RML-W4
ข้ อกำหนดสิทธิว่ำด้ วยสิทธิและหน้ ำที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหำชน) (RML-W4)
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหำชน) ซึง่ ออกโดยบริ ษัท ไรมอน แลนด์
จำกัด (มหำชน) ตำมมติของที่ ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤษภำคม 2558 ผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้ รับสิทธิ ตำมที่ได้ กำหนดไว้ ในข้ อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิจะต้ องผูกพันตำมข้ อกำหนดสิทธิฉบับนี ้ทุกประกำร และให้ ถือว่ำผู้ ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ รับทรำบและเข้ ำใจ
ข้ อก ำหนดต่ำงๆ ในข้ อก ำหนดสิ ท ธิ เป็ นอย่ ำงดีแ ล้ ว ทัง้ นี ผ้ ้ ู ออกใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ จ ะจัดให้ มี ก ำรเก็ บ รั ก ษำส ำเนำ
ข้ อกำหนดสิทธิ ไว้ ณ สำนักงำนใหญ่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ ผ้ ูถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ขอตรวจสอบสำเนำ
ข้ อกำหนดสิทธิได้ ในวันและเวลำทำกำรของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
1.

คำจำกัดควำม
คำและข้ อควำมต่ำงๆ ที่ใช้ อยู่ในข้ อกำหนดสิทธิให้ มีควำมหมำยดังต่อไปนี ้
ข้ อกำหนดสิทธิ

หมำยถึง

ข้ อกำหนดว่ำด้ วยสิทธิและหน้ ำที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จ ะซื ้อหุ้นสำมัญ
ของ บริ ษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหำชน) (รวมถึงที่มีกำรแก้ ไข
เพิ่มเติม)

ตลำดหลักทรัพย์ฯ

หมำยถึง

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นำยทะเบียนของใบสำคัญ
แสดงสิทธิ

หมำยถึง

บริ ษัท ศูน ย์ ฝำกหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด หรื อผู้ที่ ได้ รั บ
แต่งตัง้ โดยชอบให้ ทำหน้ ำที่ เป็ นนำยทะเบี ยนของใบสำคัญแสดง
สิทธิแทน

บริ ษัท หรื อ ผู้ออกใบสำคัญ หมำยถึง
แสดงสิทธิ

บริ ษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหำชน)

ใบสำคัญแสดงสิทธิ

หมำยถึง

ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น สำมัญ ของบริ ษัท ไรมอน แลนด์
จำกัด (มหำชน) (RML-W4)

ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ

หมำยถึง

ใบที่ออกโดย บริ ษัท ศูนย์ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อ
ใช้ แ ทนใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้ น สำมัญ ของบริ ษั ท ไรมอน
แลนด์ จำกัด (มหำชน)
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2.

ประกำศ ทจ. 34/2551

หมำยถึง

ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่ องกำรขอ
อนุญำตและกำรอนุญำตให้ เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
ที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

หมำยถึง

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัท

สำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต.

หมำยถึง

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์

หมำยถึง

บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

หมำยถึง

วันที่ 15 มิถนุ ำยน 2558

วันกำหนดใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำย

หมำยถึง

วันครบกำหนดระยะเวลำ 3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
คือ วันที่ 14 มิถนุ ำยน 2561

วันทำกำร

หมำยถึง

หมำยถึง วันที่บริ ษัทเปิ ดทำกำรตำมปกติ

สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิ

หมำยถึง

สมุดทะเบี ยนหรื อแหล่งข้ อมูลทำงทะเบี ยนซึ่งบัน ทึกรำยละเอีย ด
เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น ชื่ อ
และที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ กำรโอน กำรจำนำ กำรอำยัด
กำรออกใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ใ หม่ ต ำมหลั ก เกณฑ์ ที่ ก ำหนดใน
กฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ และประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับ ตลำดทุน หรื อประกำศของคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ หรื อประกำศของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ประเภทของหลักทรัพย์ที่
เสนอขำย

: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด
(มหำชน) ครัง้ ที่ 4 (RML-W4)

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

: ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัทชนิดระบุชื่ อผู้ถือและ
โอนเปลี่ยนมือได้

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ

: ไม่เกิน 893,870,902 หน่วย

รำคำเสนอขำย

: หน่วยละ 0 บำท (ศูนย์บำท)
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มูลค่ำกำรเสนอขำย

: 0 บำท (ศูนย์บำท)

อำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

: 3 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ 15 มิถนุ ำยน 2558

วิธีกำรเสนอขำย

: บริ ษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำร
ถื อ หุ้ น ตำมรำยชื่ อ ที่ ป รำกฏอยู่ ใ นสมุด ทะเบี ย นผู้ ถื อ หุ้ น ในวัน ที่ 9
มิถุนำยน 2558 ซึ่งเป็ นวันที่ บริ ษัทกำหนดให้ เป็ นวันกำหนดรำยชื่อผู้
ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิได้ รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื อ้ หุ้ น ที่ อ อกใหม่ ข องบริ ษั ท และก ำหนดวัน ปิ ดสมุด ทะเบี ย นเพื่ อ
รวบรวมรำยชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ นตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบั ญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เป็ นวันที่ 10 มิถุนำยน 2558 ทังนี
้ ้ จะ
จัดสรรโดยไม่คิดมูลค่ำ ในอัตรำส่วน 4 หุ้นสำมัญเดิมต่อ 1 หน่วย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษหุ้นให้ ปัดเศษทิ ้ง

จำนวนหุ้นสำมัญที่จดั สรรเพื่อ
รองรับกำรใช้ สทิ ธิตำมใบสำคัญ
แสดงสิทธิ

: ไม่ เ กิ น 893,870,902 หุ้ น คิ ด เป็ นร้ อยละ 25.0 ของจ ำนวนหุ้ นที่
จำหน่ำยได้ แล้ วทัง้ หมดของบริ ษัท ณ วันที่ 15 พฤษภำคม 2558
จำนวน 3,575,483,607 หุ้น

อัตรำกำรใช้ สิทธิ

: ใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ 1 หน่ ว ยมี สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้ นสำมัญ ได้ 1 หุ้ น (อำจ
เปลี่ยนแปลงในภำยหลังตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ)

รำคำกำรใช้ สิทธิ

: รำคำ 1.97 บำท (รำคำกำรใช้ สิทธิอำจเปลี่ยนแปลงในภำยหลังตำม
เงื่อนไขกำรปรับสิทธิ)

ระยะเวลำเสนอขำยใบสำคัญแสดง
สิทธิ

: บริ ษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ใ ห้ กับผู้ถือหุ้น เดิมให้ แล้ วเสร็ จ
ภำยใน 1 ปี นับจำกวันที่ได้ รับมติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ระยะเวลำกำรแจ้ งควำมจำนงใน
กำรใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำย

: 15 วันทำกำรก่อนวันกำหนดใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำย

เหตุในกำรต้ องออกหุ้นใหม่เพื่อ
รองรับกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ สิทธิ

: เมื่อมีกำรปรั บรำคำกำรใช้ สิทธิ และอัตรำกำรใช้ สิทธิตำมเงื่อนไขของ
กำรปรั บ สิ ท ธิ ต ำมที่ ก ำหนดในข้ อก ำหนดสิ ท ธิ และเงื่ อ นไขของ
ใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ซึ่ ง เป็ นเหตุ ก ำรณ์ ต ำมที่ ร ะบุ ใ นประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนหรื อประกำศอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกำหนด
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ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

: เนื่องจำกเป็ นกำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตำม
สัดส่วน จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น อย่ำงไรก็ตำม กรณี ที่มีกำรใช้
สิทธิซื ้อหุ้นครบถ้ วนตำมใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิมทังจ
้ ำนวน จะทำให้ เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี ้
 ผลกระทบต่อรำคำตลำดของหุ้น (Price Dilution) จะเท่ำกับร้ อย
ละศูนย์ หรื ออำจกล่ำวได้ ว่ำไม่มีผลกระทบในทำงลบผลต่อรำคำ
ตลำดของหุ้น เนื่องจำกเป็ นกำรกำหนดรำคำใช้ สิทธิ ที่มีส่วนเพิ่ม
กว่ำรำคำตลำด ทังนี
้ ้ บนสมมติฐำนรำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ 1.71 บำทต่อหุ้น ซึ่งเป็ นรำคำถัวเฉลี่ ยถ่วง
น ้ำหนักของหุ้นของบริ ษัทที่ทำกำรซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ย้ อนหลังเป็ นเวลำ 7 วันทำกำรติดต่อกัน ก่อนวันที่
คณะกรรมกำรมีมติอนุมตั ิมีมติอนุมตั ิให้ เสนอวำระต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ
 ผลกระทบต่ อ ส่ว นแบ่ ง ก ำไรต่ อ หุ้น (Earnings Per Share
Dilution) และสิ ท ธิ ใ นกำรออกเสี ย งของผู้ ถื อ หุ้ น (Control
Dilution) จะลดลงไม่เกินร้ อยละ 20 โดยคำนวณเปรี ยบเทียบกับ
จ ำนวนหุ้ นที่ จ ำหน่ ำ ยได้ แล้ วทั ง้ หมดของบริ ษั ท จ ำนวน
4,469,354,509 หุ้น (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ วภำยหลังจำกกำรใช้
สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิทงจ
ั ้ ำนวน)

ทังนี
้ ้ หลักเกณฑ์ ข้ อกำหนด เงื่อนไข และรำยละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทังเหตุ
้ ที่ทำให้ ต้องออก
หุ้นใหม่เพื่อรองรับกำรปรับรำคำกำรใช้ สิทธิและ/หรื ออัตรำกำรใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิให้ อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมกำรบริ ษัทหรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท เป็ นผู้มีอำนำจในกำรพิจำรณำ
กำหนดหรื อแก้ ไขตำมที่เห็นสมควร
3.

กำรใช้ สิทธิและเงื่อนไขกำรใช้ สิทธิ
3.1

ระยะเวลำกำรใช้ สิทธิและวันกำหนดใช้ สิทธิ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สำมำรถใช้ สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ ทันทีภำยหลังวันที่ออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ในวันทำกำรสุดท้ ำยของเดือนมีนำคม มิถุนำยน กันยำยน และธันวำคมตลอดอำยุของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันกำหนดใช้ สิทธิ) ตำมเงื่อนไขดังนี ้
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วันกำหนดใช้ สิทธิครัง้ แรกจะตรงกับวันทำกำรสุดท้ ำยของเดือนกันยำยน พ.ศ. 2558 และวันกำหนดใช้
สิทธิครัง้ สุดท้ ำยจะตรงกับวันครบกำหนดระยะเวลำ 3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซงึ่ ตรงกับ
วันที่ 14 มิถนุ ำยน 2561
หำกวันกำหนดใช้ สิทธิดงั กล่ำวตรงกับวันหยุดทำกำรให้ เลื่อนวันกำหนดใช้ สิทธิเป็ นวันทำกำรถัดไป ใน
กรณีที่วนั กำหนดใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำยตรงกับวันหยุดทำกำรให้ เลื่อนวันกำหนดใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำยดังกล่ำว
เป็ นวันทำกำรสุดท้ ำยก่อนวันกำหนดใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำยดังกล่ำว
3.2

กำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญ
ในกำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัทในแต่ละครัง้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญ
ทังหมดหรื
้
อบำงส่วนได้

