ที่ IVL 010/08/2014
15 สิงหาคม 2557
เรื่ อง

นําส่งเอกสารเกี่ยวกับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส
จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (IVL-W2)

เรี ยน

ท่านผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จํากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

1. หนังสือแจ้ งการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริ ษัท อินโดรามา เวน
เจอร์ ส จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (IVL-W2) (“หนังสือแจ้ งการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ”)
2. ข้ อ กํ า หนดว่า ด้ ว ยสิท ธิ แ ละหน้ า ที่ ข องผู้อ อกใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ แ ละผู้ถือ ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ
ที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (IVL-W2)
(“ข้ อกําหนดสิทธิฯ ”)
3. ใบสําคัญแสดงสิทธิ – กรณีระบบใบหลักทรัพย์ (Scrip) หรื อหนังสือแจ้ งผลการฝากหลักทรัพย์ –
กรณีระบบไร้ ใบหลักทรัพย์ (Scripless) (แล้ วแต่กรณี)

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557 ของ บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จํากัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของ บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (IVL-W2) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) จํานวนไม่เกิน
370,327,480หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการ
จัดสรรที่ 13 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยบริ ษัทฯ ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ของบริ ษัทฯ ที่มีรายชื่อในวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 15
สิงหาคม 2557 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 นัน้
บริ ษัทฯ ขอนํ าส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ เพื่อให้ ท่านได้ พิจารณารายละเอียดและเงื่อนไขที่เกี่ ยวข้ องกับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ่ ไป
1. หนังสือแจ้ งการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตาม สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
2. ข้ อกําหนดสิทธิฯ ตาม สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2 และ
3. ใบสําคัญแสดงสิทธิ – กรณีระบบใบหลักทรัพย์ (Scrip) หรื อ หนังสือแจ้ งผลการฝากหลักทรัพย์ –
กรณีระบบไร้ ใบหลักทรัพย์ (Scripless) (แล้ วแต่กรณี) ตาม สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
หนังสือแจ้ งการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จํากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 2 (IVL-W2)
1.

รายละเอียดของหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย

บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) มีชื่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า Indorama Ventures Public
Company Limited สํานักงานแห่งใหญ่ตงั ้ อยู่เลขที่ 75/102 โอเชี่ยนทาว์เวอร์ 2 ชั ้น 37 สุขุมวิทซอย 19 ถนนอโศก
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110 ได้ ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริ ษัท
อินโดรามา เวนเจอร์ ส จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (IVL-W2) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) จํานวน 370,314,284 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรรที่ 13 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยบริ ษัทฯ ได้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จํานวน 370,327,480 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00
บาท เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยสาระสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถสรุปได้ ดงั นี ้

ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จํากัด (มหาชน)

ชื่อใบสําคัญแสดงสิทธิ

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จํ ากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (IVL-W2)

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ

ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

วิธีการจัดสรร

ออกและจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ใน
อัตราการจัดสรรที่ 13 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยบริ ษัทฯ ออกและ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ ที่มีรายชื่อในวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิได้ รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 และ
วัน รวบรวมรายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและ
พักการโอนหุ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2557
ทัง้ นี ้ ในการคํ า นวณสิ ท ธิ ข องผู้ถื อ หุ้น แต่ ล ะรายที่ ไ ด้ รั บ การจัด สรรใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ
บริษัทฯ ได้ ปัดเศษจากการคํานวณตามอัตราการจัดสรรทิ ้ง เช่น ผู้ถือหุ้นซึง่ ถือหุ้นจํานวน 30
หุ้น เมื่อคํานวณตามอัตราการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิแล้ วจะได้ เท่ากับ 2.31 (30 หาร
ด้ วย 13) ในกรณีนี ้ บริ ษัทฯ จะปั ดเศษ 0.31 ทิ ้ง โดยผู้ถือหุ้นจะได้ รับจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิทธิจํานวน 2 หน่วย

หน้ า 1

วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

25 สิงหาคม 2557

วันครบกําหนดอายุใบสําคัญ
แสดงสิทธิ

24 สิงหาคม 2561

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่ออก

370,314,284 หน่วย

ราคาเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิต่อหน่ วย

0 บาท (ไม่คิดมูลค่า)

อัตราการใช้ สิทธิ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มี สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้ นแต่กรณี มีการปรั บ
อัตราการใช้ สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่
ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (IVL-W2) (“ข้ อกําหนดสิทธิฯ ”)

ราคาการใช้ สิทธิ

43.00 บาทต่อหุ้น เว้ นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้ สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ตามที่
ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิฯ

อายุของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ

4 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั ้งนี ้ ภายหลังการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทฯ
จะไม่ขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ

