั แรกที่ผู ซ้ ้ ือ หุ น้ สำมัญ จะไม่ มีสิท ธิ ร บั หุ น้ ปัน ผล (วัน แรกที่ข้ ึน
เครื่องหมำย XD)
1. รำคำกำรใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Price 1

=

Price 0 x A
[A + B]

2. อัตรำกำรใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Ratio 1

=

Ratio 0 x [A + B]
A

โดยที่
Price 1

คือ

รำคำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง

Price 0

คือ

รำคำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง

Ratio 1

คือ

อัตรำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง

Ratio 0

คือ

อัตรำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง

A

คือ

จำนวนหุน้ สำมัญ ทีไ่ ด้เรียกชำระเต็มมูลค่ำแล ้ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียน
ผูถ้ อื หุน้ สำมัญเพือ่ สิทธิในกำรรับหุน้ ปันผล

B

คือ

จำนวนหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่ในรูปแบบของหุน้ สำมัญปันผล
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(5) เมือ่ บริษทั จ่ำยเงินปันผลเป็ นเงินเกินกว่ำอัตรำร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริษทั หลังหักภำษีเงิน
ได้นิตบิ คุ คลและเงินสำรองตำมกฎหมำย สำหรับกำรดำเนินงำนในรอบระยะเวลำบัญชีใดๆ ในระหว่ำงอำยุของใบสำคัญ
แสดงสิทธิ โดยเริ่มตัง้ แต่รอบระยะเวลำบัญชีของปี 2565 ทัง้ นี้กำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้สทิ ธิและอัตรำกำรใช้สทิ ธิจะ
มีผลบังคับทันทีตงั้ แต่วนั แรกทีผ่ ูซ้ ้อื หุน้ สำมัญจะไม่มสี ทิ ธิรบั เงินปันผล (วันแรกทีต่ ลำดหลักทรัพย์ข้นึ เครื่องหมำย XD)
อัตรำร้อยละของเงินปันผลที่จ่ำยให้กบั ผูถ้ อื หุน้ คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ำยออกจริงจำกผลกำรดำเนินงำนหรือกำไร
สะสม ในแต่ละรอบระยะเวลำบัญชีหำรด้วยกำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริษทั หลังหักภำษีเงินได้ของผลกำร
ดำเนินงำนของรอบระยะบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลทีจ่ ่ำยออกจริงดังกล่ำว ให้รวมถึงเงินปันผลทีจ่ ่ำยระหว่ำงกำล
ในแต่ละรอบบัญชีดงั กล่ำวด้วย
วันที่ใช้ในกำรคำนวณ หมำยถึง วันแรกที่ผูซ้ ้ อื หุน้ สำมัญจะไม่ได้รบั สิทธิในเงินปันผล (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ข้นึ
เครื่องหมำย XD) ทัง้ นี้บริษทั จะแจ้งกำรปรับสิทธิก่อน 9 โมงเช้ำของวันทีข่ ้นึ แครื่องหมำย
1. รำคำกำรใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Price 1

=

Price 0 x [MP - ( D-R )]
[MP]

2. อัตรำกำรใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Ratio 1

=

Ratio 0 x [MP]
[MP] - ( D-R )]

โดยที่
Price 1

คือ

รำคำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง

Price 0

คือ

รำคำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง

Ratio 1

คือ

อัตรำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง

Ratio 0

คือ

อัตรำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง

MP

คือ

“รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษทั ”
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D

คือ

เงินปันผลต่อหุน้ ของหุน้ ทีจ่ ่ำยแก่ผูถ้ อื หุน้

R

คือ

เงินปันผลต่อหุน้ ทีจ่ ่ำยหำกนำกำไรสุทธิตำมกำรเงินเฉพำะของบริษทั หลัง
หักภำษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตำมกฎหมำย ในอัตรำร้อยละ 90 หำรด้วย
จำนวนหุน้ ทัง้ หมดทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินปันผล

“รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษทั ” ให้ใช้และมีควำมหมำยเช่นเดียวกับรำยละเอียดในข้อ (2)
(6) ในกรณีท่มี เี หตุกำรณ์ใดๆ อันทำให้ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อนั พึงได้ โดยที่เหตุกำรณ์ใดๆ
นัน้ ไม่ได้กำหนดอยู่ในขอ้ (1)–(5) บริษทั จะพิจำรณำเพือ่ กำหนดกำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้สทิ ธิและ/หรืออัตรำกำรใช้
สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญ แสดงสิทธิแทนอัตรำกำรใช้สทิ ธิ) อย่ำงเป็ นธรรม โดยไม่ทำให้สทิ ธิของผูถ้ อื
ใบสำคัญแสดงสิทธิดอ้ ยไปกว่ำเดิม ทัง้ นี้ให้ถอื ว่ำผลกำรพิจำรณำนัน้ เป็ นที่สุด โดยบริษทั จะแจ้งตลำดหลักทรัพย์ให้
ทรำบโดยเร็วรวมทัง้ แจ้งให้สำนักงำน ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15วัน นับจำกวันทีม่ เี หตุให้ตอ้ งดำเนินกำรเปลีย่ นแปลงกำร
ใช้สทิ ธิหรือผลกำรพิจำรณำเป็ นที่สุด พร้อมทัง้ ปิ ดประกำศข้อกำหนดสิทธิทไ่ี ด้รบั กำรแก้ไข ณ ที่ทำกำรสำนักงำนใหญ่
ของบริษทั
(7) กำรคำนวณกำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้สทิ ธิและอัตรำกำรใช้สทิ ธิตำมข้อ (1) ถึงข้อ (6) เป็ นอิสระต่อกันสำหรับในกรณี
ทีเ่ หตุกำรณ์ต่ำงๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณกำรเปลีย่ นแปลงเรียงลำดับดังนี้ คือข้อ (1) -> (5) -> (4) -> (2) -> (3)
-> (6) โดยในแต่ละลำดับครัง้ ที่คำนวณกำรเปลีย่ นแปลงให้คงสภำพของรำคำกำรใช้สทิ ธิเป็ นทศนิยม 3 ตำแหน่งและ
อัตรำกำรใช้สทิ ธิเป็ นทศนิยม 5 ตำแหน่ง
บริษทั จะดำเนินกำรแจ้งผลกำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้สทิ ธิและอัตรำกำรใช้สทิ ธิตำมข้อ (1) ถึงข้อ (6) โดยบอกถึง
รำยละเอียดวิธีกำรคำนวณและเหตุผลที่ตอ้ งมีกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวให้ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิทรำบผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์โดยเร็ว และแจ้งต่อสำนักงำน ก.ล.ต.และตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 15 วันนับจำก
วันทีท่ ม่ี ผี ลบังคับใช้ต่อกำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้สทิ ธิและอัตรำกำรใช้สทิ ธิ
(8) บริษทั จะไม่แก้ไขเปลีย่ นแปลงรำคำและอัตรำกำรใช้สทิ ธิเว้นแต่จะมีกำรปรับสิทธิตำมเงือ่ นไขกำรปรับสิทธิรวมทัง้ จะไม่
ขยำยอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
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(9) บริษทั อำจทำกำรปรับรำคำกำรใช้สทิ ธิควบคู่กบั กำรออกใบสำคัญ แสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำรปรับอัตรำกำรใชสิทธิก็ได้
ทัง้ นี้หำกบริษทั ต้องออกหุน้ รองรับเพิม่ เติม บริษทั ต้องยื่นมติท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ที่อนุมตั ใิ ห้ออกหุน้ รองรับกำรปรับสิทธิ
นัน้ อย่ำงเพียงพอต่อสำนักงำน ก.ล.ต.ก่อนกำรปรับสิทธิจงึ จะถือว่ำบริษทั ได้รบั อนุญำตให้เสนอขำยหุน้ รองรับ
(10) ในกรณีท่มี กี ำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้สทิ ธิจนเป็ นผลทำให้รำคำกำรใช้สทิ ธิใหม่มรี ำคำตำ่ กว่ำ มูลค่ำที่ตรำไวข้องหุน้
สำมัญของบริษทั จะใช้รำคำกำรใช้สทิ ธิท่ตี ำ่ กว่ำพำร์ได้ก็ต่อเมือ่ มีผลขำดทุนสะสมตำมที่ระบุใน พ.ร.บ.มหำชน เท่ำนัน้
ดังนัน้ หำกไม่เข้ำเงือ่ นไขตำม พ.ร.บ.มหำชน ให้ถอื เอำมูลค่ำทีต่ รำไว้ของหุน้ สำมัญของบริษทั เป็ นรำคำใช้สทิ ธิใหม่
6. สถานะภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิท่อี ยู่ระหว่างวันที่ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิ
สถำนภำพของใบสำคัญ แสดงสิทธิท่อี ยู่ระหว่ำงวันที่ผูถ้ อื ใบสำคัญ แสดงสิทธิได้แจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ และวัน
ก่อนวันที่กระทรวงพำณิชย์ จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแลว้ อันเนื่องมำจำกกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสถำนภำพ
และสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญ แสดงสิทธิท่ยี งั ไม่ได้แสดงควำมจำนงใช้สทิ ธิ และสถำนภำพจะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพำณิชย์
ไดรับจดทะเบียนเพิม่ ทุนชำระแล ้วอันเนื่องมำจำกกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิขำ้ งต้นแล้ว
ในกรณีท่บี ริษทั มีกำรปรับรำคำใช้สทิ ธิและ/หรือ อัตรำกำรใช้สทิ ธิในช่วงที่บริษทั ยังไม่ได้นำหุน้ สำมัญที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้
สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์ ผู ถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้ทำกำรใช้สทิ ธิแลว้ จะได้รบั กำรปรับ
สิทธิยอ้ นหลัง โดยบริษทั จะดำเนินกำรออกหุน้ สำมัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุด ตำมจำนวนที่ผูถ้ อื
ใบสำคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รบั หำกรำคำและอัตรำกำรใช้สทิ ธิทไ่ี ด้ปรับใหม่นนั้ มีผลบังคับใช้โดยหุน้ สำมัญส่วนเพิม่ อำจได้รบั ช้ำ
กว่ำหุน้ สำมัญทีไ่ ด้รบั ก่อนหน้ำนี้แล ้ว แต่ไม่เกิน 15 วันทำกำรนับจำกวันทีม่ กี ำรปรับสิทธิ
7. สิทธิของหุน้ สามัญใหม่ท่เี กิดจากการใช้สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ั ้ จะมีสทิ ธิและสภำพเหมือนหุน้ สำมัญ
สิทธิของหุน้ สำมัญทีอ่ อกตำมกำรใช้สทิ ธิของผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทอ่ี อกในคร้งนี
เดิมของบริษทั ทีอ่ อกไปก่อนหน้ำนี้แลว้ รวมทัง้ สิทธิในกำรรับเงินปันผลหรือประโยชน์อ่นื ใดทีบ่ ริษทั ให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ นับแต่วนั ที่
นำยทะเบียนหุน้ สำมัญของบริษทั ได้จดแจ้งชื่อผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นผูถ้ อื หุน้ ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ สำมัญของบริษทั และ
กระทรวงพำณิชย์รบั จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแลว้ หำกบริษทั ได้ประกำศวันกำหนดให้สทิ ธิในเงินปันผล หรือผลประโยชน์อ่ืนใด
ั ้ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของ
ให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ก่อนวันทีบ่ ริษทั ได้จดั แจ้งชื่อของผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทเ่ี สนอขำยในคร้งนี
บริษ ทั ที่ก ระทรวงพำณิ ช ย์ร บั จดทะเบีย นเรีย บร้อ ยแล ว้ ผู ถ้ ือ ใบส ำคัญ แสดงสิท ธิ ด งั กล่ำ วจะไม่ มีสิท ธิ ไ ด้ร บั เงิน ปัน ผ ลหรื อ
ผลประโยชน์อน่ื นัน้
ทัง้ นี้ในกรณีท่มี กี ำรปรับสิทธิและบริษทั ต้องออกหุน้ สำมัญรองรับเพิ่มเติม บริษทั จะดำเนินกำรยื่นมติท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ที่
อนุมตั ใิ ห้ออกหุน้ สำมัญรองรับเพิม่ เติมต่อสำนักงำน ก.ล.ต.โดยเร็ว
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8. รายละเอียดเกี่ยวกับหุน้ ออกใหม่เพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ
ลักษณะสำคัญของหุน้
จำนวนหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่เพือ่ รองรับใบสำคัญ
จำหน่ำยแสดงสิทธิ (VIBHA-W4)

