ที่ IR.011/2561
วันที่ 29 มิถุนายน 2561
เรื่อง แก้ไขข้อกาหนดสิทธิฯ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ T-W3
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) (เดิม บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและ
วิศ วกรรม จ ากั ด (มหาชน)) ได้ ท าการออกและจั ด สรรใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิที่ จ ะซื้อ หุ้ นสามั ญของบริ ษั ท ไทยบริ ก าร
อุตสาหกรรมและวิศวกรรม จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (T-W3) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 และจะครบอายุใบสาคัญแสดง
สิทธิ วันที่ 9 สิงหาคม 2561 โดยบริษัทได้จัดส่งข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิและผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ( T-W3)
(“ข้อกาหนดสิทธิฯ”) ไปยังผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
บริษัทขอแจ้งให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ รวมถึงผู้ที่จะได้รับโอนใบสาคัญแสดง
สิทธิจากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าทอดใดๆ ในอนาคต ทราบว่า บริษัทขอแก้ไขข้อความในข้อกาหนดสิทธิฯ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1) แก้ไขชื่อบริษัทในข้อกาหนดสิทธิฯ
จากเดิม
“บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จากัด (มหาชน)”
เปลี่ยนเป็น “บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จากัด (มหาชน)”
2) แก้ไขข้อความในข้อ 1.2
จากเดิม
ที่อยู่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
เลขที่ 242 ถนน กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
เปลี่ยนเป็น
ที่อยู่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
เลขที่ 3 ชั้น 15 อาคารรัจนาการ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ
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3) แก้ไขข้อความในข้อ 2.1 เรื่องการปรับปรุงวันที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับสิทธิใดๆ ให้สอดคล้องกับการปรับลดระยะเวลา
ชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์จากเดิม T+3 เป็น T+2 และวันขึ้น SP กรณี Warrant และ DW ใช้สิทธิครั้ง
สุดท้าย โดยมีรายละเอียดตาม หนังสือเลขที่ บจ.(ว) 1/2561 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
จากเดิม
2.1 วันใช้สิทธิ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้ในวันใช้สิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 9 สิงหาคม
2561 โดยเป็นวันที่ใบสาคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทาการของตลาด
หลักทรัพย์ ให้ใช้สิทธิในวันทาการสุดท้ายก่อนหน้าวันครบอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ในการใช้สิทธิบริษัทจะมีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ 21
วัน ก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย SP เพื่อห้ามการซื้อขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ ล่วงหน้า 3 วันทาการก่อนปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ ตรงกับวันหยุดทาการของตลาดหลักทรัพย์ฯให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนเป็นวันทาการก่อนหน้า)
บริษัทจะแจ้งข่าวเตือน และรายละเอียดเพิ่มเติม (หากมี) เกี่ยวกับระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้
สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ รายละเอียดบัญชีธนาคารเพื่อการจองซื้อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ บุคคลที่บริษัทจะแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) และ
สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
ทราบอย่างน้อย 15 วันทาการก่อ นระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ในการนี้ บริษัทจะส่ ง
รายละเอียดดังกล่าวให้กับผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย
เปลี่ยนเป็น
2.1 วันใช้สิทธิ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้ในวันใช้สิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 9 สิงหาคม
2561 โดยเป็นวันที่ใบสาคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทาการของตลาด
หลักทรัพย์ ให้ใช้สิทธิในวันทาการสุดท้ายก่อนหน้าวันครบอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ในการใช้สิทธิบริษัทจะมีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ 21
วัน ก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย SP เพื่อห้ามการซื้อขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ ล่วงหน้า 2 วันทาการก่อนปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ ตรงกับวันหยุดทาการของตลาดหลักทรัพย์ฯให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนเป็นวันทาการก่อนหน้า)
บริษัทจะแจ้งข่าวเตือน และรายละเอียดเพิ่มเติม (หากมี) เกี่ยวกับระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้
สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ รายละเอียดบัญชีธนาคารเพื่อการจองซื้อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ บุคคลที่บริษัทจะแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) และ
สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
ทราบอย่างน้อย 15 วันทาการก่อ นระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ในการนี้ บริษัทจะส่ ง
รายละเอียดดังกล่าวให้กับผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย
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4) แก้ไขข้อความในข้อ 2.3
จากเดิม
2.3 การแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทั จะต้องแจ้งความจานงใน
การใช้สิทธิ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในข้อ 3 ภายในระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ซึ่งได้แก่
เวลา 9.00 – 16.00 น. ของระยะเวลา 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (“ระยะเวลาแจ้งความจานงใน
การใช้สิทธิ”)
บริษัทจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิโดย
จะแจ้งข่าวและให้มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันครบกาหนดใช้สิทธิ
ครั้งสุดท้ายและตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย SP ล่วงหน้า 3 วันทาการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย
เปลี่ยนเป็น
2.3 การแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทั จะต้องแจ้งความจานงใน
การใช้สิทธิ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในข้อ 3 ภายในระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ซึ่งได้แก่
เวลา 9.00 – 16.00 น. ของระยะเวลา 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (“ระยะเวลาแจ้งความจานงใน
การใช้สิทธิ”)
บริษัทจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิโดย
จะแจ้งข่าวและให้มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันครบกาหนดใช้สิทธิ
ครั้งสุดท้ายและตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย SP ล่วงหน้า 2 วันทาการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย
5) แก้ไขข้อความในข้อ 2.5
จากเดิม
2.5 สถานที่ที่ติดต่อในการใช้สิทธิ
บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จากัด (มหาชน)
เลขที่ 242 ถนน กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2860-1250-7
เบอร์โทรสาร : 0-2860-1258-9
Website: www.tiesco.co.th
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เปลี่ยนเป็น
2.5 สถานที่ที่ติดต่อในการใช้สิทธิ
บริษัท ที เอ็นจิเนียร์รงิ่ คอร์เปอร์เรชั่น จากัด (มหาชน)
เลขที่ 3 ชั้น 15 อาคารรัจนาการ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2018-7190-8
เบอร์โทรสาร : 0-2018-7199
Website: www.t-pcl.com
6) แก้ไขข้อความในข้อ 3.1.4
จากเดิม
3.1.4 การชาระเงินค่าหุ้นสามัญ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิต้องชาระเงินค่าหุ้นสามัญตามจานวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในใบแจ้งความ
จานงในการใช้สิทธิ โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
- ชาระเงินค่าหุ้นสามัญครั้งเดียวเต็มจานวนตามจานวนในการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจานงการ
ใช้สิทธิ โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
จะต้องชาระเป็น เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงิน
ได้จากสานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทาการ นับจากวันที่แจ้งความจานงในการใช้
สิทธิแต่ละครั้ง โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “บริษัทไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จากัด (มหาชน)”
(“Thai Industrial & Engineering Service Public Company Limited for Share Subscription”)
เลขที่บัญชี 468-0-49150-2 ของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขา เสนาเฟสท์(เจริญนคร)
พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง
เปลี่ยนเป็น
3.1.4 การชาระเงินค่าหุ้นสามัญ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิต้องชาระเงินค่าหุ้นสามัญตามจานวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในใบแจ้งความ
จานงในการใช้สิทธิ โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
- ชาระเงินค่าหุ้นสามัญครั้งเดียวเต็มจานวนตามจานวนในการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจานงการ
ใช้สิทธิ โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
จะต้องชาระเป็น เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงิน
ได้จากสานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทาการ นับจากวันที่แจ้งความจานงในการใช้
สิท ธิแ ต่ละครั้ง โดยขีด คร่ อมสั่ง จ่า ย “บริษั ท ที เอ็ นจิ เนี ยร์ ริ่ง คอร์ เปอร์ เรชั่น จ ากั ด (มหาชน)”
(“T Engineering Corporation Public Company Limited for Share Subscription”) เลขที่บัญชี
468-0-49150-2 ของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขา เจริญนคร พร้อมทั้งเขียนชื่อ
นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง

4/5

7) แก้ไขข้อความในข้อ 11.1
จากเดิม
11.1 ข้อจากัดการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจากัด โดยบริษัทจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนสิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นเป็นกรณีการใช้สิทธิที่บริษัทจะปิดสมุดทะเบียน 21 วันก่อนวันใช้สิทธิ และตลาด
หลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 3 วันทาการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน หรือเป็นการ
ปิดสมุดทะเบียนเพื่อกาหนดสิทธิของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิตาม
ข้อ 13.
เปลี่ยนเป็น
11.1 ข้อจากัดการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจากัด โดยบริษัทจะไม่มีการปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนสิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นเป็นกรณีการใช้สิทธิที่บริษัทจะปิดสมุดทะเบียน 21 วันก่อนวันใช้สิทธิ และตลาด
หลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 2 วันทาการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน หรือเป็นการ
ปิดสมุดทะเบียนเพื่อกาหนดสิทธิของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิตาม
ข้อ 13.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายทรรศิน จงอัศญากุล
ประธานกรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จากัด (มหาชน)
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บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จากัด (มหาชน)
T Engineering Corporation Public Company Limited

หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (T-W3)

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 3 จานวน 1,451,232,630 หน่วย อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ 3 ปี ใบสาคัญแสดง
สิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมที่จองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทและได้รับจ้ดสรรในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรร ต่อ ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
และกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสาคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ในวันที่ 28
กรกฎาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชัน่ จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1
รายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุ้นสามัญเพิม่ ทุนของ
บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“T-W3”)
ชื่อผู้ออกและเสนอขาย

: บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ชื่อของใบสาคัญแสดงสิทธิ

: ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง
คอร์เปอร์เรชั่น จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ ” หรือ
“T–W3”)