3.3

ระยะเวลำกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้ สิทธิ ในกำรซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัท จะต้ องแจ้ งควำมจำนงใน
กำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัท ตำมที่กำหนดไว้ ในขันตอนกำรใช้
้
สิทธิระหว่ำงเวลำ 9.30 – 16.30 น.
ของวันทำกำรภำยใน 5 วันทำกำรก่อนวันกำหนดใช้ สิทธิ ในแต่ละครั ง้ ตลอดระยะเวลำกำรใช้ สิทธิ
(ระยะเวลำกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ) สำหรับกำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญครัง้ สุดท้ ำยกำหนดให้
มีระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำย (ระยะเวลำกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ
ครั ง้ สุดท้ ำย) เท่ำกับ 15 วันทำกำร ก่อนวันกำหนดใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำย
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะไม่มีกำรปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้ นในกรณี กำรใช้ สิทธิ
ครัง้ สุดท้ ำย จะมีกำรปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วันทำกำร ก่อนวันครบกำหนด
ใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำย ตลำดหลักทรัพย์ฯ จะทำกำรขึ ้นเครื่ องหมำย SP เพื่อห้ ำมกำรซื ้อขำยล่วงหน้ ำ 3 วัน
ก่อนวัน ปิ ดสมุดทะเบี ย น ในกรณี ที่ วันปิ ดสมุดทะเบี ยนพักกำรโอนสิ ทธิ ใ บส ำคัญ แสดงสิ ทธิ ต รงกับ
วันหยุดทำกำรของตลำดหลักทรัพย์ฯ ให้ เลื่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนดังกล่ำวเป็ นวันทำกำรถัดไป
บริ ษัทจะแจ้ งข่ำวเกี่ยวกับระยะเวลำกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ อัตรำกำรใช้ สิทธิ รำคำกำรใช้ สิทธิ
และสถำนที่ใช้ สิทธิผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ ฯ ให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิทรำบอย่ำง
น้ อย 7 วันก่อนระยะเวลำกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ สำหรับกำรใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำย
บริ ษัทจะส่งจดหมำยลงทะเบีย นถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตำมรำยชื่อที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ
ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ณ วัน ปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นครั ง้ สุ ด ท้ ำยและจะแจ้ งข่ ำ วกำรใช้ สิ ท ธิ โ ดยผ่ ำ นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบอย่ำงน้ อย 7 วันก่อนระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงใน
กำรใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำย
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3.4

ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ
(ก)

ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีทวั่ ไป
สิทธิ ในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกได้ แก่บุคคลหรื อนิติบุคคลที่ปรำกฏชื่อเป็ นเจ้ ำของใบสำคัญ
แสดงสิทธิจำนวนดังกล่ำวในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในขณะนันๆ
้ หรื อในวันแรก
ของกำรปิ ดสมุดทะเบียน ในกรณีที่มีกำรปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้ น
แต่จะได้ มีกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิซงึ่ สำมำรถใช้ ยนั กับบริ ษัท ได้ ตำมข้ อ 4.1(ก) เกิดขึ ้นแล้ ว
ในวันปิ ดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้ องข้ ำงต้ น ซึ่งสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ จะตกได้ แก่ผ้ รู ั บโอน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ

(ข)

ผู้ทรงสิทธิ ในใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณี ที่ศูนย์ รับฝำกหลักทรั พย์ เป็ นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
แทน
สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกได้ แก่บุคคลหรื อนิติบุคคลที่นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ
ได้ รับแจ้ งเป็ นหนังสือจำกศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์วำ่ เป็ นผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิ ทธิจำนวน
ดัง กล่ ำ วที่ ล งทะเบี ย นในสมุดทะเบี ย นผู้ ถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ไ ว้ ใ นชื่ อ ของศูน ย์ รั บ ฝำก
หลัก ทรั พ ย์ ในขณะนัน้ ๆ หรื อในวัน แรกของกำรปิ ดสมุดทะเบี ย น ในกรณี ที่ มีกำรปิ ดสมุด
ทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.5

นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
62 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชัน้ 7
ถนนรัชดำภิเษก เขตคลองเตย กรุ งเทพมหำนคร 10100
โทรศัพท์ 02 229-2800
โทรสำร 02 359-1259
นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะรั บผิดชอบต่อกำรปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึง่ ใน
สมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะต้ องประกอบไปด้ วยชื่อเต็ม สัญชำติ และที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิ และรำยละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องตำมที่ศนู ย์รับฝำกหลักทรัพย์จะกำหนด ในกรณีข้อมูลไม่
ตรงกัน บริ ษัทจะถือว่ำสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นข้ อมูลที่ถกู ต้ อง
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้ ำที่ในกำรแจ้ งเปลี่ยนแปลงหรื อข้ อผิดพลำดในรำยละเอียดในกำรลงบันทึก
ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงแก้ ไข
ข้ อผิดพลำดดังกล่ำว
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3.6

สถำนที่ติดต่อกำรใช้ สิทธิ
ฝ่ ำยนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหำชน)
ชัน้ 22 ห้ อง 2201-3 อำคำรเดอะมิลเลนเนีย ทำวเวอร์ 62 ถนนหลังสวน
ลุมพินี ปทุมวัน กรุ งเทพมหำนคร
โทรศัพท์ 02 029-1853 และ 02-029-1800 # 2001
โทรสำร 02 651-9614
Email: IR@raimonland.com

3.7

ขันตอนในกำรใช้
้
สิทธิ

(ก)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มีควำมประสงค์จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัท สำมำรถรับแบบฟอร์ มใบ
แจ้ งควำมจำนงกำรใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสำมัญได้ ณ สถำนที่ติดต่อในกำรใช้ สิทธิหรื อดำวน์โหลดจำกเว็บไซด์
ของบริ ษัท (www.raimonland.com) ภำยในระยะเวลำกำรแจ้ งควำมจำนงกำรใช้ สิทธิ หรื อภำยใน
ระยะเวลำกำรแจ้ งควำมจำนงกำรใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำย
ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะออกใบ
แทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตำมรำยชื่ อที่บริ ษัทหลักทรั พย์ แต่ละแห่งแจ้ ง
รำยชื่อต่อศูนย์ ฝำกหลักทรั พ ย์ ว่ำเป็ นผู้ทรงสิทธิ ในใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยศูนย์ รับฝำกหลักทรั พย์ จะ
จัดส่งใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิไปยังบริ ษัทหลักทรั พย์ที่แจ้ งชื่อนันๆ
้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ
นำไปใช้ เป็ นหลักฐำนประกอบกำรใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัทต่อไป
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญจะต้ องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขกำรแจ้ งควำมจำนง
ในกำรใช้ สิทธิ โดยดำเนินกำรและยื่นเอกสำรแจ้ งควำมจำนงกำรใช้ สิทธิ ให้ กบั บริ ษัทดังนี ้
(1)

ใบแจ้ งควำมจำนงกำรใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสำมัญที่ได้ กรอกข้ อควำมถูกต้ องชัดเจนและครบถ้ วนทุก
รำยกำรพร้ อมลงนำมโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภำยในช่วงระยะเวลำกำรแจ้ งควำมจำนงใน
กำรใช้ สิทธิ

(2)

ใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตำมแบบที่ศนู ย์รับฝำกหลักทรัพย์กำหนด
ตำมจำนวนที่ระบุในใบแจ้ งควำมจำนงกำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญ

(3)

หลักฐำนประกอบกำรใช้ สิทธิ
บุคคลธรรมดำ
สัญชำติไทย

:

สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อสำเนำบัตรข้ ำรำชกำร/สำเนำ
บัตรพนักงำนรั ฐวิสำหกิจที่ยังไม่หมดอำยุ พร้ อมสำเนำทะเบียน
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บ้ ำน (ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึง่ ทำให้ ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรง
กับ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ให้ แ นบเอกสำรที่ ออกโดยหน่ วยงำน
รำชกำร เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่ำ ใบแจ้ งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็ น
ต้ น) พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง
บุคคลธรรมดำซึง่
เป็ นคนต่ำงด้ ำว

: สำเนำใบต่ำงด้ ำวหรื อสำเนำหนังสือเดินทำงที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้ อม
รับรองสำเนำถูกต้ อง

นิติบคุ คล
สัญชำติไทย

: สำเนำหนังสือรับรองที่กระทรวงพำณิชย์ออกให้ ไม่เกิน 3 เดือน ก่อน
วันกำหนดกำรใช้ สิทธิ ซึ่งผู้มีอำนำจลงนำมลงลำยมือชื่ อรั บรอง
สำเนำถูกต้ อง พร้ อมประทับตรำสำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ำมี) และ
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรื อหรื อ สำเนำหนังสือเดินทำงที่ยัง
ไม่หมดอำยุ (กรณีเป็ นต่ำงด้ ำว) ของผู้มีอำนำจลงนำมพร้ อมลงนำม
รับรองสำเนำถูกต้ อง

นิติบคุ คลซึง่ เป็ นคน
ต่ำงด้ ำว

: สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตังนิ
้ ติบคุ คล หนังสือบริ คณห์สนธิ และ/
หรื อ หนังสือรับรองของนิติบคุ คล พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
โดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของ
นิติบุคคล (ถ้ ำมี) และสำเนำหนังสือเดินทำงของผู้มีอำนำจลงนำม
พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง ทังนี
้ ้ สำเนำเอกสำรประกอบกำร
ใช้ สิทธิของนิติบุคคล ซึง่ เป็ นคนต่ำงด้ ำว และผู้มีอำนำจลงนำมได้
ลงลำยมื อชื่ อ รั บ รองส ำเนำถูก ต้ องแล้ ว จะต้ องได้ รั บ กำรรั บ รอง
ลำยมือชื่อโดย Notary Public และรับรองโดยเจ้ ำหน้ ำที่กงสุลไทย
ในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้ จดั ทำขึ ้น และมีอำยุไม่เกิน 3 เดือน
ก่อนกำรใช้ สิทธิ

ทังนี
้ ้ หำกผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐำนประกอบกำรใช้ สิทธิตำมที่กล่ำวข้ ำงต้ น
บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดง
สิทธิ ในครั ง้ นัน้ ๆ อย่ำงไรก็ต ำม บริ ษัทสำมำรถใช้ ดุลยพินิจในกำรพิ จำรณำให้ ผ้ ูถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ตำมควำมเหมำะสม
(4)

เอกสำรกำรชำระเงินค่ำหุ้นตำมจำนวนที่ใช้ สิทธิตำมที่ระบุในแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้ สิทธิ
ซื อ้ หุ้น สำมัญ โดยช ำระด้ วยเช็ ค หรื อดร๊ ำฟท์ หรื อตั๋วแลกเงิ น ธนำคำร หรื อ เช็ คธนำคำรที่
สำมำรถเรี ยกเก็บได้ ในเขตกรุ งเทพมหำนครภำยใน 2 วันทำกำรนับจำกวันที่แจ้ งควำมจำนงใน
กำรใช้ สิทธิ โดยเช็ค หรื อ ดร๊ ำฟท์ หรื อตัว๋ แลกเงินธนำคำร หรื อเช็คธนำคำรนันจะต้
้ องลงวันที่ไม่
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เกินวันกำหนดใช้ สิทธิ ในครั ง้ นัน้ ๆ และสัง่ จ่ำย “บัญชีจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน บริ ษัท ไรมอนแลนด์
จำกัด (มหำชน)” โดยบริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะเป็ นผู้กำหนดวิธีกำรชำระเงินค่ำหุ้นและแจ้ งให้ แก่
ผู้ใช้ สิทธิทรำบล่วงหน้ ำเป็ นครำวๆ ไป
ทัง้ นี ้ กำรใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสำมัญดังกล่ำวจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อบริ ษัทสำมำรถเรี ยกเก็บเงินจำนวน
ดังกล่ำวได้ ครบตำมจำนวนของกำรใช้ สิทธิ แล้ วเท่ำนัน้ หำกเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ ด้วยเหตุใดๆ ก็
ตำม ให้ ถือว่ำผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวแสดงเจตนำยกเลิก กำรใช้ สิทธิในครัง้ นันๆ
้ โดย
ไม่เป็ นกำรตัดสิทธิในครัง้ ต่อๆไป เว้ นแต่กำรใช้ สิทธิในครัง้ นันจะเป็
้
นกำรใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำย ให้
ถื อว่ำหมดสิ ทธิ ที่จ ะซือ้ หุ้นสำมัญตำมใบสำคัญ แสดงสิทธิ ดังกล่ำวต่อไป ทัง้ นี ้ บริ ษัท จะส่ง
ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้ อมกับเช็คที่เรี ยกเก็บเงินไม่ได้ คืนให้ แก่
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วันนับจำกวันที่ใช้ สิทธิในแต่ละ
ครัง้ ทัง้ นี ้ จะไม่มีกำรคำนวณดอกเบี ้ยให้ ไม่ว่ำในกรณีใดๆ อย่ำงไรก็ตำม ผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิยงั คงสำมำรถใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ในครำวต่อไป
(ข)