ระยะเวลาการใช้ สิทธิ

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตามใบสําคัญ
แสดงสิ ท ธิ ไ ด้ ในวันทํ า การสุดท้ า ยของเดื อ นมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุล าคม
ภายหลังจากวันครบกําหนด 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (“วันกําหนดการใช้
สิทธิ”) โดยวันกําหนดการใช้ สิทธิครัง้ แรก คือ วันทําการสุดท้ ายของเดือนตุลาคม 2560 ซึง่
จะตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม 2560 และวันกําหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย คือ วันที่ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ มีอายุครบ 4 ปี นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 24
สิงหาคม 2561 โดยหากวันกําหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายไม่ตรงกับวันทําการ ให้ เลื่อนวัน
กําหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายดังกล่าวเป็ นวันทําการถัดไป

ระยะเวลาการแจ้ งความจํานง ผู้ถื อใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งประสงค์ ที่จะใช้ สิทธิ ในการซื อ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
ในการใช้ สิทธิ
จะต้ องแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ระหว่าง
เวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทําการก่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิในแต่
ละครัง้ ยกเว้ นการแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย ให้ แสดงความจํานงในการใช้
สิท ธิ ระหว่ า งเวลา 8.30 น. ถึง 15.30
น. ภายในระยะเวลา 15 วัน ทํ า การก่ อ นวัน
กําหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย
หน้ า 2

ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงใน
การใช้ สิทธิและสถานที่ท่ ี
ติดต่ อในการใช้ สิทธิ

บริษัทฯ ได้ แต่งตังให้
้ บริ ษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ทําหน้ าที่เป็ นตัวแทนของ
บริษัทฯ ในการรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิและรับชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยในการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิสามารถติดต่อตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ

การไม่ สามารถยกเลิกการ
เมื่ อผู้ถื อ ใบสํ าคัญ แสดงสิทธิ ไ ด้ แจ้ งความจํ า นงในการใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญเพิ่ม ทุนตาม
แจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิแล้ ว ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้ งความจํานง
ในการใช้ สิทธิดงั กล่าวได้ อีกต่อไป
จํานวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้
เพื่อรองรั บการใช้ สิทธิ

370,327,480 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนหุ้นรองรับต่อ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ เท่ากับ ร้ อยละ 17.69*
*วิธีการคํานวณสัดส่วนหุ้นรองรับ (จากข้ อเท็จจริ งที่ว่าบริ ษัทฯ จะออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวน 2 ชุด (ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี ้ และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (IVL-W1) (“ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ IVL-W1”)) ในคราวเดียวกัน):
จํานวนหุ้นรองรับสําหรับการใช้ สทิ ธิ

จํานวนหุ้นรองรับสําหรับการใช้ สทิ ธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

+

ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ IVL-W1

จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของบริ ษัทฯ
ร้ อยละ 17.69 =

370,327,480 + 481,425,724
4,814,257,245

เหตุในการออกหุ้นใหม่ เพื่อ
รองรับการปรั บใช้ สิทธิ

เมื่อมีการดําเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สิทธิตามเงื่อนไขในการ
ปรับสิทธิตามที่กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธินี ้ ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ ที่กําหนดไว้ ในข้ อ 11(4)(ข)
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการ
อนุญาตให้ เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั ้งที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)

การปรั บสิทธิใบสําคัญ
แสดงสิทธิ

บริ ษัทฯ จะดําเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก)

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ อันเป็ นผลมา
จากการรวมหุ้นหรื อแบ่งแยกหุ้น

(ข)

เมื่ อ บริ ษัทฯ ได้ เสนอขายหุ้นสามัญให้ แ ก่ผ้ ูถือ หุ้นเดิม และ/หรื อ ประชาชน
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ทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลในวงจํากัด ในราคาสุทธิตอ่ หุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่
คํานวณได้ ตํ่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
(ค)

เมื่อบริ ษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ
ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลในวงจํากัด โดยที่หลักทรัพย์นนให้
ั ้ สิทธิที่จะ
แปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้
แปลงสภาพ หรื อใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้น
ของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงั กล่าวตํ่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคา
ตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ

(ง)

เมื่อบริ ษัทฯ จ่ายปั นผลทังหมดหรื
้
อบางส่วนเป็ นหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ

(จ)

เมื่ อ บริ ษั ท ฯ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลเป็ นเงิ น เกิ น กว่ า ร้ อยละ 90 ของกํ า ไรสุท ธิ ข อง
บริ ษัทฯ สําหรับการดําเนินงานในระยะเวลาบัญชีใด ๆ

(ฉ)

ในกรณี ที่มีเ หตุก ารณ์ ใ ด ๆ อันทํ าให้ ผ้ ูถื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิทธิ เสี ย สิ ทธิ และ
ผลประโยชน์อนั พึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั ้นไม่ได้ กําหนดอยูใ่ นข้ อ (ก) – (จ)
บริ ษัทฯ มี สิทธิ ที่จะพิจารณาเพื่ อกํ าหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ
และ/หรื อ อัตราการใช้ สิทธิ ใหม่ (หรื อปรั บจํานวนหน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ
แทนอัตราการใช้ สทิ ธิ) อย่างเป็ นธรรม

ทั ้งนี ้ คําจํากัดความ สูตรการคํานวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ
เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิฯ
นายทะเบียนของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ

บริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อผู้ที่ได้ รับแต่งตัง้ โดยชอบให้ ทํา
หน้ าที่เป็ นนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิแทน

ตลาดรองของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ

บริ ษั ท ฯ จะนํ า ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ เ ข้ า จดทะเบี ย นเป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิด บริ ษั ท ฯ จะนํ า หุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุน ที่ อ อกเนื่ อ งจากการใช้ สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ตาม
จากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ทธิ เ ข้ าจดทะเบียนเป็ นหลัก ทรั พย์ จดทะเบี ย นในตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
แสดงสิทธิ
ประเทศไทย

หน้ า 4

2.