:

มูลค่ำทีต่ รำไว้
รำคำกำรใช้สทิ ธิ

:
:

1,131,322,132 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 8.33 ของจำนวนหุน้ ที่
ได้แล ้วทัง้ หมดของบริษทั จำนวน 13,575,865,582 หุน้ ณ วันที่
13 พฤษภำคม 2565
หุน้ ละ 0.10 บำท
3.00 บำทต่อหุน้ เว้นแต่จะมีกำรปรับรำคำใช้สทิ ธิซง่ึ เป็ นไปตำม
เงือ่ นไขกำรปรับสิทธิ

เนื่องจำกหุน้ สำมัญของบริษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ดงั นัน้ หุน้ สำมัญที่ออกใหม่เนื่องจำกกำรใช้
สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิจะสำมำรถเข้ำทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ได้ภำยหลังจำกที่บริษทั ดำเนินกำรจดทะเบียนหุน้
สำมัญใหม่ดงั กล่ำวต่อตลำดหลักทรัพย์แลว้ โดยบริษทั จะดำเนินกำรยื่นขออนุ ญำตนำหุน้ สำมัญที่ออกใหม่จำกกำรใช้สทิ ธิแปลง
สภำพของใบสำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลำดหลักทรัพย์โดยเร็วแต่ไม่เกิน 30 วันนับจำกวันใช้
สิทธิแต่ละคร้งั ทัง้ นี้เพือ่ ให้หนุ ้ สำมัญดังกล่ำวสำมำรถทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับหุน้ สำมัญเดิมของบริษทั และ
ั ้ เหลือจำกกำรใช้สทิ ธิคร้งสุ
ั ดท้ำย
ในกรณีทบ่ี ริษทั มีหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่เพือ่ รองรับกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิทอ่ี อกในคร้งนี
บริษทั จะนำ เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจำรณำต่อไปตำมลำดับ
9. การออกและส่งมอบหุน้ สามัญออกใหม่
ในกำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญของบริษทั ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิทใ่ี ช้
สิทธิซ้อื หุน้ สำมัญสำมำรถเลือกให้บริษทั ดำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
1) ในกรณีท่ผี ูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้รบั กำรจัดสรรหุน้ ประสงค์จะขอรับใบหุน้ สำมัญ โดยให้ออกใบหุน้ ในนำมของผู ้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ศู นย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุน้ ตำมจำนวนที่ใช้สิทธิแก่ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณี ย ์
ลงทะเบียน ตำมชื่อที่อยู่ท่รี ะบุไว้ในสมุดทะเบียนใบสำคัญ แสดงสิทธิภำยใน 15 วันทำกำรนับจำกวันครบกำหนดกำรใช้สทิ ธิแต่
ละคร้งั ในกรณี น้ ีผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะใช้สิทธิซ้ ือหุน้ สำมัญ จะไม่สำมำรถขำยหุน้ สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิในตลำด
หลักทรัพย์ได้จนกว่ำจะได้รบั ใบหุน้ ซึ่งอำจจะได้รบั ภำยหลังจำกที่หุ น้ สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สทิ ธิได้รบั อนุญำตให้เข้ำทำกำรซื้อขำย
ในตลำดหลักทรัพย์
2) ในกรณีท่ผี ูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้รบั กำรจัดสรรหุน้ ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้ สำมัญแต่ประสงค์จะใช้บริกำรของ
ศู นย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ โดยผู ถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ ที่จะฝำกหุน้ สำมัญ ที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษทั
หลักทรัพย์ซง่ึ ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิมบี ญั ชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีน้ ศี ูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะดำเนินกำรนำหุน้ สำมัญทีเ่ กิด
จำกกำรใช้สทิ ธิฝำกไว้กบั "บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จำกัด เพือ่ ผูฝ้ ำก" และศูนย์ร บั ฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอด
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บัญชีจำนวนหุน้ สำมัญที่บริษทั หลักทรัพย์นนั้ ฝำกหุน้ สำมัญอยู่ในขณะเดียวกันบริษทั หลักทรัพย์นนั้ ก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวน
หุน้ สำมัญทีผ่ ูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทไ่ี ด้รบั กำรจัดสรรหุน้ ฝำกไว้และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผูจ้ องซื้อทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรภำยใน
7 วัน ทำกำร นับจำกวันครบกำหนดกำรใช้สทิ ธิในแต่ละคร้งั ในกรณี น้ ี ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้รบั กำรจัดสรรหุน้ สำมัญจะ