ผู้ใ ช้ สิ ท ธิ ต้องช ำระเงิ น ภำษี หัก ณ ที่ จ่ ำย ตำมที่ บริ ษัท คำนวณตำมอัตรำและวิ ธี ก ำรที่ ก ำหนดไว้ ใ น
ประมวลรั ษฎำกรภำยในวันกำหนดใช้ สิท ธิ โดยผู้ ใช้ สิท ธิ จะต้ องช ำระเงิ น ค่ำภำษี โดยเช็คธนำคำรที่
สำมำรถเรี ยกเก็บได้ ในเขตกรุ งเทพมหำนคร หรื อเงินสดโอนเข้ ำบัญชีของบริ ษัทในวันที่บริ ษัทแจ้ งจำนวน
เงินค่ำภำษี หรื อภำยในวันที่ที่บริ ษัทกำหนดเป็ นอย่ำงอื่น ซึ่งบริ ษัทสงวนสิทธิ ที่จะเป็ นผู้กำหนดวิธีกำร
ชำระเงินค่ำภำษี และแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ สิทธิทรำบเป็ นครำวๆ ไป กำรคำนวณรำคำตลำดจะคำนวณจำกรำคำ
เฉลี่ยของหุ้นสำมัญของบริ ษัท ในตลำดหลักทรั พย์ ฯ ในเดือนที่ ผ้ ูใช้ สิทธิ ได้ รับกรรมสิทธิ์ ในหุ้นหักด้ วย
รำคำในกำรใช้ สิทธิ
ทังนี
้ ้ ผลต่ำงระหว่ำงเงินภำษี ที่นำส่งไว้ กับภำระภำษี ที่ต้องจ่ำยจริ ง ผู้แสดงควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ มี
หน้ ำที่จะต้ องนำส่งเงินภำษี ที่ชำระไว้ ไม่ครบหรื อขอคืนเงินภำษี ที่ชำระไว้ เกินต่อกรมสรรพำกรด้ วยตัวเอง

(ค)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำอำกรแสตมป์ หรื อภำษี อื่นใด (ถ้ ำมี) ตำมบทบัญญัติ
แห่งประมวลรัษฎำกร หรื อข้ อบังคับ หรื อกฎหมำยต่ำงๆ ที่ใช้ บงั คับกับกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดง
สิทธิ

(ง)

หำกผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในข้ อ (ก) (ข) และ (ค) ดังกล่ำวข้ ำงต้ น
และ/หรื อบริ ษัทตรวจสอบได้ วำ่ ใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญที่
นำส่งให้ แก่นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิตำมข้ อ (ก) ข้ ำงต้ นไม่ถกู ต้ องสมบูรณ์ หรื อมีรำยกำรขำดตก
บกพร่ อง หรื อปิ ดอำกรแสตมป์ไม่ครบถ้ วนถูกต้ องตำมข้ อบังคับหรื อกฎหมำยต่ำงๆ (ถ้ ำมี) ผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิจะต้ องทำกำรแก้ ไขให้ ถกู ต้ องเพื่อให้ เป็ นไปตำมเงื่อนไขในข้ อ (ก) (ข) และ (ค) ก่อนวันกำหนด
ใช้ สิทธิ มิฉะนัน้ แล้ ว บริ ษัทจะถือว่ำผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ประสงค์ที่จะใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสำมัญของ
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บริ ษัทในกำรใช้ สิทธิครัง้ นันๆ
้ อีกต่อไป และให้ ถือว่ำกำรใช้ สิทธิดงั กล่ำวไม่มีผลผูกพันบริ ษัท และบริ ษัท
จะจัดส่งเงินที่ได้ รับและใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้ แก่ผ้ ถู ื อใบสำคัญแสดงสิทธิภำยใน 14 วัน นับจำกวัน
กำหนดกำรใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ โดยไม่มีดอกเบี ้ยให้ ไม่วำ่ ในกรณีใดๆ เว้ นแต่เป็ นกำรใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำยผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้ องทำกำรแก้ ไขเพื่อให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนภำยในระยะเวลำ 3 วันทำกำรนับจำก
วัน สิ น้ อำยุข องใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ หำกผู้ถื อใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ไ ม่ท ำกำรแก้ ไขให้ ถูก ต้ องภำยใน
ระยะเวลำดังกล่ำว บริ ษัทจะถือว่ำ กำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิครั ง้ สุดท้ ำยสิ ้นสภำพลงโดยไม่มี
กำรใช้ สิทธิ
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณี ที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระจำนวนเงินในกำรใช้ สิทธิ ไม่ครบถ้ วนหรื อมีกำร
ชำระเงินเกิ นจำนวนในกำรใช้ สิทธิ บริ ษัทมีสิทธิที่จะดำเนินกำรประกำรใดประกำรหนึ่งต่อไปนี ้ ตำมที่
บริ ษัทจะเห็นสมควร
(1)

ถือว่ำกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิมีจำนวนเท่ำกับ (ก) จำนวนหุ้นสำมัญที่พึงจะได้ รับตำม
สิทธิ หรื อ (ข) จำนวนหุ้นสำมัญที่พงึ ได้ รับจำกจำนวนเงินในกำรใช้ สิทธิ ซึง่ บริ ษัทหรื อตัวแทนรับ
แจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ (ถ้ ำมี) ได้ รับชำระไว้ จริ งตำมรำคำกำรใช้ สิทธิและอัตรำกำรใช้
สิทธิในขณะนัน้ (แล้ วแต่จำนวนใดจะน้ อยกว่ำ) หรื อ

(2)

ให้ ผ้ ูถื อใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ช ำระเงิ น เพิ่ มเติมตำมจ ำนวนที่ ประสงค์ จะใช้ สิ ท ธิ ให้ ครบถ้ วน
ภำยในระยะเวลำกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ หำกบริ ษัทไม่ได้ รับเงินครบตำมจำนวนกำร
ใช้ สิทธิภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ให้ ถือว่ำผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้
สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญในครัง้ นัน้ ๆ เฉพำะส่วนที่ผ้ ูถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระจำนวนเงินในกำรใช้
สิทธิไม่ครบถ้ วน และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถแจ้ งควำมจำนงกำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญ
ได้ ใหม่ในวันกำหนดกำรใช้ สิทธิครัง้ ต่อไป เว้ นแต่เป็ นกำรใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำยให้ ถือว่ำใบสำคัญ
แสดงสิทธินนๆ
ั ้ สิ ้นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้ สิทธิ
ในกรณีตำมข้ อ 3.7 (ง)(1) หรื อข้ อ 3.7 (ง)(2) บริ ษัทจะส่งเงินที่เหลือจำกกำรใช้ สิทธิหรื อเงินที่
ได้ รับไว้ โดยไม่มีดอกเบี ้ยคืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14
วัน นับจำกวันกำหนดกำรใช้ สทิ ธิ ทังนี
้ ้ ตำมวิธีกำรและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริ ษัท

ไม่ว่ำกรณีใดๆ หำกได้ มีกำรส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจำกกำรใช้ สิทธิ หรื อเงินที่ได้ รับไว้ โดยไม่มีกำรใช้
สิทธิ หรื อไม่สำมำรถใช้ สิทธิ โดยได้ สง่ มอบได้ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ ในแบบฟอร์ มใบ
แจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่ำผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ รับเงินคืนแล้ วโดยชอบ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
(จ)

จำนวนหุ้นสำมัญ ที่ ออกให้ เมื่อมีก ำรใช้ สิท ธิ จ ะคำนวณโดยกำรน ำจำนวนเงิ น ในกำรใช้ สิท ธิ ซึ่งผู้ถื อ
ใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ชำระตำมที่กล่ำวมำข้ ำงต้ น หำรด้ วยรำคำกำรใช้ สิทธิ โดยบริ ษัทฯ จะออกหุ้น
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สำมัญเป็ นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิคณ
ู ด้ วยอัตรำกำรใช้ สิทธิ หำกมีกำร
ปรับรำคำกำรใช้ สิทธิ และ/หรื อ อัตรำกำรใช้ สิทธิ แล้ วทำให้ มีเศษหุ้นเหลืออยู่จำกกำรคำนวณดังกล่ำว
บริ ษัทจะไม่นำเศษหุ้นดังกล่ำวมำคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจำกกำรใช้ สิทธิ ดงั กล่ำวโดยไม่มี
ดอกเบีย้ คืนให้ แก่ ผ้ ูถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยทำงไปรษณี ย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วัน นับจำกวัน
กำหนดกำรใช้ สิทธิ
(ฉ)

เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญ ได้ ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขกำรแจ้ งควำมจำนง
กำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญกล่ำวคือ ได้ สง่ มอบทังใบส
้ ำคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงควำมจำนงกำรใช้ สิทธิซื ้อ
หุ้นสำมัญ และชำระเงินค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญ และอำกรแสตมป์ (ถ้ ำมี) ถูกต้ องครบถ้ วนสมบูรณ์ ผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถเพิกถอนกำรใช้ สิทธิได้ เว้ นแต่จะได้ รับควำมยินยอมเป็ นหนังสือจำก
บริ ษัท

(ช)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้ องใช้ สิทธิในกำรซื อ้ หุ้นสำมัญในแต่ละครั ง้ ไม่ต่ำกว่ำ 100 หุ้น โดยจำนวน
หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญจะต้ องเป็ นจำนวนเต็มเท่ำนัน้ ยกเว้ น กรณีที่ผ้ ถู ือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิ หรื อเหลือสิทธิในกำรซื ้อหุ้นสำมัญต่ำกว่ำ 100 หุ้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
สำมำรถใช้ สิทธิในกำรซื ้อหุ้นสำมัญต่ำกว่ำ 100 หุ้นได้ โดยจะต้ องใช้ สิทธิเท่ำที่มีทงหมดหรื
ั้
อที่เหลืออยู่
ทัง้ หมดในครำวเดียว กรณี เป็ นกำรใช้ สิทธิ เป็ นครั ง้ สุดท้ ำย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้น
สำมัญในจำนวนเท่ำใดก็ได้ แต่ไม่เกินกว่ำจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เหลืออยู่และสำมำรถใช้ สิทธิได้
โดยอัตรำกำรใช้ สิทธิเท่ำกับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสำมัญ เว้ นแต่จะมีกำรปรับสิทธิตำม
ข้ อ 5

(ซ)

เมื่อพ้ นกำหนดวันใช้ สิทธิวนั สุดท้ ำยแล้ ว แต่ผ้ ูถือใบสำคัญแสดงสิทธิยังไม่ได้ ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อใช้ สิทธิ ไม่ครบถ้ วน ให้ ถื อว่ำใบสำคัญแสดงสิทธิ นัน้ ๆ สิน้ สภำพลง และไม่
สำมำรถน ำมำใช้ สิท ธิ ได้ อีก ต่อไป และผู้ถื อใบสำคัญแสดงสิท ธิ จ ะต้ องส่งมอบใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ
ดังกล่ำวทัง้ หมดคืนให้ แก่บริ ษัทโดยทันที ทัง้ นี ้ ผู้ถื อใบส ำคัญ แสดงสิทธิ ไ ม่มีสิท ธิ เรี ยกร้ องใดๆ จำก
บริ ษัท

(ฌ)

ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นจำนวนมำกกว่ำจำนวนที่ประสงค์จะ
ใช้ สิทธิ บริ ษัทจะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ โดยมีจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลดลงให้ แก่ผ้ ถู ือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำว โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 30 วัน นับจำกวันใช้ สิทธินนๆ
ั ้ และจะ
ทำกำรยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิใบเก่ำ

(ญ)

บริ ษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ วของบริ ษัทต่อกระทรวงพำณิ ชย์ ตำมจำนวนหุ้น
สำมัญที่ออกใหม่สำหรั บกำรใช้ สิทธิ ในแต่ละครัง้ ภำยใน 14 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่บริ ษัทได้ รับชำระค่ำหุ้น
ครบตำมจำนวนที่มีกำรใช้ สิทธิ ในแต่ละครั ง้ และบริ ษัทจะดำเนินกำรจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดง
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สิทธิ ที่ได้ ใช้ สิทธิ นัน้ เข้ ำเป็ นผู้ถือหุ้นสำมัญของบริ ษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตำมจำนวนหุ้นสำมัญที่
คำนวณได้ จำกกำรใช้ สิทธิในครัง้ นัน้

4.