การจอง การจัดจําหน่ าย และการจัดสรร

2.1

วิธีการเสนอขายหลักทรั พย์

การออกใบสํ าคัญแสดงสิทธิ ในครัง้ นี ้ มิ ได้ ดําเนินการผ่านผู้จัดจําหน่ายและรั บประกันการจัดจํ าหน่ายหลักทรั พย์
เนื่องจากเป็ นการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า โดยบริ ษัทฯ
ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใ ห้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษั ทฯ ที่ มีรายชื่ อในวันกํ าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั ้งที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและ
พักการโอนหุ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2557
2.2

วันและวิธีการจองและการชําระเงินค่ าจองซือ้ หลักทรัพย์

เนื่องจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้เป็ นการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า จึงไม่มีการ
กําหนดวันและวิธีการจองและการชําระเงินค่าจองซื ้อใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทังนี
้ ้ รายละเอียดอื่น ๆ ของใบสําคัญแสดงสิทธิ เป็ นไปตามข้ อกําหนดสิทธิฯ

หน้ า 5

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2

ข้ อกําหนดว่ าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จํากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 2 (IVL-W2)

ข้ อกําหนดว่ าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จํากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 2 (IVL-W2)

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (IVL-W2) (“ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ”) ออกโดยบริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่
1/2557 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนไม่เกิน 370,327,480
หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรรที่ 13 หุ้น
้ ้ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะได้ รับสิทธิตามที่ได้ กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ
สามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ทังนี
(ตามคํานิยามที่ระบุด้านล่าง) นี ้ โดยบริษัทฯ และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องผูกพันตามข้ อกําหนดสิทธินี ้ทุกประการ และ
ให้ ถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ รับทราบและเข้ าใจข้ อกําหนดต่าง ๆ ในข้ อกําหนดสิทธินี ้เป็ นอย่างดีแล้ ว ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะ
จัดให้ มีการเก็บรักษาสําเนาข้ อกําหนดสิทธินี ้ไว้ ณ สํานักงานใหญ่ของบริ ษัทฯ และสํานักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้ งความ
จํานงในการใช้ สทิ ธิ (ตามคํานิยามที่ระบุด้านล่าง) เพื่อให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถขอตรวจสอบสําเนาข้ อกําหนดสิทธิ
ได้ ในวันและเวลาทําการของสถานที่ดงั กล่าว
คําจํากัดความ
คําและข้ อความต่าง ๆ ที่ใช้ อยูใ่ นข้ อกําหนดสิทธินี ้ ให้ มีความหมายดังต่อไปนี ้
ข้ อกําหนดสิทธิ

หมายถึง

ข้ อกําหนดว่าด้ วยสิทธิ และหน้ าที่ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือ
ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ของบริ ษั ท อิ น โดรามา
เวนเจอร์ ส จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (IVL-W2) (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม
(ถ้ ามี))

ตลาดหลักทรั พย์

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตัวแทนรั บแจ้ งความจํานง
ในการใช้ สทิ ธิ

หมายถึง

บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตังโดยชอบให้
้
เป็ นตัวแทนของบริษัทฯ ในการรับแจ้ ง
ความจํานงในการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามข้ อ 1.2.6

นายทะเบียนของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อผู้ที่ได้ รับแต่งตัง้
โดยชอบให้ ทําหน้ าที่เป็ นนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิแทน

บริษัทฯ

หมายถึง

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จํากัด (มหาชน)

ใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิ

หมายถึง

เอกสารที่ออกโดย บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อ
ใช้ แทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
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ใบสําคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

ใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริ ษัท อินโดรามา
เวนเจอร์ ส จํ า กัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 2 (IVL-W2) ชนิ ด ระบุชื่ อ ผู้ ถื อ และ
สามารถโอนเปลี่ยนมือได้

ประกาศ ทจ. 34/2551

หมายถึง

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้ เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่
ออกใหม่เพื่ อรองรั บใบสําคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
(รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

ผู้ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิแต่ละหน่วยตามข้ อ 1.2.4

ระยะเวลาการแจ้ งความ
จํานงในการใช้ สทิ ธิ

หมายถึง

ระยะเวลาที่ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งประสงค์ จะใช้ สิทธิ ในการซื อ้ หุ้น
สามัญ เพิ่ มทุน ของบริ ษั ท ฯ สามารถแจ้ ง ความจํ า นงในการใช้ สิท ธิ ต าม
ใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.2.3

วันกําหนดการใช้ สทิ ธิ

หมายถึง

วันที่ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ใน
การซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.2.1

วันทําการ

หมายถึง

วันที่ตลาดหลักทรัพย์เปิ ดทําการตามปกติในกรุ งเทพมหานคร ซึ่งมิใช่วนั
เสาร์ ห รื อวันอาทิตย์ หรื อ วัน ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้ เป็ น
วันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์

ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์

หมายถึง

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

สมุดทะเบียนผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

สมุดทะเบียนหรื อแหล่งข้ อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ
ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ แ ละผู้ถื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ เ ก็ บ รั ก ษาโดยนาย
ทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ

สํานักงาน กลต.