สำมำรถขำยหุน้ สำมัญทีเ่ กิดจำกกำรใช้สทิ ธิในตลำดหลักทรัพย์ได้ทนั ทีทต่ี ลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้หนุ ้ สำมัญ ทีเ่ กิดจำกกำรใช้สทิ ธิ
ทำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ในกรณีท่ผี ูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ใี ช้สทิ ธิซ้ อื หุน้ สำมัญ เลือกให้บริษทั ดำเนินกำรตำมข้อ (2)
ชื่อของผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้รบั กำรจัดสรรหุน้ จะต้องตรงกับชื่อเจ้ำของบัญชีซ้ อื ขำยหลักทรัพย์ท่ผี ูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ประสงค์ท่ีจะฝำกหุน้ สำมัญ ไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดงั กล่ำว มิฉะนัน้ แลว้ บริษทั ขอสงวนสิทธิท่ีจะดำเนินกำรออกใบหุน้ แก่ผูถ้ อื
ใบสำคัญแสดงสิทธิทไ่ี ด้รบั กำรจัดสรรหุน้ ตำมข้อ (1) แทน
3) ในกรณีทผ่ี ูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทไ่ี ด้รบั กำรจัดสรรหุน้ ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้ แต่ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รบั
ฝำกหลักทรัพย์ โดยผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ทจ่ี ะฝำกหุน้ สำมัญไว้ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 ใน
กรณีน้ ีบริษทั จะดำเนินกำรนำหุน้ สำมัญทีเ่ กิดจำกกำรใช้สทิ ธิฝำกไว้กบั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์และศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะบันทึก
ยอดบัญชีจำนวนหุน้ สำมัญ ตำมจำนวนที่ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิได้รบั กำรจัดสรรไว้ในบัญชีผูอ้ อกหลักทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600
และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ี ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ ภำยใน 7วัน ทำกำร นับจำกวันครบกำหนดกำรใช้
สิทธิในแต่ละคร้งั เมือ่ ผูท้ ไ่ี ด้รบั กำรจัดสรรหุน้ ต้องกำรขำยหุน้ ผูท้ ไ่ี ด้รบั กำรจัดสรรหุน้ ต้องถอนหุน้ ออกจำกบัญชีผูอ้ อกหลัก ทรัพย์
สมำชิกเลขที่ 600 ดังกล่ำว โดยตัองติดต่อผ่ำนบริษทั หลักทรัพย์ทวั ่ ไป ซึง่ อำจจะมีค่ำธรรมเนียมในกำรดำเนินกำรตำมทีศ่ ูนย์รบั ฝำก
หลักทรัพย์และ/หรือ บริษทั หลักทรัพย์นนั้ ๆ กำหนด ดังนัน้ ในกรณีน้ ีผูท้ ่ไี ด้รบั กำรจัดสรรหุน้ จะสำมำรถขำยหุน้ ที่ได้รบั กำรจัดสรร
ในตลำดหลักทรัพย์ได้ทนั ทีท่ีตลำดหลักทรัพย์อนุ ญำตให้หุน้ ของบริษทั ทำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ และผูท้ ่ีได้รบั กำร
จัดสรรหุน้ ได้ดำเนินกำรถอนหุน้ ออกจำกบัญชีผูอ้ อกหลักทรัพย์สมำชิกเลขที่600ดังกล่ำวแล ้ว
10. ข้อจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษทั ไม่มขี อ้ จำกัดในกำรโอนใดๆ เว้นแต่ขอ้ จำกัดกำรโอนอันสืบเนื่องมำจำกข้อบังคับของบริษทั ว่ำด้วยเรื่องอัตรำส่วน
กำรถือหุน้ ของบุคคลทีไ่ ม่ใช่สญั ชำติไทย ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้
1) บริษทั จะไม่ออกหุน้ สำมัญให้แก่ผูใ้ ช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิท่ไี ม่ใช่สญั ชำติไทย ที่จะทำให้สดั ส่วนกำรถือหุน้ ของ
คนทีไ่ ม่ใช่สญั ชำติไทยมำกกว่ำร้อยละ 40 ตำมทีร่ ะบุในข้อบังคับ
2) หำกข้อจำกัดกำรโอนดังกล่ำวข้ำงต้น มีผลทำให้ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิทไ่ี ม่ใช่สญั ชำติ
ไทย ซึ่งได้ใช้สทิ ธิตำมวิธีกำรที่กล่ำวมำโดยครบถ้วนไม่สำมำรถใช้สทิ ธิได้ตำมจำนวนที่ระบุในใบแจ้งควำมจำนงกำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้
สำมัญไม่ว่ำทัง้ หมดหรือบำงส่วน บริษทั จะอนุ ญำตให้ดำเนินกำรใช้สทิ ธิเพียงส่วนที่ไม่ขดั ต่อข้อจำกัดข้ำงต้น โดยผูถ้ อื ใบสำคัญ
แสดงสิทธิสำมำรถเลือกให้บริษทั ดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้
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(1) ให้บริษทั คืนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ และเงินที่เหลือตำมรำคำกำรใช้สทิ ธิของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ ไม่สำมำรถใช้สทิ ธิได้ โดยไม่มดี อกเบี้ยให้แก่ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิทไ่ี ม่ใช้สญั ชำติไทยดังกล่ำวทำงไปรษณียล์ งทะเบียน ภำยใน 14 วัน นับแต่วนั ใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ
(2) ให้บริษทั เป็ นผูถ้ อื ใบแจ้งควำมจำนงกำรใช้สทิ ธิใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ และเงิน
ตำมจำนวนกำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญที่ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิท่ไี ม่ใช่สญั ชำติไทยได้ย่นื ควำมจำนง
กำรใช้สทิ ธิในส่วนทีย่ งั ไม่ได้ใช้สทิ ธิเอำไว้ตำมลำดับก่อนหลัง เพือ่ ดำเนินกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนทีย่ งั ไม่ได้มกี ำร
ใช้สทิ ธิทงั้ จำนวนหรือบำงส่วน เมือ่ กำรเข้ำหุน้ ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวไม่ขดั ต่อข้อจำกัดเรื่อง
สัดส่วนกำรถือหุน้ ของคนทีไ่ ม่ใช่สญั ชำติไทย
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ไี ม่ใช่สญั ชำติไทยจะต้องแสดงควำมจำนงที่จะให้บริษทั ดำเนินกำรตำมข้อ
(ก) หรือ (ข) ข้ำงต้น โดยระบุในใบแจ้งควำมจำนงกำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญ ณ วันแจ้งควำมจำนงใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้
บริษทั จะอนุญำตให้มกี ำรดำเนินกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนทีย่ งั ไม่ได้รบั กำรใช้สทิ ธิบำงส่วน
หรือทัง้ หมดในวันใช้สทิ ธิวนั แรกทีส่ ำมำรถกระทำได้โดยทีไ่ ม่ข ดั ต่อข้อจำกัด อย่ำงไรก็ดหี ำกมีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทร่ี อกำรใช้
สิทธิ ณ วันใช้สทิ ธิดงั กล่ำวมำกกว่ำจำนวนหุน้ สำมัญที่อนุญำตให้ซ้อื โดยไม่ขดั ต่อข้อจำกัดกำรโอนหุน้ เรื่องสัดส่วนกำรถือครองหุน้
ของผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทไ่ี ม่ใช่สญั ชำติไทยตำมลำดับกำรแจ้งควำมจำนงใช้สทิ ธิทค่ี รบถ้วนสมบูรณ์ตำมทีก่ ำหนดในกำรใช้สทิ ธิ
ครัง้ นี้ หำก ณ วันใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวไม่สำมำรถใช้สทิ ธิได้เนื่องจำกข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนกำรถือ
ครองหุน้ ของผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ถอื ว่ำใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวหมดอำยุลง โดยผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทไ่ี ม่ใช่สญั ชำติ
ไทยดังกล่ำวไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ต่อบริษทั และบริษทั จะไม่ชดใช้ค่ำเสียหำยทีเ่ กิดขึ้นทัง้ สิ้น
3) ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ไี ม่ใช่สญั ชำติไทยจะไม่ได้รบั กำรชดเชยไม่ว่ำในรูปแบบใดจำกบริษทั ในกรณีท่ไี ม่สำมำรถ
ดำเนินกำรใช้สทิ ธิได้ โดยมีสำเหตุมำจำกข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนกำรถือครองหุน้ ของผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทไ่ี ม่ใช่สญั ชำติไทย
11. ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพย์ท่เี สนอขาย
ไม่มกี ำรกำหนดรำคำของใบสำคัญแสดงสิทธิเนื่องจำกกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวเป็ นกำรออกโดยไม่คิดมูลค่ำ
12. การประชุมผ้ถอูื ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในกรณีทม่ี เี หตุให้เกิดผลกระทบต่อผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทงั้ ในส่วนของรำคำกำรใช้สทิ ธิและอัตรำกำรใช้สทิ ธิ ทีท่ ำให้ผู ้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียผลประโยชน์นอกเหนือจำกทีก่ ำหนดไว้ กำรเรียกและ/หรือกำรประชุมผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิให้เป็ นไป
ตำมวิธีกำรดังต่อไปนี้
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12.1 ในกำรเรียกประชุมผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ว่ำจะเป็ นกำรเรียกประชุม โดยผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ยี งั มิได้ใช้
สิทธิหรือใช้สทิ ธิไปแล ้วบำงส่วน หรือบริษทั เป็ นผูด้ ำเนินกำรเรียกประชุม ให้บริษทั จัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถำนทีว่ นั เวลำ ผู ท้ ่ี
ขอให้เรียกประชุม และเรื่องทีจ่ ะพิจำรณำในทีป่ ระชุม และจัดส่งให้ผูถ้ อื ใบสำคัญ แสดงสิทธิทย่ี งั มิได้ใช้สทิ ธิหรือใช้สทิ ธิไปแล ้วบำง
ส่วนแต่ละรำย ตำมรำยชื่อ และทีอ่ ยู่ ทีป่ รำกฏวัน เวลำ ผูท้ ข่ี อให้เรียกประชุม และเรื่องทีจ่ ะพิจำรณำในทีป่ ระชุม และจัดส่งให้ผูถ้ ื อ
ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ยี งั มิได้ใช้สทิ ธิหรือใช้สทิ ธิไปแลว้ บำงส่วนแต่ละรำย ตำมรำยชื่อ และที่อยู่ ที่ปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื
ใบสำคัญแสดงสิทธิและแจ้งผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ เพื่อกำหนดสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน
ก่อนกำรประชุมในแต่ละคร้งั
12.2 ในกำรประชุมผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ยี งั มิได้ใช้สทิ ธิหรือใช้สทิ ธิไปแลว้ บำงส่วนซึง่ มีสทิ ธิ
เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผูถ้ อื ใบสำคัญ แสดง
สิทธิดงั กล่ำวจะต้องจัดทำหนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่บริษทั กำหนด และให้ย่นื หนังสือมอบฉันทะต่อประธำนที่ประชุม หรือผูท้ ่ี
ประธำนที่ประชุมมอบหมำยก่อนเริ่มกำรประชุม ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิท่มี สี ทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ
หมำยถึง ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ยี งั ไม่ได้ใช้สทิ ธิหรือใช้สทิ ธิไ ปแลว้ บำงส่วนของบริษทั ในขณะนัน้ โดยไม่รวมถึงผูถ้ อื ใบสำคัญ
แสดงสิทธิคนใดทีม่ สี ่วนได้เสียในขอ้ พิจำรณำอันใดซึง่ ทีป่ ระชุมจะพิจำรณำ และลงมติหำ้ มมิให้ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิคนนัน้ ออก
เสียงลงคะแนนในข้อพิจำรณำข้อนัน้ ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิท่มี สี ่วนได้สยี ตำมข้อนี้ หมำยถึง ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิท่มี คี วำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในเรื่องที่ท่ปี ระชุมพิจำรณำลงมติในกำรออกเสียงลงคะแนน ให้ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิมคี ะแนนเสียง
เท่ำกับหน่วยของใบสำคัญทีถ่ อื อยู่โดยใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีเสียง ผูเ้ ป็ นประธำนในทีป่ ระชุมไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
นอกจำกสิทธิทต่ี นมีในฐำนะเป็ นผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผูร้ บั มอบฉันทะ
12.3 ในกำรประชุมผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ดั ขึ้นโดยบริษทั ให้ประธำนกรรมกำรบริษทั หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมำย
จำกประธำนกรรมกำรบริษทั ทำหน้ำทีเ่ ป็ นประธำนทีป่ ระชุมผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีทผ่ี ูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นผูจ้ ดั กำร
ประชุม ประธำนในที่ประชุมอำจจะมำจำกบุคคลที่ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือกนอกเหนือไปจำกประธำน
กรรมกำรบริษทั หรือบุคคลทีป่ ระธำนกรรมกำรบริษทั มอบหมำยโดยทัง้ สองกรณีประธำนทีป่ ระชุมไม่มสี ทิ ธิออกเสียงชี้ขำด
12.4 องค์ประชุมในกำรประชุมผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทย่ี งั มิได้ใช้สทิ ธิหรือ
ใช้สทิ ธิไปแล ้วบำงส่วน และ/หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะมำประชุมรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำ 25 รำย ซึง่ ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่นอ้ ย
กว่ำ ร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยทัง้ หมดของผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ยี งั มิได้ใช้สทิ ธิและ/หรือใช้สทิ ธิไปแลว้ บำงส่วนจึงจะครบ
เป็ นองค์ประชุม ในกรณีท่ไี ม่ครบเป็ นองค์ประชุม ให้ถอื ว่ำกำรประชุมเป็ นอันระงับไป หำกกำรประชุมผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธินนั้
เป็ นกำรเรียกโดยมติคณะกรรมกำรบริษทั ให้นดั ประชุม ใหม่ภำยในระยะเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน แต่ไม่เกินกว่ำ 14 วัน นับจำกวัน
ั และให้บริษทั ดำเนินกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ
กำหนดประชุมผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิในคร้งแรก
ั งนี้ไม่บงั คับว่ำจะต้องครบองค์
ทุกรำย และตลำดหลักทรัพย์ ตำมรำยละเอียดและวิธีกำรที่ระบุไว้ขำ้ งต้น ในกำรประชุ มคร้งหลั
ประชุม กล่ำวคือ มีผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิมำประชุมเท่ำใดถือว่ำ เป็ นองค์ประชุม ทัง้ นี้สำหรับในกรณีท่ผี ูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ
เป็ นผูร้ อ้ งขอให้เรียกประชุม จะไม่มกี ำรเรียกประชุมใหม่
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ั เมือ่ ล่วงเวลำนัดไปแล้ว 45 นำทียงั มีผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิเข้ำร่วมประชุมยัง