(ฎ)

บริ ษัทจะดำเนินกำรยื่นคำขอให้ รับหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้ สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิท ธิ ที่จะซื ้อหุ้น
สำมัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้ ำซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ ฯ ภำยใน 30 วัน นับแต่วนั กำหนดกำร
ใช้ สิทธิ

(ฏ)

ในกรณี ที่ ห้ ุ น สำมัญ ที่ ส ำรองไว้ เ พื่ อ กำรรองรั บ กำรใช้ สิ ท ธิ ไ ม่ เ พี ย งพอ บริ ษั ท จะด ำเนิ น กำรชดใช้
ค่ำเสียหำยที่เกิดขึ ้นให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใช้ สิทธิได้ ตำมข้ อ 6

(ฐ)

บริ ษัทจะไม่ชดใช้ ค่ำเสียหำยใดๆ ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิซงึ่ เป็ นคนต่ำงด้ ำว (ทัง้ บุคคลธรรมดำ
และนิติบคุ คล) ที่ไม่สำมำรถใช้ สิทธิได้ เนื่องมำจำกข้ อจำกัดในเรื่ องอัตรำส่วนกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ ำว

กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
4.1

กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มิได้ ฝำกไว้ กบั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ให้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(ก)

แบบกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่ำงผู้โอนและผู้รับโอน
กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์ เมื่อผู้โอนใบสำคัญแสดงสิทธิซงึ่ เป็ นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิระบุชื่อเป็ นเจ้ ำของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนที่จะทำกำรโอนหรื อผู้รับ
โอนคนสุดท้ ำย โดยมีกำรสลักหลังแสดงกำรโอนต่อเนื่องครบถ้ วนจำกผู้ที่ ปรำกฏชื่อดังกล่ำว
(แล้ วแต่กรณี) ได้ สง่ มอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ รู ับโอนโดยลงลำยมือชื่อสลักหลังแสดงกำร
โอนให้ ไว้ ด้วย
(1)

ผลกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่ำงผู้รับโอนกับบริ ษัท กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
จะใช้ ยั น กับ บริ ษั ท ได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ นำยทะเบี ย นของใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค ำขอ
ลงทะเบี ย นกำรโอนใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ พ ร้ อมทัง้ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ ผ้ ู รั บ โอน
ใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ลงลำยมือชื่อเป็ นผู้รับโอนในด้ ำนหลังของใบสำคั ญแสดงสิทธิ
นันครบถ้
้
วนแล้ ว

(2)

ผลของกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ระหว่ำงผู้รับโอนกับบุคคลภำยนอก กำรโอน
ใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้ ยนั กับบุคคลภำยนอกได้ ก็ต่อเมื่อนำยทะเบียนของใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ได้ ลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิเรี ยบร้ อยแล้ ว
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(ข)

กำรขอลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
กำรขอลงทะเบี ยนกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้ องกระทำ ณ สำนักงำนใหญ่ ของนำย
ทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันและเวลำทำกำรของนำยทะเบียนของใบสำคัญแสดง
สิทธิ และจะต้ องทำตำมแบบและวิธีกำรที่นำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ กำหนด โดย
นำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รับคำขอลงทะเบียนของใบสำคัญแสดง
สิทธิ หำกนำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ เห็นว่ำกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธินนไม่
ั ้ ชอบ
ด้ วยกฎหมำย โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้ องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลงลำยมือชื่อครบถ้ วน
ตำมหลักเกณฑ์ ในข้ อ 4.1(ก) พร้ อมทัง้ หลักฐำนอื่น ๆ ที่ ยืนยันถึงควำมถูกต้ องและควำม
สมบูรณ์ของกำรโอนและกำรรับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตำมที่นำยทะเบียนของใบสำคัญแสดง
สิทธิ กำหนดให้ แก่นำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ ด้วย ซึ่งนำยทะเบียนของใบสำคัญ
แสดงสิทธิจะลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ให้ แล้ วเสร็ จภำยใน 7 วันทำกำร หลังจำกวันที่นำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ รับคำขอ
ลงทะเบี ย นกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิท ธิ พร้ อมทัง้ ใบส ำคัญ แสดงสิ ทธิ และหลักฐำนอื่นๆ ที่
จะต้ องส่งมอบครบถ้ วนเรี ยบร้ อยแล้ ว

4.2

กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝำกไว้ กบั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
สำหรั บกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ฝำกไว้ กับศูนย์ รับฝำกหลักทรัพย์ นนั ้ ให้ เป็ นไปตำมข้ อบังคับของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้ อง

5.

เงื่อนไขกำรปรั บสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทจะดำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้ สิทธิและอัตรำกำรใช้ สิทธิในกำรซื ้อหุ้นสำมัญตลอดอำยุของใบสำคัญแสดง
สิทธิ (หรื อปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ แทนกำรปรับยอดกำรใช้ สิทธิ ) เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ ใดเหตุกำรณ์
หนึ่ง ตำมสูตรและวิ ธี ก ำรคำนวณดังต่อไปนี ้ ทัง้ นี ้ มีวัตถุป ระสงค์ เพื่ อรั ก ษำผลประโยชน์ ตอบแทนของผู้ถื อ
ใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ ด้อยไปกว่ำเดิม
5.1

เมื่อบริ ษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ ของหุ้นสำมัญของบริ ษัทอันเป็ นผลมำจำกกำรรวมหุ้นหรื อ
กำรแบ่งแยกหุ้น ซึง่ กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิและอัตรำกำรใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนบั ตังแต่
้
วันที่ได้ มีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ ของหุ้นสำมัญของบริ ษัท
1.

รำคำกำรใช้ สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี ้
Price 1

=

Price 0 x Par 1
Par 0
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2.

อัตรำกำรใช้ สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี ้
Ratio 1

=

โดยที่ Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
Par 1
Par 0
5.2

Ratio 0 x Par 0
Par 1
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

รำคำกำรใช้ สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใช้ สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้ สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้ สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำที่ตรำไว้ ของหุ้นสำมัญหลังกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำที่ตรำไว้ ของหุ้นสำมัญก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

เมื่อบริ ษัทเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรื อประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อบุคคลใน
วงจำกัด โดยรำคำสุทธิของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของ
บริ ษัท"
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิและอัตรำกำรใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตังแต่
้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญ
จะไม่ได้ รับสิทธิในกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ หรื อวันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ ขึ ้นเครื่ องหมำย XR
ในกรณีที่บริ ษัทยังคงสถำนะเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ สำหรับกรณีที่เป็ นกำรเสนอขำย
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรื อวันแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ให้ แก่ประชำชน
ทัว่ ไป และ/หรื อบุคคลในวงจำกัด แล้ วแต่กรณี
“รำคำสุทธิ ของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ ” คำนวณได้ จำกจำนวนเงินทัง้ หมดที่บริ ษัทจะได้ รับกำรเสนอขำย
หุ้นสำมัญ หักด้ วยค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นจำกกำรออกหลักทรัพย์ นนั ้ (ถ้ ำมี) หำรด้ วยจำนวนหุ้นสำมัญที่ออก
ใหม่ทงหมด
ั้
อนึง่ ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญพร้ อมกันมำกกว่ำ 1 รำคำเสนอขำย ภำยใต้ เงื่อนไข
ที่ต้องจองซื ้อด้ วยกัน ให้ นำรำคำเฉลี่ยเสนอขำยทุกรำคำมำคำนวณรำคำสุทธิ ของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่
แต่ในกรณี ที่กำรเสนอขำยดังกล่ำวไม่ อยู่ภำยใต้ เงื่อนไขที่จะต้ องจองซื ้อด้ วยกันให้ นำเฉพำะรำคำเสนอ
ขำยที่ต่ำกว่ำร้ อยละ 90 ของรำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัท มำคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงเท่ำนัน้
“รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัท” หมำยถึง รำคำเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของหุ้นสำมัญของบริ ษัทที่มีกำร
ซื ้อขำยทังหมดในตลำดหลั
้
กทรัพย์ฯ ในระหว่ำงระยะเวลำ 7 วันทำกำร (วันที่ห้ นุ สำมัญของบริ ษัทมีกำร
ซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ ในกำรคำนวณ ซึง่ รำคำเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก หมำยถึง
มูล ค่ำกำรซื อ้ ขำยหุ้น สำมัญ ทัง้ หมดของบริ ษัท หำรด้ วยจ ำนวนหุ้นสำมัญ ของบริ ษัท ที่ มีก ำรซื อ้ ขำย
ทังหมดในตลำดหลั
้
กทรัพย์ฯ
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“วันที่ใช้ ในกำรคำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้ รับสิทธิในกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญที่ออก
ใหม่ หรื อวันแรกที่ตลำดหลักทรั พย์ ฯ ขึน้ เครื่ องหมำย XR ในกรณี ที่บริ ษัทยังคงสถำนะเป็ นบริ ษัทจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ สำหรับกรณีที่เป็ นกำรเสนอขำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/
หรื อ วันแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ ออกใหม่ สำหรั บกรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้ แก่ประชำชน
ทัว่ ไป และ/หรื อ กรณีที่เป็ นกำรเสนอขำยให้ แก่บคุ คลในวงจำกัด แล้ วแต่กรณี
ในกรณี ที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัท ” เนื่องจำกหุ้นสำมัญไม่มีกำรซื ้อขำยใน
ช่วงเวลำดังกล่ำว หรื อหลักทรั พย์ ของบริ ษัทมิได้ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์ฯ แล้ ว
บริ ษัทจะดำเนินกำรกำหนดรำคำยุติธรรมเพื่อใช้ ในกำรคำนวณแทน
“รำคำยุติธรรม” หมำยถึง รำคำที่ประเมินโดยที่ปรึ กษำทำงกำรเงินที่ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ให้
ควำมเห็นชอบ
1.

รำคำกำรใช้ สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี ้
Price 1

2.

=

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

อัตรำกำรใช้ สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี ้
Ratio 1

=

โดยที่ Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
A

B

Ratio 0 x [(MP(A+B)]
[(A x MP) + BX]
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

รำคำกำรใช้ สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใช้ สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้ สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้ สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัท
จำนวนหุ้นสำมัญที่ได้ เรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุด
ทะเบี ยนผู้ถือหุ้นเพื่ อกำรจองซือ้ หุ้นสำมัญที่ออกใหม่ ของผู้ถือหุ้น
เดิม และ/หรื อ ก่อนวันแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่
แก่ ป ระชำชนทั่วไป และ/หรื อ กรณี เสนอขำยหุ้น ให้ แ ก่ บุค คลใน
วงจำกัด แล้ วแต่กรณี
คือ จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่จำกกำรเสนอขำยแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/
หรื อ เสนอขำยต่อประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อเสนอขำยให้ แก่บุคคล
ในวงจำกัด
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BX

5.3

คือ จำนวนเงินที่จะได้ รับทังสิ
้ ้นหลังหักค่ำใช้ จ่ำย (ถ้ ำมี) จำกหุ้นสำมัญ
ที่ออกนัน้ ทัง้ กำรเสนอขำยให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม และ/หรื อ เสนอขำย
ต่อประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อเสนอขำยให้ แก่บคุ คลในวงจำกัด