จานวนของใบสาคัญแสดงสิทธิ
จานวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ

: ไม่เกิน 1,451,232,630 หน่วย
: ไม่เกิน 1,451,232,630 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) คิดเป็นร้อย
ละ 25.00 ของหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ประเภทและชนิดของใบสาคัญแสดง : ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ
สิทธิ
หุ้นและเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
: ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
: วันที่ 10 สิงหาคม 2558
วันครบอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ
: วันที่ 9 สิงหาคม 2561
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
: 0.00 บาท
ราคาใช้สิทธิ
: 1 บาทต่อ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับ
สิทธิ)
อัตราการใช้สิทธิ
: ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนได้ 1 หุ้น
(เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ
: ผู้ถื อใบสาคั ญแสดงสิ ทธิ T-W3 สามารถใช้สิทธิ ตามใบสาคั ญแสดงสิ ทธิ
T-W3 ได้หนึ่งครั้ง ณ วันที่ใบสาคัญแสดงสิทธิ T-W 3 มีอายุครบ 3 ปี นับ
แต่วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 9 สิงหาคม 2561
ระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้ : ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องแจ้ง
สิทธิ
ความจานงในการใช้สิทธิในระหว่าง 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิ
ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทาการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิ
ดังกล่าวเป็นวันทาการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งดังกล่าว
วันใช้สิทธิ
: ตรงกับวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันครบอายุของใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ ทั้ ง นี้ หากวั น ดั ง กล่ า วตรงกั บ วั น หยุ ด ท าการของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ใช้สิทธิในวันทาการสุดท้ายก่ อนหน้าวัน
ครบอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยสามารถแสดงความจานงในการใช้
สิทธิได้ภายในช่วงระยะเวลา 15 วันก่อนวันใช้สิทธิ
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความ : เมื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้แจ้งความจานงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
จานงในการใช้สิทธิ
เพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถ
ยกเลิกการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิได้
หน้าที่ 1

บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชัน่ จากัด (มหาชน)

กาหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุ้น หรือวันกาหนดรายชื่อเพื่อ
สิทธิในการจองหรือได้รับใบสาคัญ
แสดงสิทธิ
วิธีการจัดสรร

ก าหนดวั น จองซื้ อ และรั บ ช าระ
เงินค่าใบสาคัญแสดงสิทธิ

: การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ
เดิมของบริษัท ที่มี รายชื่อปรากฏในสมุดทะเบี ยนผู้ ถือหุ้ นของบริ ษัท ณ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
: จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จานวนไม่เกิน 1,451,232,630 หน่วย
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราหุ้นสามัญเดิม 4 หุ้นต่อ 1
หน่วย ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ทั้งนี้ ภายหลังการคานวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิทธิ ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้งทั้งจานวน ใบสาคัญแสดงสิทธิที่เหลือจาก
การจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะทาการยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือ
จานวนดังกล่าว ซึ่งจะทาให้คงเหลือใบสาคัญแสดงสิทธิในจานวนเท่าที่
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว
: ไม่มีการกาหนดวันจองซื้อและรับชาระเงินค่าใบสาคัญแสดงสิทธิเนื่องจาก
การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ เป็นการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
โดยไม่คิดมูลค่า โดยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทั ที่มีรายชื่อปรากฏ
ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดรองของใบสาคั ญ แสดง
สิทธิ
ตลาดรองของหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ที่ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกิดจากการใช้สิทธิ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
: 1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
ในกรณี ถ้าผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นครบตามใบสาคัญแสดงสิทธิทั้ง
จานวน 1,451,232,630 หน่ ว ย และผู้ใ ช้สิท ธิไ ม่ใ ช่ ผู้ถื อหุ้ น เดิ มของ
บริษัทจะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมโดยผู้ถือ
หุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 20.00 เมื่อเทียบ
กับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
2. ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)
ภายหลั งการออกและเสนอขายใบสาคั ญแสดงสิทธิ: หุ้นสามัญของ
บริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)
เนื่องจาก ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จานวน 1.00 บาทต่อหุ้นสูงกว่า
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย ซึ่งเท่ากับ 0.53 บาทต่อหุ้น มูลค่าที่ตราไว้
1.00 บาทต่อหุ้น โดยราคาตลาดก่อนเสนอขาย คานวณจากราคาถัว
เฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15
วันก่ อนวั นประชุ มคณะกรรมการบริ ษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่ อวันที่ 10
เมษายน 2558 ซึ่งมีมติพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิ T-W3

หน้าที่ 2

บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชัน่ จากัด (มหาชน)

เหตุ ใ นการออกหุ้ น ใหม่ เ พื่ อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้
สิทธิ

: เมื่อมีการดาเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิ ทธิตามเงื่อนไขใน
การปรับสิทธิตามที่กาหนดไว้ในข้อ 4 ของข้อกาหนดสิทธิของใบสาคัญ
แสดงสิทธิซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 11 (4) (ข) ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่องการขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นทีอ่ อกใหม่และหุ้นที่ออก
ใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ
รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็นสาหรับใช้ : ผู้ ถื อ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ค วรศึ ก ษาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ข้ อ ก าหนดสิ ท ธิ ข อง
ประกอบการตัดสินใจลงทุนใน
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งแสดงอยู่ในส่วนที่ 2 ของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
เอกสารฉบับนี้ด้วย

หน้าที่ 3

บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชัน่ จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2
ข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิและผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“T - W3”)
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จากัด (มหาชน) (ชื่อเดิม
“บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จากัด (มหาชน)”) ครั้งที่ 3 (“T - W3”) ออกโดยบริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง
คอร์เปอร์เรชั่น จากัด (มหาชน) (ชื่อเดิม “บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จากัด (มหาชน)”) (“บริษัท”)
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558
ผู้ ถื อ ใบสาคั ญ แสดงสิ ท ธิ จ ะได้ รั บ สิ ท ธิ ต ามที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ นข้ อ ก าหนดสิ ท ธิ นี้ โดยผู้ อ อกใบสาคั ญ แสดงสิ ท ธิ แ ละ
ผู้ถือ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิจ ะต้อ งผูก พั น ตามข้อ กาหนดสิท ธินี้ทุก ประการ และให้ถือ ว่า ผู้ถือ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ไ ด้
รับทราบและเข้าใจข้อกาหนดต่างๆ ในข้อกาหนดสิทธินี้เป็นอย่างดีทุกประการแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการเก็บรักษา
ข้อกาหนดสิทธินี้ไว้ ณ สานักงานใหญ่ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสาเนาข้อกาหนดสิทธิได้
ในวันและเวลาทาการของสถานที่ดังกล่าว
คาจากัดความ
คาและข้อความต่างๆ ทีใ่ ช้อยูใ่ นข้อกาหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้
หมายถึง ข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิและผู้ถือ
“ข้อกาหนดสิทธิ”
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง
คอร์เปอร์เรชั่น จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
(ถ้ามี))
“ใบสาคัญแสดงสิทธิ” หรือ หมายถึง ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง
คอร์ เ ปอร์เ รชั่ น จ ากั ด (มหาชน) ครั้ งที่ 3 ชนิ ด ระบุ ชื่ อ ผู้ ถื อ และโอน
“T – W3”
เปลี่ยนมือได้
หมายถึง ใบแทนใบสาคั ญ แสดงสิ ทธิ ที่ ออกโดยบริ ษัท ศูน ย์ รับ ฝากหลั ก ทรั พ ย์
“ใบแทนใบสาคัญแสดง
(ประเทศไทย) จากัด เพื่อใช้แทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
สิทธิ”
“บริษัท” หรือ “ผู้ออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิ”

หมายถึง

บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จากัด (มหาชน)

“ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ”
“วันที่ออกใบสาคัญแสดง
สิทธิ”

หมายถึง
หมายถึง

ผู้ทรงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
วันที่ 10 สิงหาคม 2558

“ระยะเวลาแจ้งความจานง
ในการใช้สิทธิ”

หมายถึง

“วันใช้สิทธิ”

หมายถึง

ระยะเวลาที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้น
สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท สามารถแจ้ ง ความจ านงในการใช้ สิท ธิ ต าม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.3
ตรงกับ วั นที่ 9 สิง หาคม 2561 ซึ่ง เป็น วันเดีย วกับ วันครบอายุ ของ
ใบสาคัญแสดงสิท ธิ ทั้งนี้ หากวัน ดังกล่ าวตรงกั บวันหยุดท าการของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ใช้สิทธิในวันทาการสุดท้ายก่อน
หน้าวันครบอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยสามารถแสดงความจานง
ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ภายในช่วงระยะเวลา 15 วัน ก่อน
วันใช้สิทธิ
หน้าที่ 4

บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชัน่ จากัด (มหาชน)

“วันทาการ”

หมายถึง

“สานักงาน ก.ล.ต.”