หมายถึง

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1.

รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทฯ ได้ ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 370,314,284 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรรที่ 13 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 โดยมีรายละเอียด
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังนี ้
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1.1

ลักษณะสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ อี อก
ชื่อผู้ออกหลักทรั พย์

:

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จํากัด (มหาชน)

ชื่อหลักทรั พย์

:

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา เวน
เจอร์ ส จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (IVL-W2)

ชนิด

:

ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

จํานวนที่ออก

:

370,314,284 หน่วย

ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย

:

0 บาท (ไม่คิดมูลค่า)

อัตราการใช้ สทิ ธิ

:

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้ น
แต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้ สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุ
ไว้ ในข้ อ 5.

ราคาการใช้ สทิ ธิ

:

43.00 บาทต่อหุ้น เว้ นแต่กรณี มีการปรับราคาการใช้ สิทธิ ตามเงื่อนไข
การปรับสิทธิตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 5.

วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

25 สิงหาคม 2557

วันครบกําหนดอายุใบสําคัญ
แสดงสิทธิ

:

24 สิงหาคม 2561

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

4 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ทังนี
้ ้ ภายหลังการออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ

จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
จัดสรรไว้ เพื่อรองรั บ

:

ไม่เกิน 370,327,480 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท ซึง่ คิดเป็ น
สัดส่วนหุ้นรองรับต่อจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของบริ ษัทฯ
เท่ากับ ร้ อยละ 17.69*
*วิธีการคํานวณสัดส่วนหุ้นรองรับ (จากข้ อเท็จจริ งที่ว่าบริ ษัทฯ จะออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 2 ชุด (ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี ้
และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท อินโดรามา
เวนเจอร์ ส จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (IVL-W1) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ
IVL-W1”)) ในคราวเดียวกัน):
จํานวนหุ้นรองรับสําหรับการใช้ สทิ ธิ

จํานวนหุ้นรองรับสําหรับการ
ใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

+

ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ IVL-W1

จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
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ร้ อยละ 17.69 =

370,327,480 + 481,425,724
4,814,257,245

วิธีการจัดสรร

:

ออกและจัดสรรให้ แก่ผ้ ูถื อหุ้นเดิ มของบริ ษั ทฯ ตามสัดส่วนการถื อหุ้น
(Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรที่ 13 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยบริ ษัทฯ ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัทฯ ที่มีรายชื่ อในวันกํ าหนดรายชื่ อผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิ ได้ รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 15
สิงหาคม 2557 และวันรวบรวมรายชื่ อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มี
การแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและพักการโอนหุ้น
้ ้ ในการคํานวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละ
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ทังนี
รายที่ได้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทฯ ได้ ปัดเศษจากการ
คํานวณตามอัตราการจัดสรรทิ ้ง เช่น ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นจํานวน 30 หุ้น
เมื่อคํานวณตามอัตราการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิแล้ วจะได้ เท่ากับ
2.31 (30 หารด้ ว ย 13) ในกรณี นี ้ บริ ษั ท ฯ จะปั ด เศษ 0.31 ทิ ง้ โดย
ผู้ถือหุ้นจะได้ รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 2 หน่วย

ระยะเวลาการใช้ สทิ ธิ

:

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
ตามใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ไ ด้ ใ นวัน ทํ า การสุด ท้ า ยของเดื อ นมกราคม
เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม ภายหลังจากวันครบกําหนด 3 ปี นับจาก
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (“วันกําหนดการใช้ สิทธิ”) โดยวัน
กําหนดการใช้ สิทธิครัง้ แรก คือ วันทําการสุดท้ ายของเดือนตุลาคม 2560
ซึ่งจะตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม 2560 และวันกําหนดการใช้ สิทธิ ครัง้
สุดท้ าย คื อ วันที่ ใบสําคัญแสดงสิทธิ มีอายุครบ 4 ปี นับจากวันที่ ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 24 สิงหาคม 2561 โดยหากวัน
กําหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายไม่ตรงกับวันทําการ ให้ เลื่อนวันกําหนดการ
ใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายดังกล่าวเป็ นวันทําการถัดไป