เมื่อบริ ษัทเสนอขำยหลักทรั พย์ ออกใหม่ใดๆ ให้ กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรื อ ประชำชนทั่วไป และ/หรื อ
บุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์ นนให้
ั ้ สิทธิ ที่จะแปลงสภำพเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อให้ สิทธิในกำรซื ้อหุ้น
สำมัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภำพ หรื อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญ โดยรำคำสุทธิของหุ้นสำมัญที่
ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงั กล่ำวต่ำกว่ำร้ อยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัท”
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิและอัตรำกำรใช้ สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญ
จะไม่ได้ รับสิทธิในกำรซื ้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้ สิทธิที่จะแปลงสภำพเป็ นหุ้นสำมัญหรื อให้ สิทธิใน
กำรจองซื ้อหุ้นสำมัญ หรื อวันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ ขึ ้นเครื่ องหมำย XR ในกรณีที่บริ ษัทยังคงสถำนะ
เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์ฯ สำหรั บกรณีที่เป็ นกำรเสนอขำยให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม (Right
Issue) และ/หรื อ วันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้ สิทธิ ที่จะแปลงสภำพเป็ นหุ้น
สำมัญ หรื อให้ สิทธิในกำรซื ้อหุ้นสำมัญ กรณีที่เป็ นกำรเสนอขำยให้ แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณีที่
เป็ นกำรเสนอขำยให้ แก่บคุ คลในวงจำกัด แล้ วแต่กรณี
“รำคำสุทธิของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่” คำนวณได้ จำกจำนวนเงินที่บริ ษัทจะได้ รับจำกกำรขำยหลักทรัพย์
ที่ให้ สิทธิที่จะแปลงสภำพเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อให้ สิทธิในกำรซื ้อหุ้นสำมัญ หักด้ วยค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นจำก
กำรออกหลักทรัพย์นนั ้ (ถ้ ำมี) รวมกับเงินที่จะได้ รับจำกกำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญนัน้ หำรด้ วยจำนวนหุ้น
ทังสิ
้ ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้ สิทธินนั ้
“วันที่ใช้ ในกำรคำนวณ” หมำยถึงวันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้ รับสิทธิในกำรจองซื ้อหลักทรัพย์ที่ออก
ใหม่ใดๆ ที่ให้ สิทธิ แปลงสภำพเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อให้ สิทธิ ในกำรซือ้ หุ้นสำมัญ สำหรั บกรณี ที่เป็ นกำร
เสนอขำยหลักทรั พย์ ดงั กล่ำวให้ กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรื อ วันแรกของกำรเสนอขำย
หลัก ทรั พ ย์ ที่ ออกใหม่ใ ดๆ ที่ ใ ห้ สิท ธิ แ ปลงสภำพเป็ นหุ้น สำมัญ หรื อให้ สิ ท ธิ ใ นกำรซื อ้ หุ้น สำมัญ แก่
ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อกรณีที่เป็ นกำรเสนอขำยให้ แก่บคุ คลในวงจำกัด แล้ วแต่กรณี
1.

รำคำกำรใช้ สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี ้
Price 1

=

Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP(A+B)]
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2.

อัตรำกำรใช้ สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี ้
Ratio 1

=

โดยที่ Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
A

B

BX

5.4

Ratio 0 x [(MP(A+B)]
[(A x MP) + BX]
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

รำคำกำรใช้ สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใช้ สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้ สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้ สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัท ตำมรำยละเอียดที่กำหนดใน
ข้ อ 5.2
คือ จำนวนหุ้นสำมัญที่ได้ เรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำรจองซื ้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลง
สภำพเป็ นหุ้น สำมัญ หรื อให้ สิ ทธิ ใ นกำรซื อ้ หุ้นสำมัญ และ/หรื อ
ก่อนวันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรั พย์ ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิ แปลง
สภำพเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อให้ สิทธิในกำรซื ้อหุ้นสำมัญกรณีเสนอขำย
ต่อประชำชนทั่วไป และ/หรื อ กรณี เสนอขำยหุ้น ให้ แ ก่ บุค คลใน
วงจำกัด แล้ วแต่กรณี
คือ จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรั บกำรใช้ สิทธิ ของหลักทรั พย์
ใดๆ ที่ให้ สิทธิที่จะแปลงสภำพเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อให้ สิทธิในกำรซื ้อ
หุ้นสำมัญ ตำมที่ เสนอขำยให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม และ/หรื อ เสนอขำย
ต่อประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อเสนอขำยให้ แก่บคุ คลในวงจำกัด
คือ จำนวนเงินที่จะได้ รับทังสิ
้ ้นหลังหักค่ำใช้ จ่ำย (ถ้ ำมี) จำกกำรออก
หลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้ สิทธิที่จะแปลงสภำพเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อให้ สิทธิ
ในกำรซื ้อหุ้นสำมัญ สำหรั บกำรเสนอขำยให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม และ/
หรื อ เสนอขำยต่อประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อเสนอขำยให้ แก่บุคคล
ในวงจำกัด รวมกับเงินที่จะได้ รับจำกกำรใช้ สิทธิแปลงสภำพเป็ นหุ้น
สำมัญ หรื อใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญ

เมื่อบริ ษัทจ่ำยเงินปั นผลทังหมดหรื
้
อบำงส่วนเป็ นหุ้นสำมัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิและอัตรำกำรใช้ สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญ
จะไม่มีสิทธิ รับหุ้นปั นผล หรื อวันแรกที่ตลำดหลักทรั พย์ ฯ ขึน้ เครื่ องหมำย XD ในกรณี ที่บริ ษัทยังคง
สถำนะเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
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1.

รำคำกำรใช้ สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี ้
Price 1

2.

=

อัตรำกำรใช้ สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี ้
Ratio 1

=

โดยที่ Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
A
B
5.5

Price 0 x A
(A+B)

Ratio 0 x (A+B)
A
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

รำคำกำรใช้ สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใช้ สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้ สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้ สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
จำนวนหุ้นสำมัญที่ได้ เรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในกำรรับหุ้นปั นผล
คือ จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ในรู ปแบบของหุ้นสำมัญปั นผล

เมื่อบริ ษัทจ่ำยเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่ำอัตรำร้ อยละ 90 ของกำไรสุทธิ หลังหักภำษี เงินได้ ของบริ ษัท
สำหรับกำรดำเนินงำนในรอบระยะเวลำบัญชีใดๆ ในระหว่ำงอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิและอัตรำกำรใช้ สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญ
จะไม่มีสิทธิ รับเงินปั นผล หรื อวันแรกที่ตลำดหลักทรั พย์ ฯ ขึน้ เครื่ องหมำย XD ในกรณี ที่บริ ษัทยังคง
สถำนะเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
อัตรำร้ อยละของเงินปั นผลที่ จ่ำยให้ กับผู้ถือหุ้น คำนวณโดยนำเงิ นปั นผลที่ จ่ำ ยออกจริ งจำกผลกำร
ดำเนินงำนในแต่ละรอบระยะเวลำบัญชี หำรด้ วยกำไรสุทธิ ตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริ ษัท หลังหักภำษี
เงินได้ ของผลกำรดำเนินงำนของรอบระยะเวลำบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปั นผลที่จ่ำยออกจริ งดังกล่ำว
ให้ รวมถึงเงินปั นผลที่จ่ำยระหว่ำงกำลในแต่ละรอบระยะเวลำบัญชีดงั กล่ำวด้ วย
“วันที่ใช้ ในกำรคำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปั นผล หรื อวันแรกที่ตลำด
หลัก ทรั พ ย์ ฯ ขึน้ เครื่ องหมำย XD ในกรณี ที่ บ ริ ษัท ยังคงสถำนะเป็ นบริ ษัท จดทะเบี ย นในตลำด
หลักทรัพย์ฯ
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1.

รำคำกำรใช้ สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี ้
Price 1

2.

=

Price 0 x [MP – (D – R)]
MP

อัตรำกำรใช้ สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี ้
Ratio 1

=

โดยที่ Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
D
R

Ratio 0 x MP
[MP – (D – R)]
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

รำคำกำรใช้ สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใช้ สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้ สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้ สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัท ตำมรำยละเอียดที่กำหนดใน
ข้ อ 5.2
คือ เงินปั นผลต่อหุ้นที่จ่ำยให้ ผ้ ถู ือหุ้น
คือ เงินปั นผลต่อหุ้นที่จ่ำย หำกนำกำไรสุทธิ ตำมงบกำรเงิ นเฉพำะของ
บริ ษัทหลังหักภำษี เงินได้ ในอัตรำร้ อยละ 90 มำคำนวณจำกจำนวน
หุ้นทังหมดที
้
่มีสิทธิได้ รับเงินปั นผล

5.6

ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ใดๆ อันทำให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้ โดย
ที่เหตุกำรณ์ ใดๆ นัน้ ไม่ได้ กำหนดอยู่ในข้ อ 5.1 ถึง 5.5 ให้ บริ ษัทพิจำรณำเพื่อกำหนดกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใช้ สิทธิ และ/หรื ออัตรำกำรใช้ สิทธิ ใหม่ โดยไม่ทำให้ สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ด้อยไป
กว่ำเดิม โดยให้ ถือว่ำผลกำรพิจำรณำนันเป็
้ นที่สดุ และจะแจ้ งให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ
ตลำดหลักทรั พย์ ฯ ทรำบภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่มีเหตุให้ ต้องดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ สิทธิ
ดังกล่ำว

5.7

กำรคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิและอัตรำกำรใช้ สิทธิตำมข้ อ 5.1 ถึงข้ อ 5.6 เป็ นอิสระต่อ
กัน และจะคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงตำมลำดับเหตุกำรณ์ ก่อนหลังของกำรเปรี ยบเทียบกับรำคำตลำด
ต่อหุ้น ของหุ้ น สำมัญ ของบริ ษัท ส ำหรั บ ในกรณี ที่ เหตุก ำรณ์ ต่ำงๆ เกิ ดขึน้ พร้ อมกัน ให้ คำนวณกำร
เปลี่ยนแปลงเรี ยงลำดับดังนี ้ คือ ข้ อ 5.1  5.5  5.4  5.2  5.3  5.6 โดยในแต่ละลำดับ
ครัง้ ที่คำนวณกำรเปลี่ยนแปลงให้ คงสภำพของรำคำกำรใช้ สิทธิเป็ นทศนิยม 3 ตำแหน่ง และอัตรำกำรใช้
สิทธิเป็ นทศนิยม 5 ตำแหน่ง
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6.

5.8

กำรคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิและอัตรำกำรใช้ สิทธิตำมข้ อ 5.1 ถึงข้ อ 5.6 จะไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลงซึง่ ทำให้ รำคำกำรใช้ สิทธิใหม่สงู ขึ ้น และ/หรื อ อัตรำกำรใช้ สิทธิลดลง เว้ นแต่กรณีกำรรวม
หุ้น ส ำหรั บ กำรคำนวณจ ำนวนเงิ น จำกกำรใช้ สิ ท ธิ จะคำนวณจำกรำคำกำรใช้ สิ ท ธิ ใ หม่ห ลัง กำร
เปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสำมัญ (จำนวนหุ้นสำมัญคำนวณได้ จำกอัตรำกำร
ใช้ สิทธิใหม่ คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงควำมจำนงกำรใช้ สิทธิ เมื่อคำนวณได้ จำนวนหุ้น
ออกมำเป็ นเศษหุ้นให้ ตดั เศษของหุ้นนันทิ
้ ง้ ) ในกรณีจำนวนเงินที่คำนวณได้ จำกกำรใช้ สิทธิ มีเศษของ
บำทให้ ตดั เศษของบำททิ ้ง สำหรับกรณีที่กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิดงั กล่ำวมีผลทำให้ รำคำกำร
ใช้ สิทธิใหม่มีรำคำซึง่ ต่ำกว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้ ของหุ้นสำมัญของบริ ษัท ก็ให้ ใช้ มลู ค่ำที่ตรำไว้ ของหุ้นสำมัญ
ของบริ ษัทเป็ นรำคำกำรใช้ สิทธิใหม่ ส่วนอัตรำกำรใช้ สิทธิใหม่ให้ ใช้ อตั รำกำรใช้ สิทธิที่คำนวณได้ ตำมข้ อ
5.1 ถึงข้ อ 5.6 เช่นเดิม

5.9

กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิและอัตรำกำรใช้ สิทธิตำมข้ อ 5.1 ถึงข้ อ 5.6 บริ ษัทจะดำเนินกำรแจ้ ง
ผลกำรเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรำยละเอียดวิธีกำรคำนวณ และเหตุผลที่ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว
ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตลำดหลักทรั พย์ ฯ เพื่อแจ้ งรำคำกำรใช้ สิทธิและอัตรำกำรใช้
สิทธิ ที่กำหนดใหม่ รวมทัง้ วันที่ รำคำกำรใช้ สิ ทธิ แ ละอัตรำกำรใช้ สิท ธิ ใ หม่มีผลบังคับใช้ และบริ ษัท
จะแจ้ งรำยละเอียดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิ และ/หรื ออัตรำกำรใช้ สิทธิผ่ำนระบบเผยแพร่ ข้อมูล
ของตลำดหลักทรัพย์ฯ ให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิทรำบภำยใน 15 วัน นับจำกวันที่มีผลบังคับใช้ ต่อกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิและอัตรำกำรใช้ สิทธิ