หมายถึง

วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิดทาการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่
วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ
ให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายถึง
“ตลาดหลักทรัพย์”
“นายทะเบียนใบสาคัญแสดง หมายถึง
สิทธิ”
หมายถึง
“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”
“บุคคลที่มใิ ช่สญ
ั ชาติไทย” หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

“ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่
มิใช่สัญชาติไทย”

หมายถึง

ผู้ ถื อ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ซึ่ ง เป็ น บุ ค คลธรรมดาและนิ ติ บุ ค คลที่ มิ ใ ช่
สัญชาติไทย

“ข้อจากัดหุ้นต่างด้าว”

หมายถึง

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย

สัดส่วนที่ผู้ลงทุนต่างประเทศ (ประกอบด้วยบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
ที่ มิ ใ ช่ สั ญ ชาติ ไ ทย) สามารถถื อ ครองหุ้ น และมี ชื่ อ ปรากฏบนหน้ า
ทะเบียนได้ โดยกาหนดเป็นร้อยละของจานวนหุ้นที่จดทะเบียนทั้งหมด
ของบริษัท
หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกากั บตลาดทุ นที่ ทจ. 34/2551 เรื่ อ ง การขอ
“ประกาศ ทจ. 34/2551”
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้ นที่
ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15
ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
“สมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญ หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ
ใบสาคั ญ แสดงสิ ท ธิ และผู้ ถื อ ใบสาคั ญ แสดงสิ ท ธิ ตามหลั ก เกณฑ์ ที่
แสดงสิทธิ ”
กาหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ
ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศ
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
หมายถึง สิทธิทั้งปวงในใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายใต้ข้อกาหนดสิทธินี้ และ/หรือ
“สิทธิในใบสาคัญแสดง
ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) อันรวมถึง (แต่ไม่จากัดเฉพาะ) สิทธิ
สิทธิ”
ในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
1.1

ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

1.2

บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

1.3

เลขที่ 3 ชั้น 15 อาคารรัจนาการ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ
ประเภทของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือ T-W3 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
หน้าที่ 5

บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชัน่ จากัด (มหาชน)

1.4

ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
1.5 วิธีการเสนอขายและจัดสรร
จัดสรรใบสาคัญ แสดงสิทธิใ ห้กับ ผู้ถือหุ้ นเดิ มของบริษัท จานวนไม่เกิน 1,451,232,630 หน่วย ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมที่ได้รับการจัดสรร ต่อ ใบสาคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย
ทั้งนี้ เศษทศนิยมจากการคานวณให้ปัดทิ้ง ซึ่งเป็นการเสนอขายโดยไม่คิดมูลค่า โดยบริษัทได้กาหนด
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เป็นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและ
เสนอขายหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท และให้ ร วบรวมรายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
1.6 จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ไม่เกิน 1,451,232,630 หน่วย
1.7 จานวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ
ไม่เกิน 1,451,232,630 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) หรือคิดเป็นจานวนร้อยละ 25.00 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งมีจานวนเท่ากับ 5,804,930,520 หุ้น
การคานวณสัดส่วนการถือหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
จานวน (หุ้น)
1. จานวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ
1,451,232,630
2. ทุนจดทะเบียนชาระแล้วทั้งหมด
5,804,930,520
จานวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ
= = 1,451,232,630
ทุนจดทะเบียนชาระแล้วทั้งหมด
5,804,930,520
= 25.00%

1.8

ราคาเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
0.00 บาทต่อหน่วย
1.9 อัตราการใช้สิทธิ
ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ 1 หน่ว ย มี สิทธิ ซื้อหุ้ นสามัญเพิ่มทุ นได้ 1 หุ้ น (เว้น แต่จ ะมีก ารเปลี่ย นแปลงใน
ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
1.10 ราคาใช้สิทธิ
1.00 บาท ต่อ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงือ่ นไขการปรับสิทธิ)
1.11 วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
วันที่ 10 สิงหาคม 2558
1.12 วันใช้สิทธิ
ตรงกับวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันครบอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ หากวัน
ดังกล่าวตรงกับวันหยุดทาการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ใช้สิทธิในวันทาการสุดท้ายก่อน
หน้าวันครบอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยสามารถแสดงความจานงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ได้ภายในช่วงระยะเวลา 15 วันก่อนวันใช้สิทธิ
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1.13 อายุใบสาคัญแสดงสิทธิ
ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ (นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดง
สิทธิจนถึงวันครบอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ คือ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2558 จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม
2561) ทั้งนี้ ภายหลังการออก T-W3 บริษัทจะไม่ขยายอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีก
1.14 ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริษัทจะนาใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
1.15 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
ก. หุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้
เสมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชาระเต็มมูลค่าของบริษัททุกประการ
ข. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
1) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
ในกรณี ถ้ า ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม ใช้ สิ ท ธิ ซื้ อ หุ้ น ครบตามใบส าคั ญ แสด งสิ ท ธิ ทั้ ง จ านวน
1,451,232,630 หน่ ว ย และผู้ ใ ช้ สิท ธิ ไ ม่ ใ ช่ ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม ของบริ ษั ท จะเกิ ด ผลกระทบต่ อ
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมโดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณ
ร้อยละ 20.00 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดง
สิทธิ
Control Dilution =

=

จานวนหุ้นรองรับ T-W3
จานวนหุ้นปัจจุบัน + จานวนหุ้นรองรับ T-W3

1,451,232,630
5,804,930,520 + 1,451,232,630
= ร้อยละ 20.00
2)

.

.

ผลกระทบต่อด้านราคา (Price Dilution)
ภายหลั ง การออกและเสนอขายใบสาคั ญ แสดงสิ ท ธิ : หุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท จะไม่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)
Price Dilution = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการออก T-W3
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
โดยที่
ราคาตลาดหลังการออก = [(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จานวนหุ้นชาระแล้ว) +
T-W3
+ (ราคาใช้สิทธิ T-W3 x จานวนหุ้นที่ออกเพื่อ
รองรับ T-W3)] / (จานวนหุ้นชาระแล้ว + จานวน
หุ้นที่ออกเพื่อรองรับ T-W3 ในครั้งนี้)
เนื่องจาก ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จานวน 1.00 บาทต่อหุ้นสูงกว่าราคาตลาดก่อนเสนอ
ขาย ซึ่งเท่ากับ 0.53 บาทต่อหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาทต่อหุ้น โดยราคาตลาดก่อนเสนอ
ขาย ค านวณจากราคาถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งน้ าหนั ก ของหุ้ น ของบริ ษั ท ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ
ย้อนหลัง 15 วันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน
2558 ซึ่งมีมติพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ T-W3
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2.

การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
2.1

วันใช้สิทธิ
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้ในวันใช้สิทธิซึ่งตรงกับวันที่ 9 สิงหาคม
2561 โดยเป็นวันที่ใบสาคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทาการของตลาด
หลักทรัพย์ให้ใช้สิทธิในวันทาการสุดท้ายก่อนหน้าวันครบอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ในการใช้สิทธิบริษัทจะมีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
21 วัน ก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ โดยตลาดหลักทรัพย์ ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย SP เพื่อห้ามการซื้อขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ ล่วงหน้า 2 วันทาการก่อนปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการ
โอนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ตรงกับวันหยุดทาการของตลาดหลักทรัพย์ฯให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนเป็นวัน
ทาการก่อนหน้า)
บริษัทจะแจ้งข่าวเตือน และรายละเอียดเพิ่มเติม (หากมี) เกี่ยวกับระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้
สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ รายละเอียดบัญชีธนาคารเพื่อการจองซื้อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ บุคคลที่บริษัทจะแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) และ
สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ฯ ให้ผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ ทราบอย่างน้อย 15 วันทาการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ในการนี้ บริษัทฯ
จะส่งรายละเอียดดังกล่าวให้กับผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ด้วย

2.2

การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ในการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทตามสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่ทั้งจานวน หรือเพียงบางส่วนก็ได้ สาหรับใบสาคัญแสดง
สิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันใช้สิทธิ บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิในส่วนดังกล่าว และให้ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธิในส่วนดังกล่าว สิ้นสภาพลงโดยไม่
มีการใช้สิทธิ

2.3

การแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะต้องแจ้งความจานง
ในการใช้สิทธิ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในข้อ 3 ภายในระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ซึ่ง
ได้แก่ เวลา 9.00 – 16.00 น. ของระยะเวลา 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (“ระยะเวลาแจ้งความ
จานงในการใช้สิทธิ”)
บริษัทจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิโดย
จะแจ้งข่าวและให้มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันครบกาหนดใช้
สิทธิครั้งสุดท้ายและตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย SP ล่วงหน้า 2 วันทาการก่อนวันปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย
บริษัทจะไม่รับการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิทางไปรษณีย์
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2.4

นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2229-2800
โทรสาร: 0-2359-1259
E-mail: TSDCallCenter@set.or.th
Website: http://www.tsd.co.th
นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุด
ทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ชื่อเต็ม สัญชาติและที่อยู่ของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ
ที่ศู น ย์รั บ ฝากหลัก ทรัพ ย์ จ ะก าหนด ในกรณี ที่ ข้อ มู ลไม่ ต รงกั น จะถือ ว่ าข้ อ มู ลในสมุ ด ทะเบี ยนผู้ ถื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือ
ข้ อ ผิ ด พลาดในรายละเอี ย ดในการลงบั น ทึ ก สมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ ใบสาคั ญ แสดงสิ ท ธิ ต่ อ นายทะเบี ย น
ใบสาคัญแสดงสิทธิโดยตรง และนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาด
ดังกล่าว
นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ มีหน้าที่จะต้องออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และจะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิแทนในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบสาคัญแสดงสิทธินั้น และนายทะเบียนจะออกใบสาคัญแสดงสิทธิหรือ
ออกใบรับเพื่อใช้แทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามแบบที่นายทะเบียนกาหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนที่จะต้องจัดทาและเก็บรักษา
สมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไว้จนกว่าใบสาคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจะมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับ
ของบริษัท หรือจนกว่าครบกาหนดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี)
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลง หรือข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลง
บันทึกสมุดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิและนายทะเบียนจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว
บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิโดยจะแจ้งให้ผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยแจ้งผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์

2.5

สถานที่ที่ติดต่อในการใช้สิทธิ
บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จากัด (มหาชน)
เลขที่ 3 ชั้น 15 อาคารรัจนาการ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2018-7190-8
เบอร์โทรสาร : 0-2018-7199
Website : www.t-pcl.com
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2.6

ผูท้ รงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิ
2.6.1 ผู้ทรงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิกรณีทั่วไป
สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิจะตกแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของใบสาคัญแสดง
สิทธิในจานวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิในขณะนั้นๆ หรือในวันแรกของ
การปิดสมุดทะเบียน (กรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ)
2.6.2 ผู้ทรงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแทน
สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิจะตกแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิ ทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิในจานวนที่ลงทะเบียนในสมุด
ทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในขณะนั้นๆ หรือในวันแรก
ของการปิดสมุดทะเบียน (กรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ)

3.

วิธีการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ผู้ถือใบสาคั ญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้งความจานงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่สานักงานใหญ่ของ
บริ ษั ท ในระหว่ า งระยะเวลาแจ้ ง ความจ านงในการใช้ สิ ท ธิ ห รื อ ดาวน์ โ หลดจากเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
(www.t-pcl.com) และดาเนินการดังต่อไปนี้
3.1

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต้อง
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบังคับ หรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
พร้อมทั้งชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท ตามสถานที่ติดต่อตามข้อ 2.5
ในระหว่างระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.3
3.1.1 ใบแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ: ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องกรอกใบแจ้งความจานงในการใช้
สิทธิให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็นนิติบุคคล
จะต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับแบบแสดงความจานงในการใช้สิทธิได้ ณ สถานที่ติดต่อ
ในการใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
3.1.2 เอกสารแสดงตน: ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องส่งมอบเอกสารแสดงตนในแต่ละกรณี ดังนี้
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาทะเบียนบ้านที่มี
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือสาเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขที่บัตร
ประจาตัวประชาชน 13 หลัก (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล ซึ่งทาให้ชื่อ
และ/หรือ ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิให้แนบ
เอกสารที่ ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล ด้วย)
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคายินยอมของ
ผู้ ป กครอง (บิ ด าและ/หรื อ มารดา) ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชนของผู้ ป กครองที่
ผู้ปกครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และสาเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง)
-

บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย: สาเนาใบต่างด้าวหรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่
หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
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-

นิติบุคคลสัญชาติไทย: สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน
12 เดือนก่อนระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของ
นิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนา
หนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง

-

นิติบุคคลที่มิใช่สัญชาติ ไทย: สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตั้งนิติบุคคล หนังสือบริคณห์
สนธิ และ/หรือหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่ออกไม่เกิน 12 เดือน ก่อนระยะเวลาแจ้ง
ความจานงในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มี
อานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบ
สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้มีอานาจลง
นามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง ทั้งนี้ เอกสารทั้งหมดต้อง
ได้รับการลงลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยสถานทูตไทย หรื อ
สถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทาหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน
12 เดือน ก่อนระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
3.1.3 ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ: ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องส่งมอบใบสาคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ บริษัท ตามจานวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความจานงใน
การใช้สิทธิ
- ในกรณีของใบสาคัญแสดงสิทธิที่อยู่ในระบบใบหุ้น (Script) ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถ
ใช้ใบสาคัญแสดงสิทธิ เป็นหลักฐานในการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่
บริษัท โดยจะต้องแจ้งความจานงในการใช้สิทธิตามระยะเวลาแสดงความจานงในการใช้สิทธิ
ตามที่ระบุข้างต้น
- ในกรณีที่ใบสาคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มี
ความประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ต้องแจ้งความจานงและกรอกแบบคาขอเพื่อขอถอน
ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทาหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตนและ
บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว จะดาเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสาคัญ
แสดงสิทธิหรือเพื่อออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิสาหรับนาไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการ
ใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัทต่อไป
3.1.4 การชาระเงินค่าหุ้นสามัญ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิต้องชาระเงินค่าหุ้นสามัญตามจานวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในใบแจ้ง
ความจานงในการใช้สิทธิ โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
- ชาระเงินค่าหุ้นสามัญครั้งเดียวเต็มจานวนตามจานวนในการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในใบแจ้งความ
จานงการใช้สิทธิ โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้
สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องชาระเป็น เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือ
ดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทาการ
นั บ จากวั น ที่ แ จ้ ง ความจ านงในการใช้ สิท ธิ แ ต่ ละครั้ ง โดยขี ด คร่ อ มสั่ ง จ่ า ย “บริ ษั ท ที
เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จากัด (มหาชน)” (“T Engineering Corporation Public
Company Limited for Share Subscription”) เลขที่บัญชี 468-0-49150-2 ของธนาคาร ไทย
พาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขา เจริญนคร พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลข
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง
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ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัท เรียกเก็บเงินจานวนดังกล่าว
ได้ แ ล้ ว เท่ า นั้ น หากบริ ษั ท ไม่ สามารถเรี ย กเก็ บ เงิ น ได้ ไ ม่ ว่ า ในกรณี ใ ดๆ ที่ มิ ไ ด้ เ กิ ด จาก
ความผิดของบริษัท บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อ
หุ้นสามัญในครั้งนั้นๆ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิมารับใบสาคัญแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิพร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟต์ ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้
คืนด้วยตนเอง ภายใน 14 วันนับจากวันครบกาหนดการใช้สิทธิ โดยจะไม่มีการคานวณ
ดอกเบี้ยให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งนี้ ภายหลังการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะถือว่าใบสาคัญแสดง
สิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่ มีการใช้สิทธิ บริษัทจะไม่รับ ผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรื อ
ค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่าในกรณีใดๆ
- ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ และ/หรือ ภาษีที่เกิดขึ้น
อันเนื่อ งจากการใช้สิทธิ ซื้อหุ้น สามัญ ตามใบสาคัญ แสดงสิทธิต ลอดจนจะต้ องปฏิ บัติตาม
ข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
3.2

หากบริษัทได้รับใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ครบตามจานวนที่ระบุในใบแจ้ง
ความจานงในการใช้สิทธิ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิกรอกบนใบแจ้ง
ความจานงในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือมิได้ปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนถูกต้องตาม
ข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องทาการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง มิฉะนั้น บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดง
เจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งนั้น และบริษัทจะจัดส่งเงินที่ได้รับและใบสาคัญแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ คืนให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน
14 วันนับจากวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ

3.3

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้งไม่ต่ากว่า 100 หุ้น โดยจานวน
หน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจานวนเต็มเท่านั้น ยกเว้น กรณีที่
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิมีสิทธิหรือเหลือสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่ากว่า 100 หุ้น ผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่ากว่า 100 หุ้นได้ โดยจะต้องใช้สิทธิเท่าที่มีทั้งหมดหรือที่
เหลืออยู่ทั้งหมดในครั้งเดียว กรณีเป็นการใช้สิทธิผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใน
จานวนเท่า ใดก็ไ ด้แ ต่ไ ม่เ กิน กว่า จานวนใบสาคัญ แสดงสิท ธิที่ เ หลือ อยู่แ ละสามารถใช้สิท ธิไ ด้ โดย
อัตราการใช้สิทธิเท่ากับ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามข้อ
4.
ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิตามใบสาคัญ แสดงสิทธิชาระจานวนเงินค่าหุ้น และ/หรือ ภาษีไม่ครบถ้วนหรือมีการ
ชาระเงินเกินจานวนในการใช้สิทธิ บริษั ทมีสิทธิที่จะดาเนินการประการใดประการหนึ่งดังต่อไปนี้ตามที่
บริษัทเห็นสมควร

3.4

(ก)

ถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ

(ข)

ถือว่าจานวนหุ้นสามัญที่จองซื้อมีจานวนเท่ากับ (1) จานวนหุ้นสามัญที่พึงจะได้รับตามสิทธิ หรือ
(2) จานวนหุ้นสามัญที่พึงจะได้รับตามจานวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งบริษัทได้รับชาระไว้จริงตาม
ราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในขณะนั้น (แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่า) หรือ

(ค)

ให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิชาระเงินเพิ่มเติมตามจานวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วน ภายใน
ระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจานวนการใช้สิทธิ และ/
หรือ ภาษีที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดง
เจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
หน้าที่ 12
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ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ (ก) หรือ (ค) เฉพาะกรณีที่ผู้ใช้สิ ทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิไม่มาชาระ
เงินเพิ่มเติมภายในระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิครั้งนั้น บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิ ท ธิ ม ารั บ เช็ ค แคชเชี ย ร์ เ ช็ ค หรื อ ดราฟต์ ที่ บ ริ ษั ท ได้ รั บ ไว้ แ ละใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ห รื อ
ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิคืนด้วยตนเอง ภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ย
สาหรับกรณี ตามข้อ (ข) บริษั ท จะแจ้ง จานวนการใช้ สิทธิ ในกรณี ที่บ ริษัท ถื อว่า มีก ารใช้สิทธิเ พีย ง
บางส่วนแก่ผู้ใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 30 วัน นับจากวันถัดจาก
วันใช้สิทธิ
ในกรณีที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิชาระจานวนเงินค่าหุ้น และ/หรือ ภาษีเกินจานวนในการใช้สิทธิ บริษัท
จะถือว่ามีการจองซื้อหุ้นสามัญจานวนเท่ากับจานวนหุ้นสามัญที่พึงจะได้รับตามสิทธิเท่านั้น และบริษัท
จะคืนเงินส่วนที่เกินจานวนในการใช้สิทธิที่บริษัทได้รับไว้ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับ
จากวันถัดจากวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยบริษัทจะคืนเงินโดยไม่มีดอกเบี้ยเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายใน
นามของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ชาระเงินไว้เกิน
ทั้งนี้ หากได้มีการส่งมอบคืนเงินจานวนที่เกินจากการใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจานงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบ และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย
และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
3.5

ในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจานวนเต็ม
เท่านั้น โดยมีอัตราการใช้สิทธิเท่ากับ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน เว้นแต่จะมี
การปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 4

3.6

จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิจะคานวณโดยการนาจานวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิได้ชาระตามที่กล่าวมาข้างต้น หารด้วยราคาใช้สิทธิ โดยบริษัท จะออกหุ้นสามัญเป็น
จานวนเต็มไม่เกินจานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาใช้
สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ แล้ วทาให้มีเศษหุ้นเหลืออยู่จากการคานวณดังกล่าว บริษัท จะไม่นา
เศษหุ้นดังกล่าวมาคิดคานวณ และจะชาระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ตาม
วิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทกาหนด

3.7

ทั้งนี้ หากได้มี การส่ งมอบคื นเงินที่ เหลือ จากการใช้สิทธิดั งกล่า วให้ แก่ ผู้ถื อใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจานงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบ และผู้ ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย
และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
เมื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการแจ้งความจานง
ในการใช้สิทธิอย่างครบถ้วนถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในข้อ 2.3 กล่าวคือ ได้ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ใบแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ พร้อมเอกสารแสดงตน และชาระเงินค่า
หุ้นสามัญและภาษีถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการ
ใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

หน้าที่ 13
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3.8

เมื่อพ้นระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ แต่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิยังไม่ได้ใช้สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิหรือยังมิได้ปฏิบัติตามวิธีการใช้สิทธิที่กาหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธิ
นั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะใช้สิท ธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ไม่ได้อีก

3.9

ภายหลังจากวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง บริษัทจะแจ้งรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท และบริษัทจะนารายชื่อ
ดังกล่าวไปจดทะเบียนพร้อมกับยื่นขอจดทะเบี ยนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วของบริษัทต่อกระทรวง
พาณิชย์ ตามจานวนหุ้นสามัญที่จะออกใหม่ภายใน 14 วัน นับแต่วันใช้สิทธิ รวมทั้งดาเนินการขอจด
ทะเบียนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิกับตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับ
จากวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง

ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างวันที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงความจานงในการใช้สิทธิของบริษัท ถึงวันก่อน
วันที่รายชื่อของผู้ใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิจะปรากฏในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของ
บริษัท บริษัทจะถือว่าสิทธิของผู้ใช้สิทธิรายดังกล่าวมีสถานะเช่นเดียวกับผู้ถือใบสาคัญ แสดงสิทธิที่ยัง
ไม่ได้แสดงความจานงในการใช้สิทธิ
3.10 ในกรณีที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิเป็นจานวนมากกว่าจานวนที่ประสงค์จะใช้
สิทธิ บริษัทจะส่งใบสาคัญแสดงสิทธิใบใหม่ โดยมีจานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่เหลือให้แก่ผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธินั้นๆ และจะ
ยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิใบเก่า
3.11 ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดาเนินการชดใช้ค่าเสียหายที่
เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธินั้นเป็นบุคคลที่
มิใช่สัญชาติไทยที่ไม่สามารถใช้สิทธิเพราะถูกจากัดสิทธิตามข้อจากัดหุ้นต่างด้าวที่ระบุในข้อบังคับของ
บริษัท
3.12 เงื่อนไขอื่นเกี่ยวกับการใช้สิทธิ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้โดยไม่มีข้อจากัด เว้นแต่การใช้สิทธิ
ซื้อหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทจานวนมากกว่าร้อยละ 49 ของทุน
ชาระแล้วของบริษัท การใช้สิทธิซื้อหุ้นของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิรายใดที่จะทาให้อัตราส่วนการถือหุ้น
ของบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิรายนั้นได้ โดยบริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิซึ่งเป็นบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญของบริษัทได้ อันเนื่องมาจากข้อจากัดหุ้นต่างด้าวของบริษัทดังที่กล่าวมาแล้ว
4.

เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ
4.1

บริษัทจะดาเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์
ผลตอบแทนของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ก่อนวันครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
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(1)

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการ
แบ่งแยกหุ้น
การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่ได้มีการจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์
(ก)

ราคาใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้
Par 1
Price 1  Price 0  
Par 0

(ข)

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้
Par 0
Ratio 1  Ratio 0  
Par 1

โดยที่

(2)

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
Par 1
Par 0

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ
บุคคลในวงจากัด โดยราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
ของหุ้นสามัญของบริษัท
การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญ
จะไม่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ใ นการจองซื้ อ หุ้ น สามั ญ ที่ อ อกใหม่ (วั น แรกที่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ ป ระกาศขึ้ น
เครื่องหมาย XR) สาหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรก
ของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ วันที่มีการตกลงซื้อขายหุ้น
สามัญที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คานวณได้จากจานวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัท จะได้รับจาก
การเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) หาร
ด้วยจานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด
“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง ราคาตลาดตามที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด เพื่อ
ประโยชน์ในการพิจารณาว่าการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในครั้งนั้นมีลักษณะเข้าข่ายเป็น
การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในข้อ 2 (2) ประกาศ
ของสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกาหนด
ราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่า ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551
(รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนในอนาคต)
ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการ
ซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะดาเนินการกาหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคานวณแทน
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อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ภายใต้
เงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้ใช้ราคาเสนอขายทุกราคามาคานวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้น
สามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้
นาเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท มาคานวณ
การเปลี่ยนแปลงเท่านั้น
(ก) ราคาใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้
 A1 MP   B1X
Price 1  Price 0  
MP   A1  B1 

(ข) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้
MP   A1  B1 
Ratio 1  Ratio 0  
 A1 MP   B1X

โดยที่

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
A1

B1

B1X

(3)

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ” ตามรายละเอียดที่
กาหนดในข้อ 4.1 (2)
คือ จานวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อน
วั น ปิ ด สมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ สิ ท ธิ ใ นการจองซื้ อ หุ้ น
สามัญที่ออกใหม่ สาหรับกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผถู้ อื
หุ้ น เดิ ม และ/หรื อ วั น ก่ อ นวั น แรกของการเสนอขายหุ้ น
สามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ วันก่อนวันที่
มี ก ารตกลงซื้ อ ขายหุ้ น สามั ญ ที่ เ สนอขายแก่ บุ ค คลใน
วงจากัด
คือ จานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ทั้งที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม
และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขาย
แก่บุคคลในวงจากัด
คือ จานวนเงินที่ได้รับหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหุ้น
สามัญที่ออกใหม่ ทั้งการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/
หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายแก่
บุคคลในวงจากัด

เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้กับผู้ถือ หุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/
หรือ บุคคลในวงจากัด โดยหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ
หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสาคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้นสามัญ โดยราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ากว่าร้อย
ละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
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การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญ
จะไม่ ไ ด้ รั บสิ ทธิ ในการจองซื้ อหลั กทรั พ ย์ ที่ ออกใหม่ ใ ดๆ ข้ างต้ น ที่ ให้ สิ ทธิ ที่ จะแปลงสภาพ/
เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้ สิทธิในการซื้ อหุ้นสามัญ (วั นแรกที่ตลาดหลักทรั พย์ประกาศขึ้ น
เครื่องหมาย XR) สาหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรก
ของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ ออกใหม่ใดๆ ข้างต้นที่ให้สิทธิ ที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้ น
สามั ญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้ นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรื อ วั นที่มี การตกลงซื้อขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ข้างต้นที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิใน
การซื้อหุ้นสามัญ ที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ ” คานวณได้จากจานวนเงินที่บริษัท จะ
ได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการ
ซื้อหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะได้ รับจาก
การแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ หารด้วยจานวนหุ้นสามัญที่
ต้องออกใหม่ทั้งหมดเพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น
“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 4.1
(2) ข้างต้น
(ก)

ราคาใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้
 A2  MP   B2X 
Price 1  Price 0  
MP   A2  B2  

(ข)

อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้
MP   A2  B2 
Ratio 1  Ratio 0  
 A2  MP   B2X

โดยที่

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

A2

คือ

ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ตามรายละเอียดที่
กาหนดในข้อ 4.1 (3)
จานวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อน
วั น ปิ ด สมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ สิ ท ธิ ใ นการจองซื้ อ
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิในการแปลงสภาพ/
เปลี่ ย นเป็ น หุ้ น สามั ญ หรื อ ให้ สิท ธิ ใ นการซื้ อ หุ้ น สามั ญ
สาหรับกรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม วันแรกของการ
เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพ/
เปลี่ ย นเป็ น หุ้ น สามั ญ หรื อให้ สิ ท ธิ ใ นการซื้ อ หุ้ น สามั ญ
สาหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/
หรื อ วันที่มี การตกลงซื้อขายหลั กทรัพย์ ที่ให้สิทธิ แปลง
สภาพ/เปลี่ ยนเป็ น หุ้ นสามั ญ หรื อให้ สิ ทธิ ใ นการซื้ อหุ้ น
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(4)

B2

คือ

B2X

คือ

สามัญ สาหรับกรณีเสนอขายแก่บุคคลในวงจากัด แล้วแต่
กรณี
จานวนหุ้น สามัญ ที่อ อกใหม่เพื่ อรองรับ การใช้สิทธิ ของ
หลั ก ทรั พ ย์ ใ ดๆ ที่ ใ ห้ สิ ท ธิ แ ปลงสภาพ/เปลี่ ย นเป็ น หุ้ น
สามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ตามที่เสนอขาย
ให้แก่ผู้ถื อหุ้นเดิ ม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ป ระชาชน
ทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคลลในวงจากัด
จานวนเงินที่ได้รับหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี ) จากการออก
หลั ก ทรั พ ย์ ใ ดๆ ที่ ใ ห้ สิ ท ธิ แ ปลงสภาพ/เปลี่ ย นเป็ น หุ้ น
สามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ผู้
ถื อ หุ้ น เดิ ม และ/หรื อ เสนอขายให้ แ ก่ ป ระชาชนทั่ ว ไป
และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด รวมกับเงินที่
จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ
หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ
บริษัท
การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่ วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้น
สามัญไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD สาหรับหุ้น
สามัญ)
(ก)

ราคาใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้
Price 1  Price 0 

(ข)

 A3
 A3  B3 

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้
 A3  B3
Ratio 1  Ratio 0  
 A3

โดยที่

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
A3

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

B3

คือ

ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
จานวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อน
วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญ เพื่อสิทธิในการรับหุ้น
ปันผล
จานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นปันผล
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(5)

เมื่อบริษัท จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของ
บริษัท สาหรับการดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ระหว่างอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่ วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้น
สามัญไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD สาหรับหุ้น
สามัญ)
การคานวณอัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ให้คานวณโดยนาเงินปันผลที่จ่ายจริง
ในรอบระยะเวลาบั ญชี ในแต่ ละปี ดั งกล่ าว หารด้ ว ยก าไรสุ ทธิ หลั งหั ก ภาษี เงิ น ได้ ข องผลการ
ดาเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หาร
ด้วยจานวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ ในระหว่าง 15 วันทา
การ (วันที่เปิดทาการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคานวณ ในกรณีที่
ไม่สามารถหาราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัท ไม่มีการซื้อขาย
ในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัท จะกาหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคานวณแทน
“วันที่ใช้ในการคานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาด
หลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD สาหรับหุ้นสามัญ)
(ก)

ราคาใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้
MP  D  R 
Price 1  Price 0  
MP

(ข)

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้
Ratio 1  Ratio 0 

โดยที่

MP
MP  D  R 

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

D
R

คือ
คือ

ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ” ตามรายละเอียดที่
กาหนดในข้อ 4.1 (5)
เงินปันผลต่อหุ้นทีจ่ ่ายจริงแก่ผู้ถอื หุ้น
เงินปันผลต่อหุ้นที่จะต้องจ่าย ในกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปัน
ผลในอัตราร้อยละ 90 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้
ของบริษัท โดยนากาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้คูณด้วย
อัตราร้อยละ 90 แล้วหารด้วยจานวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิ
ได้รับเงินปันผล
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(6) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทาให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่
เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กาหนดอยู่ในข้อ (1) ถึง (5)
บริษัทจะพิจารณากาหนดการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็น
ธรรม โดยไม่ทาให้สิทธิของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิด้อยไปจากเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณา
นั้นเป็นที่สุด และให้บริษัทแจ้งต่อสานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีเหตุให้ต้อง
ดาเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าวและบริษัทจะแจ้งอัตราและราคาการใช้สิทธิใหม่ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยไม่ชักช้า ในวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น หรือภายใน 9.00 น. ของวันที่อัตรา
และราคาใช้สิทธิมีผลบังคับ
4.2

การคานวณการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิตามข้อ 4.1 (1) ถึง (6) เป็นอิสระต่อกัน
และจะคานวณการเปลี่ยนแปลงตามลาดับเหตุการณ์ก่อนหลังเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญ
ของบริษัท ในกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คานวณการเปลี่ยนแปลงเรียงตามลาดับดังนี้
คือ (1) (5) (4) (2) (3) และ (6) โดยในแต่ละลาดับครั้งที่คานวณการเปลี่ยนแปลง ให้คงสภาพของราคา
ใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตาแหน่ง และอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตาแหน่ง

4.3

การคานวณการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 4.1 (1) ถึง (6) จะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งทาให้ราคาใช้สิทธิใหม่เพิ่มขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น
ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิในแต่ละครั้ง (ทศนิยม 3 ตาแหน่งของ
อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง) คานวณได้ออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และ
หากราคาใช้สิทธิหลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตาแหน่ง) คูณกับจานวนหุ้นสามัญในการแสดงความ
จานงในการใช้สิทธิในรอบนั้น คานวณได้เป็นเศษของบาท ให้ตัดเศษของบาททิ้ง

4.4

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ จนทาให้ราคาใช้สิทธิใหม่มีราคาต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของ
หุ้นสามัญของบริษัท ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท เป็นราคาใช้สิทธิใหม่ ส่วนอัตราการใช้
สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คานวณได้ตามข้อ 4.1 (1) ถึง (6) เช่นเดิม
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 4.1 (1) ถึง (6) บริษัทจะดาเนินการ
แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงต่อ สานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ในทันที นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ หรือเมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุด โดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการ
คานวณ เหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิที่กาหนดขึ้นมาใหม่ รวมทั้ง
ข้อเท็จจริงโดยย่อของสาเหตุที่มีการปรับสิทธิ วิธีการคานวณ และวันที่ที่การปรับสิทธิดังกล่าวมีผลใช้
บังคับ
อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการใช้สิทธิตามข้อ 4.1 (1) ถึง
(6) และการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดสิทธินั้น บริษัทจะดาเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึง
รายละเอียดวิธีการคานวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15
วันนับตั้งแต่วันที่มีเหตุให้ต้องดาเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิหรือเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดสิทธินั้น
เพื่อแจ้งราคาการใช้สิทธิ อัตราการใช้ สิทธิ หรือข้อกาหนดสิทธิที่กาหนดขึ้นมาใหม่ รวมทั้งข้อเท็จจริง
โดยย่อของสาเหตุที่มีการปรับสิทธิ วิธีการคานวณและวันที่ที่ปรับสิทธิดังกล่าวมีผลบังคับใช้ และบริษัท
จะดาเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทราบ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETSMART/SETPORTAL) ในทันทีหรือก่อนวันที่อัตราหรือราคาใช้สิทธิมีผลบังคับ
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4.5

5.

6.

ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องไม่เป็นการขยายอายุใบสาคัญแสดง
สิทธิ T-W3 หรือการเปลี่ยนแปลงราคาหรืออัตราการใช้สิทธิ ยกเว้นการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับ
สิทธิที่ระบุไว้ใน 4.1 และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ข้อกาหนดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ของสานักงาน
ก.ล.ต. รวมทั้งที่จะมีเพิ่มเติมภายหลังที่บริษัทออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

สถานภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงความจานงในการใช้
สิทธิ
5.1

สถานภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิที่อยูร่ ะหว่างวันที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงความจานงใช้สิทธิ และ
วันก่อนที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วอันเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดง
สิทธิจะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แสดงความจานงใช้สิทธิ และ
สถานภาพนั้น จะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วอันเนื่องมาจากการ
ใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิดังที่กล่าวมาแล้ว

5.2

ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ ในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้ดาเนินการนา
หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ บริษัทจะ
ดาเนินการปรับสิทธิย้อนหลังให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิซื้ อหุ้นสามัญแล้ว โดยบริษัทจะ
ออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุด ตามจานวนที่ผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิสมควรจะได้รับหากราคาใช้สิทธิที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มใหม่อาจ
ได้รับช้ากว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้ จะได้รับภายใน 15 วันทาการนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

สิทธิของหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ
หุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมที่ออก
และเรียกชาระเต็มมูลค่าของบริษัททุ กประการ รวมทั้งสิทธิในการรับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัท
ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ทั้งนี้ นับแต่วันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วของบริษัทและนาย
ทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทได้จดแจ้งชื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถอื หุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญของ
บริษัทเรียบร้อยแล้ว

7.

มติอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็น
จานวนไม่เกิน 1,451,232,630 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดง
สิทธิโดยมีราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1.00 บาท ทั้งนี้ จานวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธินั้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25.00 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
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8.

รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ
8.1

ลักษณะสาคัญของหุ้น
จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

: 1,451,232,630 หุ้น

สัดส่วนของจานวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิเมื่อเทียบ : ร้อยละ 25.00
กับจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

8.2

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น

: 1.00 บาท ต่อหุ้น

ราคาใช้สิทธิ

: 1.00 บาท ต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับ
ราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ
บริษัทจะนาหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วันนับจากวันใช้
สิทธิแต่ละครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับ
หุ้นสามัญเดิมของบริษัท

8.3

การดาเนินการหากมีหุ้นสามัญทีเ่ หลือจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
หลังจากใบสาคัญแสดงสิทธิ หมดอายุลง และยังมีหุ้นสามั ญที่เหลือจากการออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ คณะกรรมการบริษัท จะนาเสนอต่อที่ ประชุ มผู้ถื อหุ้น เพื่อ พิจารณาตามที่
เห็นสมควรต่อไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

9.