ระยะเวลาการแจ้ งความจํานง :
ในการใช้ สทิ ธิ

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซงึ่ ประสงค์ที่จะใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริ ษัทฯ จะต้ องแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายใน
ระยะเวลา 5 วันทําการก่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ ยกเว้ น
การแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย ให้ แสดงความจํานงใน
การใช้ สิทธิ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15
วันทําการก่อนวันกําหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย
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การไม่ สามารถยกเลิกการ
แจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ

:

เมื่ อ ผู้ถื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ไ ด้ แ จ้ ง ความจํ า นงในการใช้ สิท ธิ ซื อ้ หุ้น
สามัญเพิ่มทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิแล้ ว ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะ
ไม่สามารถยกเลิกการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิดงั กล่าวได้ อีกต่อไป

ตลาดรองของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ

:

บริ ษั ท ฯ จะนํ าใบสําคัญ แสดงสิท ธิ เข้ า จดทะเบียนเป็ นหลักทรั พ ย์ จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตลาดรองของหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

บริษัทฯ จะนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเนื่องจากการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่ ม ทุน ตามใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ เ ข้ า จดทะเบี ย นเป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้น

:

เนื่องจากใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ออกในครัง้ นี จ้ ัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม
ของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จึงไม่มี
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตาม
ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ ค รบถ้ ว นทัง้ จํ า นวน และผู้ใ ช้ สิท ธิ ตามใบสํ า คัญ
แสดงสิทธิดงั กล่าวไม่ใช่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ
จะได้ รับผลกระทบ (dilution effect) ดังนี ้
1.

การลดลงของสิ ท ธิ อ อกเสี ย งของผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม (Control
Dilution)
หากมีการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ครบทังจํ
้ านวน และผู้ใช้ สิทธิ ไม่ใช่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ จะทําให้
สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้ อยละ 7.14*
* คํานวณจากจํานวนหุ้นรองรับสําหรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ที่ออกในครัง้ นีจ้ ํานวน 370,327,480 หุ้น หารด้ วย
ผลรวมของ (1) จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
จํานวน 4,814,257,245 หุ้น และ (2) จํานวนหุ้นรองรับสําหรับ
การใช้ สิ ท ธิ ต ามใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ อ อกในครั ง้ นี จ้ ํ า นวน
370,327,480 หุ้น

Control dilution =

จํานวนหุ้นรองรับสําหรับการใช้
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ + จํานวนหุ้นรองรับสําหรับ
แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
การใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ
หน้ า 5

ร้ อยละ 7.14

=

370,327,480
4,814,257,245 + 370,327,480

หมายเหตุ
หากมีการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
IVL-W1 ทังจํ
้ านวน 481,425,724 หน่วย และมีการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน ของบริ ษั ท ฯ ตามใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ อ อกในครั ง้ นี ค้ รบทัง้ จํ า นวน
370,327,480 หน่วย และผู้ใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี ้ดังกล่าวไม่ใช่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ จะทําให้
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้ อยละ 15.03*
* คํานวณจากจํานวนหุ้นที่ออกสําหรับการใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
IVL-W1 และใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี ้ (จํานวน 481,425,724 +
370,327,480 หุ้น) หารด้ วยผลรวมของ (1) จํานวนหุ้นที่ จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของบริ
้
ษัทฯ จํานวน 4,814,257,245 หุ้น และ (2) จํานวนหุ้นที่ออก
สําหรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 และใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่ออกในครัง้ นี ้ (จํานวน 481,425,724 + 370,327,480 หุ้น)
จํานวนหุ้นรองรับสําหรับการใช้ สิทธิตาม
Control dilution

ใบสําคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 และ ใบสําคัญแสดงสิทธิ
=
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ ว + จํานวนหุ้นรองรับสําหรับการใช้ สิทธิ
ทังหมดของบริ
้
ษัทฯ

ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ IVL-W1
และใบสําคัญแสดงสิทธิ

ร้ อยละ 15.03

=

481,425,724 + 370,327,480
4,814,257,245 + 481,425,724+ 370,327,480

2.

ผลกระทบต่ อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)
การออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ในครัง้ นี ไ้ ม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น
ของบริ ษัทฯ (Price Dilution) เนื่องจากราคาการใช้ สิทธิ ตาม
ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ เท่ากับ 43.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคา
ตลาด โดยราคาตลาดเท่ากับ 27.89 บาทต่อหุ้น ซึง่ เป็ นราคาหุ้นถัว
เฉลี่ยถ่วงนํ า้ หนักของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ที่ทําการซื อ้ ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 7 วันทําการติดต่อกันก่อนวันประชุม
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คณะกรรมการบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ซึง่ มีมติให้
เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557 (ระหว่าง
วันที่ 23 มิถนุ ายน 2557 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 – ข้ อมูลจาก
SETSMART)
เหตุในการต้ องออกหุ้นใหม่
เพื่อรองรั บการปรั บสิทธิ

:

1.2

การใช้ สทิ ธิและเงื่อนไขการใช้ สทิ ธิ

1.2.1

วันกําหนดการใช้ สทิ ธิ

เมื่อมีการดําเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สิทธิ
ตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธินี ้ ซึ่งเป็ น
เหตุการณ์ที่กําหนดไว้ ในข้ อ 11(4)(ข) ตามประกาศ ทจ. 34/2551