12.5 ในกรณีทป่ี รำกฏว่ำกำรประชุมคร้งใด
ไม่ครบเป็ นองค์ประชุมให้ถอื ว่ำกำรประชุมเป็ นอันระงับไป
12.6 มติท่ีประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่ วยของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิทย่ี งั มิได้ใช้สทิ ธิและ/หรือใช้สทิ ธิไปแล้วบำงส่วน ณ ขณะนัน้ ซึง่ มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
12.7 มติใดๆ ซึง่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล ้วนัน้ ให้ถอื ว่ำมีผลผูกพันผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทกุ รำย
ไม่วำ่ ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธินนั้ จะได้เข้ำร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตำม
12.8 ภำยหลังจำกบริษทั ได้ดำเนินกำรจัดประชุมผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิบริษทั จะแจ้งมติของที่ประชุมผูถ้ อื ใบสำคัญ
แสดงสิทธิให้ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทรำบผ่ำนสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ โดยเร็ว
12.9 บริษทั จะดำเนินกำรจัดทำและบันทึกรำยงำนกำรประชุ มและเก็บรักษำบันทึกดังกล่ำวไว้ท่สี ำนักงำนใหญ่ของบริษทั
รำยงำนประชุมที่ได้ลงลำยมือชื่อโดยประธำนที่ประชุมให้ถอื เป็ นหลักฐำนอันสมบูรณ์ของกิจกำรทัง้ หลำยที่ได้ประชุมกันนัน้ และ
จัดส่งรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวให้แก่ตลำดหลักทรัพย์และสำนักงำน ก.ล.ต. ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 14 วันนับจำกวันประชุมผู ้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
12.10 ในกำรประชุม ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมำยจำกบริษทั และทีป่ รึกษำกฎหมำยของบริษทั มีสทิ ธิ
ทีจ่ ะเข้ำร่วมประชุมผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิเพือ่ แสดงควำมคิดเห็นหรือให้คำอธิบำยในทีป่ ระชุมผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิได้
12.11 บริษทั จะเป็ นผูช้ ำระค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรจัดประชุมผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทงั้ หมด
12.12 บริษทั จะแก้ไขเพิม่ เติมข้อกำหนดสิทธิตำมมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธินบั ตัง้ แต่วนั ทีป่ ระชุมเพือ่ ลงมติและ
บริษทั จะแจ้งกำรแก้ไขเพิม่ เติมขอ้ กำหนดสิทธิเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้สำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ทรำบภำยใน 15 วัน
นับแต่วนั ทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติมนัน้
13. การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิและเงือ่ นไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ
กำรแก้ไขเพิม่ เติมขอ้ กำหนดสิทธิไม่วำ่ ในกรณีใดๆ จะต้องไม่ขดั หรือแย้งกับข้อกำหนดตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน
ที่ ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ของสำนักงำน ก.ล.ต. รวมทัง้ ที่จะมีเพิม่ เติมภำยหลังที่บริษทั ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดง
ั ้ ทงั้ นี้ผูท้ ่อี อกใบสำคัญแสดงสิทธิและ/หรือผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มสี ทิ ธิท่จี ะเสนอให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิในเรื่อง
สิทธิในคร้งนี
อัตรำกำรใช้สทิ ธิรำคำกำรใช้สทิ ธิ เว้นแต่จะเป็ นไปตำมเงือ่ นไขกำรปรับสิทธิ รวมทัง้ ผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิและ/หรือผูถ้ อื ใบสำคัญ
แสดงสิทธิไม่มสี ิทธิท่ีจะเสนอให้ขยำยอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษทั จะแจ้งไปยังผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรำยถึงกำร
เปลีย่ นแปลงข้อกำหนดสิทธิดงั กล่ำว และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิทแ่ี ก้ไขเปลีย่ นแปลงให้แก่ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิเมือ่ ได้รบั กำรร้อง
ขอภำยใน 15 วัน นับ แต่ ว นั ที่ไ ด้ร บั กำรร้องขอเป็ น หนัง สือจำกผู ถ้ ือใบสำคัญ แสดงสิท ธิ และบริษ ทั จะจัด ส่งข้อ กำหนดสิทธิท่ี
เปลีย่ นแปลงดังกล่ำวให้แก่ตลำดหลักทรัพย์ภำยในวันทำกำรถัดไป และ สำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 15 วัน
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