การส่งมอบหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ
ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสาคัญแสดงสิทธินั้น ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
สามารถเลือกให้บริษัทดาเนินการในกรณีหนึ่งกรณีใด ซึ่งจะต้องระบุให้ชัดเจนในใบแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
ดังต่อไปนี้
9.1

ในกรณีที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้น
ในนามของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดาเนินการจัดส่งใบหุ้นตามจานวนหุน้ ที่
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบแจ้ง
ความจานงในการใช้สิทธิภายใน 15 วันทาการ นับแต่วันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้
จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้เริ่มทาการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์

9.2

ในกรณี ที่ ผู้ ถื อ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ป ระสงค์ ที่ จ ะฝากหุ้ น ไว้ ใ นบั ญ ชี บ ริ ษั ท ผู้ อ อกหลั ก ทรั พ ย์
(สมาชิกเลขที่ 600) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่ผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิประสงค์จะฝากไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน 7 วันทา
การ นับแต่วันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ เมื่อต้องการขายหุ้น ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิรายดังกล่าวจะต้อง
ดาเนินการถอนหุ้นจากบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (สมาชิกเลขที่ 600) โดยสามารถติดต่อผ่านบริษัท
หลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจมีค่าธรรมเนียมในการดาเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัท
หลักทรัพย์นั้นๆ กาหนด ดังนั้นในกรณีนี้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้จากการ
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ใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หนุ้ สามัญเพิม่ ทุน
ของบริษัทเริ่มทาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรั พย์ และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิรายนั้น ได้ดาเนินการ
ถอนหุ้นออกจากบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (สมาชิกเลขที่ 600) เสร็จสิ้นแล้ว
9.3

ในกรณีที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
อยู่ บริษัทจะดาเนินการให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดาเนินการออกใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้รับจาก
การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบัน ทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นของบริษัท ที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ ใน
ขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นของบริษัท ตามที่ผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นภายใน 7 วันทา
การ นับแต่วันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะสามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
ได้จากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
เลือกให้บริษัท ดาเนินการตามข้อ 9.3 ชื่อของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว
มิฉะนั้นแล้ว บริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการฝากหุ้นไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (สมาชิก
เลขที่ 600) ให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิตามข้อ 9.2 แทน

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ บริษัทขอ
สงวนสิทธิที่จะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิตามข้อ 9.1 แทน
10.

การชดใช้ค่าเสียหายกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพือ่ รองรับการใช้สิทธิ
10.1 การชดใช้ค่าเสียหาย
ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้ครบถ้วน
บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิในวันใช้
สิทธิ ซึ่งได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ และบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้อย่างเพียงพอ ยกเว้นกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อจากัดการโอน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ข้อจากัดการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิและข้อจากัดการโอนหุ้นสามัญที่เกิดจาก
การใช้สิทธิ ตามข้อ 11
10.2 การชาระค่าเสียหาย
การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 10.1 นั้น บริษัท จะชาระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ และจะจัดส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิตามที่ อยู่ที่ได้ระบุไว้ในใบแจ้งความจานงใน
การใช้สิทธิภายในเวลา 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยไม่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณี
ใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าเสียหายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบแจ้งความจานง
ในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้รับคืนเงินค่าเสียหายแล้วโดยชอบ และ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
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10.3 การคานวณค่าเสียหาย
การคานวณค่าเสียหายที่บริษัท จะชดใช้ให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิตามข้อ 10.1 ข้างต้น มีสูตรการ
คานวณดังนี้
ค่าเสียหายต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ = B x [MP-Price]
โดยที่

B

คือ

MP

คือ

Price

คือ

จานวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ตามอัตราการ
ใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ
“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ซึ่งหมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้น
สามัญทั้งหมดของบริษัท หารด้วยจานวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่มีการซื้อ
ขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ ในระหว่าง 15 วันทาการ (วันที่เปิดทา
การซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคานวณ
ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท เนื่องจากหุ้น
สามัญของบริษัท ไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัท จะกาหนด
ราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคานวณแทน
ราคาใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิซึ่งกาหนดไว้ที่ 1.00 บาทต่อหุ้น
หรือราคาใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้เปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข
การปรับสิทธิแล้ว

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มใิ ช่สัญชาติไทยที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ แต่ไม่สามารถจองซื้อ
ได้ เนื่องมาจากอัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยในขณะนั้นเกินกว่าจานวนที่ระบุไว้ใน
ข้อ บั ง คั บ ของบริ ษัท ในกรณี เ ช่ น นี้ บริ ษั ท จะไม่ ชดใช้ ค่ า เสี ย หาย หรื อ ด าเนิ น การอื่ น ใดให้ แ ก่ ผู้ ถื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชาติไทยดังกล่าว และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชาติไทยไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหาย หรือเรียกร้องให้บริษัทชดใช้ใดๆ ทั้งสิ้น
11.

ข้อจากัดการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ ข้อจากัดการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิและข้อจากัดการโอน
หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ
11.1 ข้อจากัดการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจากัด โดยบริษัทจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการ
โอนสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นเป็นกรณีการใช้สิทธิ ที่บริษัทจะปิดสมุดทะเบียน 21 วันก่อนวันใช้
สิทธิ และตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 2 วันทาการก่อนวันปิด
สมุดทะเบียน หรือเป็นการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกาหนดสิทธิของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิตามข้อ 13.
11.2 ข้อจากัดการใช้สิทธิอันเนื่องมาจากข้อจากัดหุ้นต่างด้าว
11.2.1 บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชาติไทย หากการออก
หุ้นสามัญดังกล่าวจะทาให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยของบริษัทเกินกว่าร้อย
ละ 49 ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับหรือตามสัดส่วนที่อาจมีการแก้ไขในข้อบังคับในอนาคต
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11.2.2 หากข้อจากัดการใช้สิทธิตามข้อ 11.2.1 ข้างต้น มีผลทาให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชาติ
ไทยที่ได้ดาเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิในข้อ 3 ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจานวนที่ระบุใน
ใบแจ้งความจานงในการใช้สิทธิไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วน บริษัทจะอนุญาตให้ผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษทั ได้เพียงส่วนที่ไม่ขดั ต่อข้อจากัดข้างต้น โดยบริษัทจะคืน
ใบสาคัญแสดงสิทธิและเงินที่เหลือตามราคาใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ไม่สามารถใช้
สิทธิได้โดยไม่มีดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชาติไทยดังกล่าวทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ
11.2.3 บริษัทจะอนุญาตให้มีการดาเนินการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดง
สิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้รับการใช้สิทธิตามข้อ 11.2.2 บางส่วนหรือทั้งหมดในวันใช้สิทธิครั้งถัดไป
โดยไม่ขัดต่อข้อจากัด อย่างไรก็ดี หากมีจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่รอการใช้สิทธิ ณ วันใช้สิทธิ
ดัง กล่ า วมากกว่ าจ านวนหุ้น สามั ญ ที่อ นุ ญาตให้ ซื้อ ได้โ ดยไม่ ขัด ต่ อข้ อ จากั ดการใช้ สิท ธิ เรื่ อ ง
ข้อจากัดหุ้นต่างด้าว บริษัทจะดาเนินการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิที่มิใช่สัญชาติไทย ตามลาดับการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่
กาหนดในการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ
11.2.4 ในกรณีที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชาติไทยใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในระยะเวลา
แจ้งความจานงในการใช้สิ ทธิ และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท ได้ เนื่องจากข้อจากัดเกี่ยวกับการถือครองหุ้นของบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย ให้
ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชาติไทย
ดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดาเนินการชดใช้ค่าเสียหาย
ที่เกิดขึ้นใดๆ ทั้งสิ้น
11.3 ข้อจากัดการโอนหุ้นสามัญ
ข้อบังคับของบริษัทในปัจจุบัน ระบุไว้ว่าหุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจากัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้น
เป็นเหตุให้มีบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทมีจานวนรวมกันเกินร้อยละ 49 ของทุนชาระแล้ว
ของบริษัท การโอนหุ้นรายใดที่จะทาให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยของบริษัทเกิน
อัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการรับจดทะเบียนการโอนหุ้นรายนั้นได้
ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่เกี่ยวกับการโอนหุ้น
ภายหลังการออกใบสาคัญแสดงสิทธินี้ โดยให้ถือว่าการแก้ไขข้อบังคับมีผลบังคับต่อเงื่อนไขการใช้สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธินี้ นับแต่วันที่ได้รับจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์เป็นต้นไป
12.

ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ไม่มีการกาหนดราคาเสนอขายของใบสาคัญแสดงสิทธิ เนื่องจากเป็นการออกให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า

13.

การประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
13.1 การเรียกประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
13.1.1 บริษัทมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ อย่างไรก็ตามการเรี ยก
ประชุมจะต้องไม่ใช่เพื่อแก้ไขข้อกาหนดสิทธิในเรื่องการขยายอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิอัตรา
การใช้สิทธิ หรือราคาใช้สิทธิ เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิ และ/หรือ ราคาใช้สิทธิ ตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิในข้อ 4
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13.1.2 บริษัทต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหากมีเหตุการณ์สาคัญที่อาจกระทบต่อส่วนได้เสีย
ของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอย่างเป็นนัยสาคัญ หรือต่อความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามข้อกาหนดสิทธิ รวมทั้ง มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ ไม่ว่าในเวลา
ใดๆ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิ
13.1.3 ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งถือใบสาคัญแสดงสิทธิ รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจานวน
หน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ยังมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น อาจร่วมกันเข้าชื่อทาหนังสือขอให้
บริษัทดาเนินการเรียกประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ โดยบริษัทจะต้องเรียกประชุมผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 30 วันนับแต่วันที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีคาขอเป็นหนังสือ
ให้บริษัท เรียกประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
ก. หากมีการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิในสาระสาคัญตามที่กาหนดไว้ในข้อ 14.2
อย่างไรก็ดี บริษัท และ/หรือ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้แก้ไขข้อกาหนด
สิทธิในเรื่องการขยายอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิอัตราการใช้สิทธิ หรือราคาใช้สิทธิ เว้นแต่
จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิ และ/หรือ ราคาใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิในข้อ 4
ข. หากมีเหตุการณ์สาคัญซึ่งผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ ซึ่งถือใบสาคัญแสดง
สิทธิ รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ยังมิได้
ใช้ สิท ธิ ณ ขณะนั้ น เห็น ว่า อาจกระทบต่อ ส่ วนได้ เสี ยของผู้ถื อใบสาคัญ แสดงสิท ธิห รื อ
ความสามารถของบริษัท ในการปฏิบัติตามข้ อกาหนดสิทธิ และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
จานวนดังกล่าวได้ทาเป็นหนังสือถึงบริษัท ขอให้เรียกประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ในกรณีที่บริษัท ไม่เรียกประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิตามวรรคก่อน ให้ผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิ ซึ่งถือใบสาคัญแสดงสิทธิ รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจานวนหน่วยของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ที่ยังมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น ดาเนินการเรียกประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้
13.1.4 บริษัท หรือผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแล้วแต่
กรณี จะแจ้ ง ให้ ผู้ ถื อ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ท ราบโดยผ่ า นระบบการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ของตลาด
หลักทรัพย์ พร้อมทั้งจะดาเนินการให้นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิจัดส่งหนังสือเรียก
ประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัท (ในกรณีที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็นผู้เรียกประชุม)
และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทุกราย ตามรายชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิไม่น้อยกว่า 7 วัน (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัด
ประชุม โดยหนังสือเรียกประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สาหรับการ
ประชุม วาระการประชุม และผู้ที่ขอให้เรียกประชุม
13.2 ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแต่ละครั้ง จะประกอบด้วยบุคคลต่างๆ ดังต่อไปนี้
13.2.1 บริษัท ในฐานะผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
13.2.2 ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และมีรายชื่อปรากฏในใน
สมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อกาหนด
สิทธิ ในการเข้ าร่ วมประชุม ทั้ งนี้ ไม่รวมถึ งผู้ ถือ ใบสาคั ญสิ ทธิ รายใดที่มี ความขั ดแย้ง ทาง
ผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในข้อพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมที่จะพิจารณาและลงมติ ห้ามมิให้
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิรายนั้นออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณาดังกล่าว
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13.2.3 ผู้ถือ ใบสาคั ญแสดงสิทธิ ซึ่งมี สิท ธิเข้ าร่ วมประชุมและออกเสีย งลงคะแนนอาจแต่ งตั้ งให้ ผู้ถื อ
ใบสาคัญแสดงสิท ธิรายอื่นหรือบุค คลใดๆ ("ผู้รับ มอบฉั นทะ") เข้ าร่ว มประชุมและออกเสีย ง
ลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดทาหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ
กาหนด ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องจัดส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือ
บุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
13.2.4 ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ที่ประชุมจะ
พิจารณาซึ่งได้รับการร้องขอจากบริษัท และ/หรือ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ (ซึ่งเป็นผู้เรียกหรือ
ร้องขอให้เรียกประชุม) ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อทาการชี้แจงและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม
13.2.5 บุคคลใดๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์
13.3 องค์ประชุม
13.3.1 องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และถือใบสาคัญแสดงสิทธิ รวมกันได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนหน่วยทั้งหมดของใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งยังไม่ได้ใช้สิทธิ จึงจะ
ครบเป็นองค์ประชุม
13.3.2 หากปรากฏว่า เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 45 นาที ยังมีผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้รับมอบ
ฉั น ทะเข้ า ร่ ว มประชุ ม ไม่ ค รบเป็ น องค์ ป ระชุ ม ให้ ถื อ ว่ า การประชุ ม เป็ น อั น ระงั บ ไป และให้
ดาเนินการดังนี้
-

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 45 นาที ยังมีผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป
หากการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธินั้น เป็นการเรียกนัดโดยมติคณะกรรมการบริษัท
ให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน นับจากวันกาหนด
ประชุมผู้ ถือ ใบสาคั ญแสดงสิ ทธิ ในครั้ง แรก และให้บริ ษัท ดาเนินการจัดส่ งหนังสื อนั ด
ประชุมไปยังผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทุกรายตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ข้างต้น
ซึ่งในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

-

ในกรณีที่การประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธินั้น ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้
เรียกประชุม หรือ ในกรณีที่การประชุมซึ่ง ขาดองค์ประชุมนี้เ ป็นการประชุมที่ไ ด้เรีย ก
ประชุมเนื่องจากการประชุมในครั้งก่อนขาดองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่

13.4 ประธานที่ประชุม
13.4.1 ในกรณีที่การประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ นั้นจัดขึ้นโดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัท
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทาหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
13.4.2 กรณีที่บริษัท เป็นผู้เรียกประชุม แต่ประธานกรรมการบริษัท ผู้ที่ได้รับมอบหมาย (แล้วแต่กรณี)
ไม่อยู่หรือไม่สามารถเป็นประธานทีป่ ระชุมได้หรือเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 นาที ให้ที่ประชุม
เลือ กผู้ถื อใบสาคั ญแสดงสิ ทธิ หรือ ผู้รับ มอบฉันทะจากผู้ถื อใบสาคัญแสดงสิทธิ ทาหน้าที่ เป็ น
ประธานที่ประชุม
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13.4.3 ในกรณีที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้จัดประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจาก
บุคคลที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการ
บริษัท หรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริษัทมอบหมาย
13.5 การเลื่อนประชุม
13.5.1 ในกรณีที่บริษัท เป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิ ไปประชุมในวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งประธานกาหนดโดยวันนั ดประชุ มใหม่จ ะต้อ งอยู่
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทั้งนี้ เว้นแต่
บริษัท และที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะตกลงกันให้ไม่มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี้
เรื่องที่พิจารณาและลงมติในที่ประชุ มครั้งใหม่จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบใน
การประชุมครั้งก่อนเท่านั้น
13.5.2 ในกรณีที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมจะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่
กาหนดไว้ใน (13.5.1)
13.5.3 ในกรณีที่การประชุมซึ่งขาดองค์ประชุมนี้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมใน
ครั้งก่อนขาดองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กาหนดไว้ใน (13.5.1)
13.6 การออกเสียงลงคะแนนและมติทป่ี ระชุม
13.6.1 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหน่วยของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่ โดยใบสาคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง
13.6.2 มติที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนหน่วยทั้งหมดของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิและ/หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ
ขณะนั้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
13.6.3 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่เรียกประชุม และดาเนินการประชุมโดยชอบมี
ผลบังคับใช้และผูกพันผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทุกราย ไม่ว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ นั้นจะได้เข้า
ร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม
13.6.4 ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนั้นๆ
13.7 รายงานการประชุม
บริษัทจะจัดทารายงานการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิโดยให้ประธานที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิในครั้งนั้นๆ เป็นผู้ลงนามรับรองรายงานการประชุม และจัดส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าว
ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ และสานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิท ธิรวมทั้งจัดให้มี สาเนารายงานการประชุมดังกล่ าวเพื่อให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิท ธิ
ตรวจสอบได้ ณ สานักงานใหญ่ของบริษัท ในวันและเวลาทาการของบริษัท
13.8 การแก้ไขข้อกาหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธินับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมได้ลง
มติ และบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรให้สานักงาน ก.ล.ต. ตลาด
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หลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น
ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ ในวัน
เดียวกันกับวันที่บริษัท แจ้งสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ
และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อ 4
13.9 อื่นๆ
13.9.1 กรณีที่ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ทันภายในอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิให้
ถือว่าการดาเนินการประชุมสิ้นสุดลง และไม่ได้มีการจัดประชุมในครั้งนั้นขึ้น
13.9.2 บริษัทจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
14.

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดสิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
14.1 การแก้ไขในส่วนที่มใิ ช่สาระสาคัญ หรือส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยชัดแจ้ง หรือ
ที่ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิที่มิใช่สาระสาคัญของผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิ เช่น การแก้ไขขั้นตอนการใช้สิทธิ หรือเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ง
หรือในส่วนซึ่งไม่ทาให้สิทธิของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือ
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือข้อบังคับของสานักงาน ก.ล.ต. ที่
เกี่ ย วข้ อ ง ให้ บ ริ ษัท กระท าได้ โ ดยไม่ ต้ อ งได้รั บ ความยิ น ยอมจากที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ ใบสาคั ญ แสดงสิ ท ธิ
ภายหลังจากที่ได้แจ้งให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดสิทธิจะต้อง
ไม่เป็นการขยายอายุใบสาคัญแสดงสิทธิหรือราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับ
สิทธิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 4
14.2 การแก้ไขเพิม่ เติมในกรณีอื่น
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธินอกจากกรณีข้ อ 14.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท และมติที่
ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิและได้แจ้งให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิตามที่กาหนดในข้อ 14.2 ยกเว้นการปรับสิทธิ
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุ มผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
14.3 การแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิ
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลั กทรัพย์ โดย
ทันที ณ วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิ และจะจัดส่งข้อกาหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิเมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 วันนับจากวันที่มีการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิโดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับข้อกาหนดสิทธิที่
แก้ไขเพิ่มเติมต่อบริษัทตามที่อยู่ที่ปรากฏในข้อ 2.5 พร้อมกันนี้ บริษัทจะจัดส่งข้อกาหนดสิทธิที่แก้ไข
เพิ่มเติมให้สานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิ
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14.4 เงื่อนไขในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกาหนดตามประกาศ ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑ์อื่นใดของสานักงาน
ก.ล.ต. รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผัน
15.

ผลบังคับของข้อกาหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ
ข้อ ก าหนดสิ ท ธินี้ จ ะมี ผลใช้ บั งคั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่อ อกใบสาคั ญ แสดงสิ ทธิ ไปจนถึ ง (และรวม) วัน ใช้ สิทธิ โดย
ข้อกาหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้อกาหนดสิทธินี้ขัดหรือ
แย้งกับกฎหมาย หรือประกาศใดๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตาม
กฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสาคัญแสดงสิทธิ แทนข้อความของข้อกาหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัด
หรือแย้งกันนั้น

ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จากัด (มหาชน)
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