ผู้ถื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ส ามารถใช้ สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ของบริ ษั ท ฯ ตามใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ไ ด้ ใ น
วันทําการสุดท้ ายของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม ภายหลังจากวันครบกําหนด 3 ปี นับจากวันที่
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นต้ นไป (“วันกําหนดการใช้ สทิ ธิ”)
ทังนี
้ ้ วันกําหนดการใช้ สิทธิครัง้ แรก คือ วันทําการสุดท้ ายของเดือนตุลาคม 2560 ซึ่งจะตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม
2560 และวัน กํ า หนดการใช้ สิท ธิ ค รั ง้ สุด ท้ า ย คื อ วัน ที่ ใ บสํ า คัญ แสดงสิท ธิ มี อ ายุค รบ 4 ปี นับ จากวัน ที่ อ อก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึง่ จะตรงกับวันที่ 24 สิงหาคม 2561 โดยหากวันกําหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายไม่ตรงกับวัน
ทําการ ให้ เลื่อนวันกําหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายดังกล่าวเป็ นวันทําการถัดไป
1.2.2

การใช้ สทิ ธิซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทงหมดหรื
ั้
อบางส่วนก็ได้ สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ ใช้ สิทธิภายใน
วันกําหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย บริ ษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิดงั กล่าว และให้ ถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธินนั ้ ๆ สิ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ

1.2.3

ระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซงึ่ ประสงค์ที่จะใช้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จะต้ องแจ้ งความจํานงในการ
ใช้ สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ มทุน ตามใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ระหว่ างเวลา 8.30 น. ถึ ง 15.30 น. ภายในระยะเวลา
5 วันทําการก่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ (“ระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ”) ยกเว้ นการ
แสดงความจํานงในการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย ให้ แจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสําคัญแสดง
สิทธิ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันทําการก่อนวันกํ าหนดการใช้ สิทธิ ครั ง้ สุดท้ าย
(“ระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิครั ง้ สุดท้ าย”)
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ทังนี
้ ้ บริษัทฯ จะไม่มีการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ ยกเว้ นในกรณี
การใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย ซึ่งจะมีการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ 21
วัน ก่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย โดยตลาดหลักทรัพย์จะขึ ้นเครื่ องหมาย SP เพื่อห้ ามการซื ้อขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิล่วงหน้ า 3 วันทําการก่อนปิ ดสมุดทะเบียน ในกรณีที่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อพัก
การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ วนั แรกตรงกับวันหยุดทําการของตลาดหลักทรัพย์ ให้ เลื่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนวันแรก
ดังกล่าวเป็ นวันทําการก่อนหน้ า
บริ ษัทฯ จะแจ้ งข่าวเตือน และรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันกําหนดการใช้ สิทธิ ระยะเวลาการแจ้ งความจํานงใน
การใช้ สิทธิ ระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย อัตราการใช้ สิทธิ ราคาการใช้ สิทธิ รายละเอียด
บัญชีธนาคารเพื่อการจองซื ้อและใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ การเปลี่ยนแปลงตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการ
ใช้ สิทธิ (ถ้ ามี) และ/หรื อ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ท่ีติดต่อในการใช้ สิทธิ (ถ้ ามี) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาด
หลักทรัพย์ให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบอย่างน้ อย 7 วันทําการก่อนระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ
ในแต่ละครัง้ สําหรับวันกําหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย บริ ษัทฯ จะส่งรายละเอียดดังกล่าวให้ กบั ผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิที่มีรายชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ด้ วย
1.2.4

1.2.5

ผู้ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ
(ก)

ผู้ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ กรณีทวั่ ไป สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจะตกได้ แก่บุคคลที่ปรากฏชื่อ
เป็ นเจ้ าของใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนดังกล่าวในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิในขณะนัน้ ๆ
หรื อในวันแรกของการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณี ที่มีการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ เว้ นแต่จะได้ มีการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่ง
สามารถใช้ ยนั กับบริ ษัทฯ ได้ ตามข้ อ 4.1(ก) เกิดขึ ้นแล้ วในวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่
เกี่ยวข้ องข้ างต้ น ซึง่ สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจะตกได้ แก่ผ้ รู ับโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ

(ข)

ผู้ทรงสิทธิ ในใบสําคัญแสดงสิทธิ กรณี ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ แทน สิทธิ ใน
ใบสําคัญแสดงสิทธิ จะตกได้ แก่บุคคลที่นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ ได้ รับแจ้ งเป็ นหนังสือจาก
ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ ว่าเป็ นผู้ทรงสิทธิ ในใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุด
ทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ไว้ ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในขณะนัน้ ๆ หรื อในวันแรกของ
การปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
เพื่อพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ

นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
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โทรศัพท์
โทรสาร
TSD Call Center
Website
E-mail