กำรชดใช้ ค่ำเสียหำยกรณีท่ บี ริษัทไม่ สำมำรถจัดให้ มีห้ นุ สำมัญเพื่อรองรั บกำรใช้ สิทธิ
บริ ษัทจะชดใช้ คำ่ เสียหำยให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิตำมรำยละเอียดดังนี ้
(1)

บริ ษัทจะชดใช้ คำ่ เสียหำยให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อเมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ แสดงควำม
จำนงในกำรใช้ สิทธิ ภำยในแต่ละรอบของวันกำหนดกำรใช้ สิทธิ และได้ ปฏิ บัติถูกต้ องครบถ้ วนตำม
เงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในข้ อ 3.7 (ขันตอนในกำรใช้
้
สิทธิ ) ยกเว้ นกรณีข้อจำกัดอันสืบเนื่องมำจำกข้ อบังคับ
ของบริ ษัทว่ำด้ วยเรื่ องอัตรำส่วนกำรถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชำติไทย ที่จะทำให้ สดั ส่วนกำรถือหุ้นของ
คนที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยมำกกว่ำร้ อยละ 49 ของทุนชำระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท

(2)

กำรชดใช้ ค่ำเสียหำยตำมข้ อ 6(1) บริ ษัทหรื อบุคคลที่บริ ษัทมอบหมำยให้ เป็ นนำยทะเบียนใบสำคัญ
แสดงสิทธิจะชำระให้ เป็ นเช็คระบุชื่อขีดคร่ อมสัง่ จ่ำยเฉพำะ และจะจัดส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบ
รับภำยใน 14 วัน นับจำกวันที่บริ ษัทไม่สำมำรถจัดให้ มีห้ นุ สำมัญเพื่อรองรั บกำรใช้ สิทธิ ตำมใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ได้ ในกรณี ที่บริ ษัทไม่สำมำรถคืนเงิ นค่ำเสียหำยให้ แก่ผ้ ูถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ ภำยใน
ระยะเวลำดังกล่ำว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้ รับดอกเบี ้ยในอัตรำร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำก
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ค่ำเสี ย หำยนับ แต่ วัน ที่ พ้ น ก ำหนด 14 วัน ดังกล่ำวจนถึ งวัน ที่ ผ้ ูถื อใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ไ ด้ รั บ คื น เงิ น
ค่ำเสียหำย
อย่ำงไรก็ดี ไม่วำ่ ในกรณีใดๆ หำกบริ ษัทได้ ทำกำรส่งเช็คซึง่ ขีดคร่ อมสัง่ จ่ำยเฉพำะชื่อผู้ถือใบสำคัญสิทธิ
ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุในหนังสือแสดงควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือ
ว่ำผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ รับเงินค่ำเสียหำยคืนแล้ วโดยชอบและไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อ
ค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
(3)

กำรคำนวณค่ำเสียหำยที่บริ ษัทจะชดใช้ ให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตำมข้ อ 6(1) มีสตู รกำรคำนวณดังนี ้
ค่ำเสียหำยต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย

=

A x [MP - Price 1]

โดยที่ A

คือ จำนวนหุ้นสำมัญที่ไม่สำมำรถจัดให้ มี และ/หรื อเพิ่มขึน้ ได้ ตำมอัตรำกำรใช้
สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นต่อ 1 หน่วย
MP
คือ รำคำปิ ดของหุ้นสำมัญของบริ ษัทในวันกำหนดกำรใช้ สิทธิในแต่ละรอบ ซึง่ ผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ มำแสดงควำมจำนงใช้ สิทธิ ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำ
“รำคำปิ ดของหุ้นสำมัญของบริ ษัท ” เนื่องจำกหุ้นสำมัญไม่มีกำรซื ้อขำยใน
ช่วงเวลำดังกล่ำว หรื อหลักทรั พย์ของบริ ษัทมิได้ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรั พย์ฯ แล้ ว บริ ษัทจะดำเนินกำรกำหนดรำคำยุติธรรมเพื่อใช้
ในกำรคำนวณแทน
Price 1 คือ รำคำกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อรำคำกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่ได้ เปลี่ยนแปลงแล้ ว ตำมหัวข้ อเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ

อนึ่ง ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยที่ใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสำมัญ แต่ไม่สำมำรถจอง
ซื ้อได้ เนื่องมำจำกอัตรำส่วนกำรถือหุ้นของคนที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยในขณะนั น้ เกินกว่ำจำนวนที่ระบุไว้ ใน
ข้ อบังคับของบริ ษัท ในกรณีเช่นนี ้ บริ ษัทจะไม่ชดใช้ คำ่ เสียหำย หรื อดำเนินกำรอื่นใดให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญ
แสดงสิ ท ธิ ที่ มิ ใ ช่ สัญ ชำติ ไ ทย และผู้ ถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ มิ ใ ช่ สัญ ชำติ ไ ทยไม่ มี สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อง
ค่ำเสียหำย หรื อเรี ยกร้ องให้ บริ ษัทชดใช้ ใดๆ ทังสิ
้ ้น อย่ำงไรก็ดี ใบสำคัญแสดงสิทธิยงั มีผลใช้ ตอ่ ไปจนถึง
วันสิ ้นสุดกำรใช้ สิทธิ หำก ณ วันกำหนดใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยยัง
ไม่สำมำรถใช้ สิทธิได้ เนื่องจำกอัตรำส่วนกำรถือหุ้นของคนที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยในขณะนันเกิ
้ นกว่ำจำนวน
ที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทให้ ถือว่ำใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวหมดอำยุลง โดยผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยดังกล่ำว ไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่ำเสียหำยใดๆ ต่อบริ ษัท และบริ ษัทจะไม่ดำเนินกำร
ชดใช้ คำ่ เสียหำยที่เกิดขึ ้นทังสิ
้ ้น
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(4)
7.

กำรชดใช้ คำ่ เสียหำยตำมข้ อนี ้ให้ ถือเป็ นสิ ้นสุด

กำรดำเนินกำรกรณีท่ มี ีเศษของหุ้น
ในกรณีต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำกำรใช้ สิทธิตำมเกณฑ์กำรปรับรำคำใช้ สิทธิและอัตรำกำรใช้ สิทธิตำมที่ระบุ
ในเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสำมัญที่จะได้ รับจำกกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิให้ ตดั
เศษของหุ้นทิ ้ง

8.

มติท่ ปี ระชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุ มัตกิ ำรออกหุ้นสำมัญเพื่อรองรั บกำรใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤษภำคม 2558 ได้ มีมติอนุมตั ิจดั สรรหุ้นสำมัญ
จำนวนไม่เกิน 893,870,902 หุ้น เพื่อรองรับกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นที่ออกใหม่ ซึง่ ออกและ
เสนอขำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตำมสัดส่วน

9.

รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรั บใบสำคัญแสดงสิทธิ
(1)

ลักษณะที่สำคัญของหุ้น
จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับ : 893,870,902 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของใบสำคัญแสดง
สิทธิที่ออกและเสนอขำยในครัง้ นี ้
มูลค่ำที่ตรำไว้
: หุ้นละ 1 บำท
รำคำที่จะซื ้อหุ้น
: 1.97 บำท เว้ น แต่ก รณี มีก ำรปรั บ รำคำกำรใช้ สิ ท ธิ ต ำม
เงื่อนไขกำรปรับสิทธิ

(2)

สิทธิและผลประโยชน์อื่นนอกเหนือจำกสิทธิและผลประโยชน์ที่พงึ มีและพึงได้ จำกหุ้นสำมัญตำมปกติ
- ไม่มี -

(3)

ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้ สิทธิ
ตรำบเท่ำที่บริ ษัทยังคงสถำนะเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน บริ ษัทจะดำเนินกำรขออนุญำตนำหุ้นสำมัญที่เกิด
จำกกำรใช้ สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสำมัญของบริ ษัทเข้ ำซื ้อขำยในตลำดหลักทรั พย์ ฯ
ภำยใน 30 วัน นับจำกวันกำหนดกำรใช้ สิทธิซงึ่ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญในแต่ละครัง้

(4)

วิธีกำรส่งมอบใบหุ้นสำมัญที่ได้ จำกกำรใช้ สิทธิ
ในกำรออกและส่งมอบหุ้นสำมัญที่ออกใหม่นนั ้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ อำจเลือกรั บมอบเป็ นใบหุ้น
สำมัญ หรื อโดยผ่ำนบัญชีฝำกหลักทรัพย์ที่ บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยใช้
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ระบบไร้ ใบหุ้น (Scripless System) ทังนี
้ ้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้ องเลือกวิธีกำรรับมอบหุ้นสำมัญ
วิธีกำรใดวิธีกำรหนึง่ โดยระบุมำในแบบแจ้ งควำมจำนงกำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญ
บริ ษัทขอสงวนสิทธิในกรณี ที่บริ ษัทมิได้ มีสถำนะเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ บริ ษัทจะ
ดำเนินกำรส่งมอบหุ้นที่ออกใหม่จำกกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ
เป็ นใบหุ้นสำมัญเท่ำนัน้ และจะดำเนินกำรส่งมอบภำยในระยะเวลำที่กำหนด

(5)

-

ในกำรส่งมอบเป็ นใบหุ้นสำมัญนัน้ ชื่อที่จะระบุในใบหุ้นสำมัญออกใหม่จะใช้ ชื่อผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิ โดยบริ ษัทจะส่งใบหุ้นสำมัญไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตำมที่อยู่ที่ได้ ระบุไว้ ใน
แบบแสดงควำมจำนงกำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญ โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 15 วันทำ
กำรนับจำกวันกำหนดกำรใช้ สิทธิแต่ละครัง้

-

ในกำรส่งมอบหุ้นสำมัญผ่ำนบัญชีฝำกหลักทรั พย์ ที่ บริ ษัท ศูนย์ รับฝำกหลักทรั พย์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด นัน้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องระบุชื่อและเลขที่บญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์ของผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ และชื่อบริ ษัทหลักทรัพย์และเลขที่บริ ษัทสมำชิก โดยถูกต้ องในแบบแสดง
ควำมจำนงกำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญ และบริ ษัทจะส่งมอบหุ้นสำมัญผ่ำนบัญชีฝำกหลักทรัพย์
ภำยใน 7 วันทำกำร นับจำกวันกำหนดกำรใช้ สิทธิแต่ละครัง้

กำรดำเนินกำรหำกมีห้ นุ สำมัญที่เหลือจำกกำรใช้ สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในกรณีที่มีห้ นุ เหลือจำกกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ อัน เนื่องมำจำกผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่
ใช้ สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ คณะกรรมกำรของบริ ษัทจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอให้ ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจำรณำต่อไป

10.

สถำนะของหุ้นสำมัญใหม่ ท่ เี กิดจำกกำรใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
หุ้นสำมัญที่ออกตำมกำรใช้ สิทธิ ของผู้ถื อใบสำคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ จะมีสิทธิ และสภำพเหมือนหุ้นสำมัญเดิม
ของบริ ษัทที่ออกไปก่อนหน้ ำนี ้แล้ วทุกประกำร รวมทังสิ
้ ทธิในกำรรับเงินปั นผลหรื อประโยชน์อื่นใดที่บริ ษัทให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นสำมัญ ทังนี
้ ้ นับแต่วนั ที่นำยทะเบียนหุ้นสำมัญของบริ ษัทได้ จดแจ้ งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้ถือหุ้น
ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัท และกระทรวงพำณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ ว หำกบริ ษัทได้ ประกำศ
วันกำหนดสิทธิในเงินปั นผล หรื อประโยชน์อื่นใดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นก่อนวันที่นำยทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ จดแจ้ ง
ชื่ อของผู้ถื อใบสำคัญ แสดงสิ ทธิ เป็ นผู้ถื อหุ้นในสมุดทะเบี ยนผู้ถื อหุ้น ของบริ ษัท และกระทรวงพำณิ ช ย์ รั บจด
ทะเบียนเพิ่มทุนชำระเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวจะไม่มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลหรื อประโยชน์อื่น
นัน้
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11.

ตลำดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิท่ เี สนอขำยและหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้ สิทธิ
บริ ษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ฯ ภำยในระยะเวลำ
ที่กฎหมำยกำหนด

12.

ข้ อจำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิและกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทไม่มีข้อจำกัดกำรใช้ สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัท มีข้อจำกัดอันสืบเนื่องมำจำก
ข้ อบังคับบริ ษัทว่ำด้ วยเรื่ องอัตรำส่วนกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ ำว โดยมีรำยละเอียดดังนี ้

13.

(ก)

บริ ษัทจะไม่ออกหุ้นสำมัญให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็ นคนต่ำงด้ ำว ซึง่ ได้ ดำเนินกำรใช้ สิทธิตำม
เงื่อนไขกำรแจ้ งควำมจำนงกำรใช้ สิทธิ ตำมข้ อ 3.7 หำกกำรใช้ สิทธิดงั กล่ำวจะทำให้ สดั ส่วนกำรถือหุ้น
ของคนต่ำงด้ ำวมีจำนวนเกินกว่ำร้ อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท

(ข)

หำกข้ อจำกัดตำมข้ อ 12(ก) ข้ ำงต้ นมีผลทำให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็ นคนต่ำงด้ ำวที่ได้ ดำเนินกำร
ใช้ สิทธิตำมเงื่อนไขกำรแจ้ งควำมจำนงกำรใช้ สิทธิ ตำมข้ อ 3.7 ไม่สำมำรถใช้ สิทธิได้ ตำมจำนวนที่ระบุใน
แบบฟอร์ มใบแจ้ งควำมจำนงกำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญไม่ว่ำทังหมดหรื
้
อบำงส่วน บริ ษัทขอสงวนสิทธิใน
กำรคืนเงินที่เหลือตำมรำคำกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ในส่วนที่ไม่สำมำรถใช้ สิทธิได้ โดยไม่มี
ดอกเบี ้ย ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็ นคนต่ำงด้ ำวดังกล่ำวทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14
วัน นับจำกวันกำหนดกำรใช้ สิทธิ

(ค)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็ นคนต่ำงด้ ำวจะไม่ได้ รับกำรชดเชยหรื อชดใช้ ไม่ว่ำในรู ปแบบใดจำกบริ ษัท
ในกรณีที่ไม่สำมำรถใช้ สิทธิได้ โดยมีสำเหตุมำจำกข้ อจำกัดเรื่ องอัตรำส่วนกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ ำวตำม
ข้ อ 12(ก) ข้ ำงต้ น

สถำนภำพของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ อี ยู่ระหว่ ำงกำรแจ้ งควำมจำนงใช้ สิทธิ
สถำนะของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ในระหว่ำงวันที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ แจ้ งควำมจำนงกำรใช้ สิทธิและวัน
ก่อนที่ กระทรวงพำณิ ชย์ จะรั บจดเพิ่ มทุนช ำระแล้ วอันเนื่ องมำจำกกำรใช้ สิท ธิ ตำมใบส ำคัญ แสดงสิทธิ จะมี
สถำนภำพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่ได้ แจ้ งควำมจำนงกำรใช้ สิทธิ และสถำนภำพดังกล่ำว
นี จ้ ะสิ น้ สุด ลงในวัน ที่ ก ระทรวงพำณิ ช ย์ ไ ด้ รั บ จดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุน ช ำระแล้ วอัน เนื่ อ งมำจำกกำรใช้ สิ ท ธิ ต ำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวแล้ ว
ในกรณี ที่บริ ษัทมีกำรปรั บรำคำกำรใช้ สิทธิ และ/หรื อ อัตรำกำรใช้ สิทธิ ในช่วงที่ บริ ษัทยังไม่ได้ นำหุ้นสำมัญที่
เกิดขึ ้นจำกกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิเข้ ำจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้
ทำกำรใช้ สิทธิแล้ วจะได้ รับกำรปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริ ษัทจะดำเนินกำรออกหุ้นสำมัญใหม่เพิ่มเติมให้ แก่ผ้ ถู ือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็ วที่สดุ ตำมจำนวนที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้ รับหำกรำคำที่ได้ ปรับใหม่นนมี
ั้
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ผลบังคับใช้ โดยหุ้นสำมัญส่วนเพิ่มอำจได้ รับช้ ำกว่ำหุ้นสำมัญที่ได้ รับก่อนหน้ ำนี แ้ ล้ ว แต่ไม่เกิน 45 วันนับจำกวันที่
มีกำรปรับสิทธิ
14.

กำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ
14.1

กำรแก้ ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยชัดแจ้ งหรื อที่ต้องดำเนินกำรให้
เป็ นไปตำมกฎหมำย
กำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกำหนดสิทธิในเรื่ องที่เห็นได้ ว่ำจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยชัด
แจ้ ง หรื อในส่วนซึง่ ไม่ทำให้ สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรื อให้ เป็ นไปตำมบทบัญญัติหรื อ
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมำยอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
กฎระเบียบ หรื อข้ อบังคับหรื อคำสัง่ ที่มีผลบังคับทัว่ ไป หรื อประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ที่เกี่ยวข้ อง ให้ มีผลใช้ บงั คับโดยไม่ต้องได้ รับควำมยินยอมจำกที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

14.2

กำรแก้ ไขเพิ่มเติมในกรณีอื่น
กำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกำหนดสิทธินอกจำกกรณี ตำมข้ อ 14.1 ต้ องได้ รับควำมยินยอมจำกบริ ษัท และที่
ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ยกเว้ นกำรปรับสิทธิตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5 กำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตำมที่
กำหนดในข้ อ 14.2 จะต้ องได้ รับควำมยินยอมด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนเสี ยง
ทังหมดของผู
้
้ ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซงึ่ เข้ ำร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

14.3

เงื่อนไขในกำรดำเนินกำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกำหนดสิทธิ
กำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกำหนดสิทธิจะต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับข้ อกำหนดตำมประกำศ ทจ. 34/2551 หรื อ
กฎเกณฑ์ ใดๆ ของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อของตลำดหลักทรั พย์ฯ รวมทัง้ ที่จะมีเพิ่มเติม
ภำยหลังที่บริ ษัทได้ รับอนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ ออกและเสนอขำยใบสำคัญ
แสดงสิทธิ เว้ นแต่จะได้ รับกำรผ่อนผัน

14.4

กระบวนกำรหรื อขันตอนในกำรจะด
้
ำเนินกำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกำหนดสิทธิ

(ก)

บริ ษัทมีสิทธิเรี ยกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อขอมติใดๆ โดยจัดประชุมตำมวิธีกำรที่กำหนดไว้
ในข้ อกำหนดสิทธิ ซึง่ มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินี ้จะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ
กึง่ หนึง่ ของจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1
หน่วย มีสิทธิออกเสียง 1 เสียง ทังนี
้ ้ ประธำนกรรมกำร หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำร
บริ ษัท จะเป็ นประธำนในที่ประชุม ซึ่งมติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เรี ยกประชุม
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และดำเนินกำรประชุม ให้ มีผลบังคับใช้ และผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทุกรำย ไม่ว่ำจะได้ เข้ ำร่ วม
ประชุมหรื อตอบรับหนังสือแทนกำรเรี ยกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อไม่ก็ตำม

15.

(ข)

ในกำรลงมติใดๆ บริ ษัทอำจขอควำมเห็นชอบจำกผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็ นหนังสือแทนกำรเรี ยก
ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อลงมติใดๆ ดังกล่ำว โดยต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง
ของจำนวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มีสิทธิออกเสียง ทัง้ นี ้ มติดงั กล่ำวมีผลบังคับใช้
และผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทกุ รำย ไม่วำ่ จะได้ ตอบรับหนังสือแทนกำรเรี ยกประชุมผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิหรื อไม่ก็ตำม

(ค)

บริ ษัท จะดำเนิ น กำรแจ้ ง ให้ ส ำนัก งำนคณะกรรมกำร กลต. ตลำดหลัก ทรั พ ย์ ฯ และนำยทะเบี ย น
ใบสำคัญแสดงสิทธิทรำบถึงกำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกำหนดสิทธิและจะจัดส่งข้ อกำหนดสิทธิที่มีกำรแก้ ไข
เพิ่มเติมดังกล่ำวภำยใน 15 วันนับจำกวันที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกำหนดตำมข้ อ 14.1 หรื อ ข้ อ 14.2
แล้ วแต่ก รณี โดยบริ ษั ทจะแจ้ งผู้ถื อใบสำคัญแสดงสิท ธิ ถึงกำรแก้ ไขเพิ่ มเติมดังกล่ำวผ่ำนทำงสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะจัดส่งข้ อกำหนดสิทธิที่แก้ ไขเพิ่มเติม
ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อได้ รับกำรร้ องขอภำยใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับกำรร้ องขอเป็ นหนังสือ
จำกผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะจัดให้ มีกำรเก็บรั กษำส ำเนำข้ อกำหนดสิท ธิ ที่แก้ ไขเพิ่ มเติม ณ
สำนัก งำนใหญ่ ข องบริ ษัท เพื่ อให้ ผ้ ูถื อใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ข อตรวจสอบส ำเนำข้ อก ำหนดสิ ท ธิ ที่ แ ก้
เพิ่มเติมได้ ในวันและเวลำทำกำรของบริ ษัท

กำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
15.1. กำรเรี ยกประชุม
บริ ษัทมีสิทธิเรี ยกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ไม่ว่ำในเวลำใดๆ แต่บริ ษัทจะต้ องเรี ยกประชุมผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในกำรดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งโดยเร็ วภำยใน 30 วัน นับแต่วนั ที่
บริ ษัททรำบว่ำเกิดเหตุกำรณ์อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก)

หำกมีกำรเสนอขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกำหนดสิทธิในสำระสำคัญไม่ว่ำโดยบริ ษัท หรื อผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิตำมที่กำหนดไว้ ในข้ อ 3 ทังนี
้ ้ บริ ษัท และ/หรื อ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่
มีสิทธิที่จะเสนอให้ แก้ ไขข้ อกำหนดสิทธิในเรื่ องอัตรำกำรใช้ สิทธิหรื อรำคำกำรใช้ สิ ทธิอนั จะเป็ น
ผลกระทบในด้ ำนลบต่อสิทธิ และ/หรื อ ส่วนได้ เสียของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในกำรขอเสนอ
แก้ ไขเรื่ องดังกล่ำว หรื อ

(ข)

หำกมีเหตุกำรณ์ สำคัญ ที่ อำจกระทบต่อส่วนได้ เสีย ของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิ ทธิ อย่ ำงเป็ น
นัยสำคัญ หรื อควำมสำมำรถของบริ ษัทในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมข้ อกำหนดสิทธิ
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ในกำรเรี ยกประชุม ไม่วำ่ จะเป็ นกำรประชุมเนื่องจำกบริ ษัทหรื อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ร้องขอ
บริ ษัทจะต้ องจัดส่งหนังสือเรี ยกประชุมทำงไปรษณี ย์ลงทะเบียนถึงผู้ ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ตำมรำยชื่ อ และที่ อ ยู่ ที่ ป รำกฏในสมุด ทะเบี ย นผู้ ถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ แ ละแจ้ ง ผ่ ำ นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ ไม่น้อยกว่ำ 7 วัน (ไม่นบั วันที่ส่งหนังสือเรี ยกประชุมและ
วันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม โดยหนังสือเรี ยกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้ องระบุ
วัน เวลำ สถำนที่สำหรับกำรประชุม วำระกำรประชุมและผู้ที่ขอให้ เรี ยกประชุม
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรำยหนึง่ หรื อหลำยรำยที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อถือใบสำคัญแสดง
สิทธิรวมกันไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 25 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิอำจร้ องขอให้ บริ ษัท
เรี ยกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริ ษัทจะต้ องดำเนินกำรเรี ยกประชุมผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ได้ รับกำรร้ องขอจำกผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรำยหนึ่งหรื อ
หลำยรำยที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมกันไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 25
ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิมีคำขอเป็ นหนังสือให้ บริ ษัทเรี ยกประชุมผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิ
ในกรณีที่บริ ษัทไม่เรี ยกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตำมที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิร้องขอ
ภำยในเวลำที่กำหนดข้ ำงต้ น ให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิรำยหนึ่งหรื อหลำยรำยที่ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิหรื อถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 25 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่
ยังมิได้ ใช้ สิทธิดำเนินกำรเรี ยกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้
บริ ษัทจะทำกำรปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิในกำรเข้ ำร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมดังกล่ำวเป็ นระยะเวลำ
ไม่เกิน 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
15.2. ผู้มีสิทธิเข้ ำร่ วมประชุม
ผู้มีสิทธิเข้ ำร่ วมในกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละครัง้ จะประกอบด้ วยบุคคลต่ำงๆ ดังต่อไปนี ้
(ก)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและตัวแทนของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หมำยถึง ผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริ ษัทซึง่ ปรำกฏรำยชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในวัน
ปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อกำหนดสิทธิในกำรเข้ ำร่ วมประชุม โดยไม่รวมถึงผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคนใดที่มีสว่ นได้ เสียในข้ อพิจำรณำอันใดซึง่ ที่ประชุมจะพิ จำรณำและลง
มติ
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ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มีส่วนได้ เสียตำมข้ อนี ้ หมำยถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีควำม
ขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ในเรื่ องที่ที่ประชุมพิจำรณำลงมติ
(ข)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ อำจแต่งตังให้
้ ผ้ ูถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รำยอื่นหรื อบุคคลใดๆ (ผู้รับ
มอบฉันทะ) เข้ ำร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดทำหนังสือมอบฉันทะ
ตำมแบบที่นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ กำหนด และจัดส่งให้ แก่ผ้ ูถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
พร้ อมกับหนังสือเรี ยกประชุม ทัง้ นี ้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องจัดส่งต้ นฉบับหนังสือมอบฉันทะ
ให้ แก่ประธำนที่ประชุม หรื อผู้ที่ประธำนที่ประชุมมอบหมำยก่อนกำรประชุมเริ่ มต้ น

(ค)

ที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน ที่ปรึ กษำกฎหมำย หรื อบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่ที่ประชุมจะ
พิจำรณำซึง่ ได้ รับกำรร้ องขอจำกผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรื อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
(ซึ่งเป็ นผู้เรี ยกหรื อร้ องขอให้ เรี ย กประชุ ม ) ให้ เข้ ำร่ วมประชุมเพื่ อทำกำรชี แ้ จงและแสดง
ควำมเห็นต่อที่ประชุม

(ง)

บุคคลใดๆ ที่ประธำนในที่ประชุมอนุญำตให้ เข้ ำร่ วมประชุมในฐำนะผู้สงั เกตกำรณ์

15.3. องค์ประชุม
ในกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่ อพิ จำรณำและลงมติในเรื่ องต่ำงๆ จะต้ องมีผ้ ูถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ตงแต่
ั ้ 2 รำยขึ ้นไป ซึง่ ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็ นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 25 ของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีกำรออกและยังไม่มีกำรใช้ สิทธิ จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่กำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นกำรประชุมครัง้ ใหม่ที่เลื่อนมำจำกกำรประชุมครัง้ ก่อน
ซึง่ ไม่สำมำรถประชุมได้ เนื่องจำกขำดองค์ประชุมตำมวรรคก่อน องค์ประชุมสำหรับกำรประชุมครัง้ ใหม่
ที่เลื่อนมำนี ้จะต้ องประกอบด้ วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตงแต่
ั ้ 2 รำยขึ ้นไป ไม่ว่ำจะถือใบสำคัญแสดง
สิทธิรวมกันเป็ นจำนวนเท่ำใดก็ตำมเข้ ำร่ วมประชุม
15.4. ประธำนในที่ประชุม
(ก)

กรณีที่บริ ษัทเป็ นผู้เรี ยกประชุม ให้ ประธำนกรรมกำรบริ ษัท หรื อผู้ได้ รับมอบหมำยจำกประธำน
กรรมกำรบริ ษัท เป็ นประธำนที่ประชุม หำกประธำนกรรมกำรบริ ษัท หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมำย
(แล้ วแต่กรณี) ไม่อยู่หรื อไม่สำมำรถเป็ นประธำนที่ประชุมได้ หรื อเมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้ วถึง 45
นำที ให้ ที่ประชุมเลือกผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิทำหน้ ำที่เป็ นประธำนที่ประชุม

(ข)

กรณี ที่ผ้ ูถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็ นผู้เรี ยกประชุม ให้ ที่ประชุมเลือกผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
หรื อผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทำหน้ ำที่เป็ นประธำนที่ประชุม
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15.5. กำรเลื่อนประชุม
(ก)

(ข)

ในกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่วำ่ ครัง้ ใด หำกปรำกฏว่ำเมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้ วถึง 45
นำที ยังมีผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิเข้ ำร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุม ประธำนในที่ประชุม
จะต้ องสัง่ เลิกประชุม โดย
1.

ในกรณี ที่ผ้ ูออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็ นผู้เรี ยกประชุม ให้ ประธำนในที่ประชุมเลื่อน
กำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไปประชุมในวัน เวลำ และสถำนที่ ซึ่งประธำน
กำหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้ องอยู่ภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน แต่ไม่เกิน
14 วัน นับจำกวันนัดประชุมเดิม ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ผ้ อู อกใบสำคัญแสดงสิทธิและที่ประชุมผู้
ถื อใบสำคัญแสดงสิทธิ จะตกลงกันให้ ไม่มีกำรเรี ยกประชุมใหม่ นอกจำกนี ้ เรื่ องที่
พิจำรณำและลงมติในที่ ประชุมครั ง้ ใหม่จะต้ องเป็ นเรื่ องเดิมที่อำจพิ จำรณำได้ โดย
ชอบในกำรประชุมครัง้ ก่อนเท่ำนัน้

2.

ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้ร้องขอให้ เรี ยกประชุม จะไม่มีกำรเรี ยกประชุม
ใหม่ตำมที่กำหนดไว้ ในข้ อ 15.1

3.

ในกรณี ที่ ก ำรประชุ ม ซึ่ง ขำดองค์ ป ระชุ ม นี เ้ ป็ นกำรเรี ย กประชุ ม ที่ ไ ด้ เ รี ย กประชุ ม
เนื่องจำกกำรประชุมในครั ง้ ก่อนขำดองค์ประชุม จะไม่มีกำรเรี ยกประชุมใหม่ตำมที่
กำหนดไว้ ในข้ อ 15.1

นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้ องจัดส่งหนังสือเรี ยกประชุมสำหรับกำรประชุมครัง้ ใหม่ที่
จะจัดขึ ้นเนื่องจำกกำรประชุมครั ง้ ก่อนขำดองค์ประชุมให้ แก่ผ้ อู อกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตำมรำยชื่อและที่อยู่ซึ่งได้ เคยจัดส่งหนังสือเรี ยกประชุมผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิให้ ในครัง้ ที่ขำดองค์ประชุมนันทุ
้ กรำยภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ก่อนวันนัด
ประชุมครัง้ ใหม่ (ไม่นบั วันที่สง่ หนังสือเรี ยกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเรี ยกประชุมผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้ องระบุวนั เวลำ สถำนที่สำหรับกำรประชุม วำระกำรประชุม และ
องค์ประชุมที่ต้องกำรสำหรับกำรประชุมครัง้ ใหม่

15.6. มติของที่ประชุม
(ก)

กำรลงมติใ นเรื่ องต่ำงๆ ของที่ ป ระชุมผู้ถื อใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ให้ ตัดสิ น โดยกำรชูมือหรื อ
ลงคะแนนเสียงตำมที่ประธำนในที่ประชุมกำหนด ซึง่ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่ละรำยจะมี
คะแนนเสียงเท่ำจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ต นถื ออยู่ โดยให้ ถือว่ำใบสำคัญแสดงสิทธิ 1
หน่วยมี 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ ประธำนในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี ้ขำด (ทัง้
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กรณีมีกำรลงมติโดยกำรชูมือและลงคะแนนลับ ) เพิ่มจำกคะแนนเสียงที่ประธำนในที่ประชุม
อำจมีในฐำนะที่ตนเป็ นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อผู้รับมอบฉันทะ
(ข)

มติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในเรื่ องต่ำงๆ จะต้ องได้ รับมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่ำร้ อยละ 50 ของจำนวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซงึ่ เข้ ำร่ วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

(ค)

ผู้ ถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ร ำยใดมี ส่ ว นได้ เ สี ย เป็ นพิ เ ศษในเรื่ องใด จะไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนในเรื่ องนันๆ
้

(ง)

มติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรำย ไม่ว่ำ
จะได้ เข้ ำร่ วมประชุมหรื อไม่ก็ตำม

15.7. รำยงำนกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
(ก)

กรณีที่ผ้ อู อกใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้เรี ยกประชุม ให้ ผ้ อู อกใบสำคัญแสดงสิทธิจดั ทำรำยงำน
กำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้ ประธำนในที่ประชุมครัง้ นันตำมข้
้
อ 15.4 (ก) ลงนำม
รับรองภำยใน 30 วัน นับจำกวันประชุม และเก็บรักษำต้ นฉบับไว้ รวมทังจั
้ ดให้ มีสำเนำเพื่อให้ ผ้ ู
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตรวจสอบได้ ณ สำนักงำนใหญ่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในวันและ
เวลำทำกำรของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

(ข)

กรณี ที่ผ้ ูถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็ นผู้เรี ยกประชุม ให้ ประธำนที่ประชุมเลือกบุคคลใดก็ได้ ทำ
หน้ ำที่ เป็ นเลขำนุกำรที่ ป ระชุม และให้ เลขำนุก ำรที่ ได้ รับ เลือกจำกที่ ป ระชุมดังกล่ำวจัดท ำ
รำยงำนกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้ ประธำนในที่ประชุมครัง้ นันตำมข้
้
อ 15.4 (ข) ลง
นำมรั บรองภำยใน 30 วัน นับจำกวันประชุม และเก็บรั กษำต้ นฉบับไว้ รวมทัง้ จัดส่งสำเนำ
รำยงำนกำรประชุมครัง้ ดังกล่ำวให้ ผ้ อู อกใบสำคัญแสดงสิทธิ และให้ ผ้ อู อกใบสำคัญแสดงสิทธิ
จัดให้ มีส ำเนำเพื่ อให้ ผ้ ู ถื อใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ตรวจสอบได้ ณ ส ำนัก งำนใหญ่ ข องผู้ ออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิในวันและเวลำทำกำรของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

(ค)

ภำยหลังจำกบริ ษัทได้ ดำเนินกำรจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทจะแจ้ งมติของที่
ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ ผ้ ูถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทรำบผ่ ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ

15.8. ค่ำใช้ จ่ำยในกำรประชุม
บริ ษัทจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยทัง้ หมดที่เกี่ยวข้ องกับกำรจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตำม
ข้ อกำหนดสิทธินี ้
30

RML-W4
16.

ผลบังคับของข้ อกำหนดสิทธิและกฎหมำยที่ใช้ บังคับ
ข้ อกำหนดสิทธินี ้จะมีผลใช้ บงั คับเริ่ มในวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันกำหนดใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำย โดย
ข้ อกำหนดสิทธินี ้จะใช้ บงั คับและตีควำมตำมกฎหมำยไทย และหำกมีข้อควำมใดๆ ในข้ อกำหนดสิทธินี ้ขัดแย้ งกับ
กฎหมำยหรื อประกำศใดๆ ที่มีผลใช้ บงั คับตำมกฎหมำยกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ ใช้ ข้อควำมตำมกฎหมำย หรื อ
ประกำศดังกล่ำวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิแทนข้ อควำมของข้ อกำหนดสิทธิเฉพำะในส่วนที่ขดั แย้ งกันนัน้
ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหำชน)

ลงลำยมือชื่อ __________________________________
(นำยสถำพร อมรวรพักต์)

ลงลำยมือชื่อ __________________________________
(นำงสำวนุช กัลยำวงศำ)
วันที่

15 มิถนุ ำยน 2558
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