:
:
:
:
:

0-2229-2800
0-2359-1259
0-2229-2888
http://www.tsd.co.th
TSDCallCenter@set.or.th

นายทะเบี ย นของใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ จ ะรั บ ผิ ด ชอบการปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ซึ่ ง ใน
สมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องประกอบด้ วยชื่อเต็ม สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องตามที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์จะกําหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกัน บริ ษัทฯ จะถือว่า
สมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นข้ อมูลที่ถกู ต้ อง
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีหน้ าที่ในการแจ้ งการเปลี่ยนแปลงหรื อข้ อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกในสมุด
ทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขข้ อผิดพลาด
ดังกล่าว
1.2.6

ตัวแทนรั บแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิและสถานที่ท่ ตี ดิ ต่ อในการใช้ สทิ ธิ
้ “บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)” ทําหน้ าที่เป็ นตัวแทนของบริ ษัทฯ ในการรับ
บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังให้
แจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิและรับชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ในการใช้ สิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถติดต่อตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ ตาม
รายละเอียด ดังนี ้
บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ ชัน้ 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
: 0-2618-1140, 0-2618-1143 และ 0-2618-1147
โทรสาร
: 0-2618-1120
ในกรณี ที่ มี การเปลี่ ยนแปลงตัวแทนรั บแจ้ งความจํ านงในการใช้ สิทธิ และ/หรื อสถานที่ ที่ ติ ดต่อในการใช้ สิทธิ
บริษัทฯ จะแจ้ งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์

1.2.7

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถขอรับใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ที่ตวั แทนรับแจ้ งความ
จํานงในการใช้ สทิ ธิ หรื อดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.indoramaventures.com) และแจ้ งความจํานงใน
การใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ที่ตวั แทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.2.6
โดยจะต้ องแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิตามระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิตามที่ระบุในข้ อ 1.2.3
ข้ างต้ น
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ในกรณีที่ใบสําคัญแสดงสิทธิอยูใ่ นระบบไร้ ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้ สิทธิต้อง
แจ้ งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิออกจากระบบไร้ ใบหลักทรัพย์ หรื อเพื่อให้ ออก
ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนด
(ก)

ในกรณี ที่ ผ้ ูถื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ มี บัญ ชี ซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ข องตนอยู่ โดยใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ
อยู่ในบัญชี “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่
ต้ องการใช้ สิทธิต้องแจ้ งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิออกจากระบบไร้
ใบหลักทรัพย์ หรื อเพื่อให้ ออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนด โดยยื่นต่อบริ ษัท
หลักทรัพย์ที่เป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดําเนินการ
แจ้ งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิจากบัญชี “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดําเนินการออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
เพื่อใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

(ข)

ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ โดยใบสําคัญแสดงสิทธิอยู่กบั ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ใน “บัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์” ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ต้องการใช้ สิทธิ ต้องแจ้ งความ
จํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิออกจากระบบไร้ ใบหลักทรัพย์ หรื อเพื่อให้ ออก
ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอน
ใบสําคัญแสดงสิทธิจาก “บัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดําเนินการออกใบ
แทนใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

้ ่ถือเป็ นใบสําคัญแสดงสิทธิและในระบบไร้ ใบหลักทรัพย์ (Scripless)) ที่ประสงค์
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ (ทังที
จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ โดยดําเนินการและ
ยื่นเอกสารแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิภายในระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ ดังนี ้
(ก)

ยื่นใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องชัดเจนและครบถ้ วนทุก
รายการพร้ อมลงนามโดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ แก่ตวั แทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิในช่วง
ระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ

(ข)

นําส่งใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามจํานวนที่ระบุในใบแจ้ งความจํานงการใช้
สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ตวั แทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ

(ค)

ชําระเงินตามจํานวนในการใช้ สิทธิตามที่ระบุในใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่
ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ โดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจะต้ องชําระเป็ นเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในกรุ งเทพมหานคร
ภายในวันทําการถัดไป และขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่าย “บริ ษัทหลักทรั พย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
เพื่อการจองซือ้ หลักทรั พย์ 2” หรื อ ชําระโดยการโอนเงินเข้ าบัญชี “บริ ษัทหลักทรั พย์ บัวหลวง
จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้ หลักทรั พย์ 2” พร้ อมนําส่งสําเนาหลักฐานการโอนเงินให้ แก่ตวั แทน
รับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ
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ทังนี
้ ้ การใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริ ษัทฯ หรื อตัวแทนรับแจ้ งความจํานง
ในการใช้ สิทธิเรี ยกเก็บเงินจํานวนดังกล่าวได้ แล้ วเท่านัน้ หากบริ ษัทฯ หรื อตัวแทนรับแจ้ งความจํานงใน
การใช้ สิทธิไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินไม่ว่าในกรณีใด ๆ ที่ไม่ได้ เกิดจากความผิดของบริ ษัทฯ หรื อตัวแทน
รับแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ บริ ษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ แสดงเจตนายกเลิกการใช้
สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นัน้ ๆ โดยบริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิจะ
จัดส่งใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิพร้ อมกับเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ที่เรี ยก
เก็บเงินไม่ได้ คืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใช้ สิทธิในครัง้ นัน้ ๆ
ทัง้ นี ้ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ใหม่ในวัน
้
นการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย บริ ษัทฯ จะ
กําหนดการใช้ สิทธิในครัง้ ต่อ ๆ ไป เว้ นแต่การใช้ สิทธิครัง้ นันจะเป็
ถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธิ นนั ้ ๆ สิ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สิทธิ ซึ่งบริ ษัทฯ และตัวแทนรับแจ้ งความ
จํานงในการใช้ สทิ ธิ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหายอื่นใดไม่วา่ ในกรณีใด ๆ
(ง)

หลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิ
1)

บุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย

: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรข้ าราชการ/สําเนา
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมสําเนาทะเบียน
บ้ าน (ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นชื่ อ/ชื่ อสกุ ล ซึ่ ง ทํ า ให้ ชื่ อ/
ชื่อสกุลไม่ตรงกับใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ แนบเอกสารที่ออกโดย
หน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้ งเปลี่ยนชื่อ/
ชื่อสกุล เป็ นต้ น) พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง

2)

บุคคลธรรมดา
สัญชาติตา่ งด้ าว

: สําเนาใบต่างด้ าวหรื อหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้ อมลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง

3)

นิติบคุ คลสัญชาติไทย

: 3.1)

สํา เนาหนังสือ รั บรองที่ กระทรวงพาณิ ชย์ ออกให้ ไ ม่เกิ น
6 เดือนก่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิในครัง้ นัน้ ๆ พร้ อมลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของ
นิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
และ

3.2)

สําเนาเอกสารตามข้ อ 1) หรื อ 2) (แล้ วแต่กรณี ) ของผู้มี
อํานาจลงนามที่ได้ ลงลายมือชื่ อรับรองสําเนาถูกต้ องใน
เอกสารตามข้ อ 3.1)

: 4.1)

สํ า เนาหนั ง สื อ สํ า คั ญ การจั ด ตั ง้ นิ ติ บุ ค คล และ/หรื อ
หนังสือรั บรองของนิติบุคคล พร้ อมลงลายมือชื่ อรับรอง
สําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ และ

4)

นิติบคุ คลสัญชาติตา่ ง
ด้ าว
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ประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และ
4.2)

สํ า เนาหนั ง สื อ เดิ น ทางของผู้ มี อํ า นาจลงนามที่ ไ ด้ ลง
ลายมื อ ชื่ อ รั บ รองสํ า เนาเอกสารตามข้ อ 4.1) ที่ ยัง ไม่
หมดอายุ พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง

เอกสารตามข้ อ 4.1) และ 4.2) ซึ่งผู้มีอํานาจลงนามลงลายมือชื่อ
รั บรองสําเนาถูกต้ องแล้ ว จะต้ องได้ รับการรั บรองลายมื อชื่ อโดย
Notary Public และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิ
ในครัง้ นัน้ ๆ
ทังนี
้ ้ หากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้ สิทธิ ตามที่กล่าวข้ างต้ น บริ ษัทฯ
และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ ขอสงวนสิทธิ ที่จะถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ไม่
ประสงค์จะใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้ นัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ ง
ความจํานงในการใช้ สิทธิ สามารถใช้ ดลุ ยพินิจในการพิจารณาให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิใช้ สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ตามความเหมาะสม
(จ)

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรื อภาษี อื่นใด (ถ้ ามี) ตามบทบัญญัติ
แห่งประมวลรัษฎากร หรื อข้ อบังคับ หรื อกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้ บงั คับกับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิ

1.2.8

จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้ องเป็ นจํานวนเต็มเท่านัน้ โดยอัตราการ
ใช้ สิทธิเท่ากับใบสําคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหนึ่งหุ้น เว้ นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้ สิทธิ
ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.

1.2.9

หากตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิได้ รับเอกสารแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ ตามข้ อ 1.2.7 ไม่ครบถ้ วน
หรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อตรวจสอบได้ ว่าข้ อความที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ กรอกลงในใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิ
ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนันไม่
้ ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อติดอากรแสตมป์ (ถ้ ามี) ไม่ครบถ้ วนถูกต้ องตามบทบัญญัติ
แห่งประมวลรัษฎากร ข้ อบังคับ หรื อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องทําการแก้ ไขให้
ถูกต้ องภายในระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ หากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ทําการแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง
ภายในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนในครัง้ นัน้ ๆ โดยบริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิจะจัดส่งใบสําคัญแสดงสิทธิ
หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ และเงินที่ได้ รับไว้ คืนให้ แก่ผ้ ถู ื อใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวโดยไม่มีดอกเบีย้
ภายใน 14 วัน นับ จากวัน กํ าหนดการใช้ สิทธิ ในครั ง้ นัน้ ๆ ทัง้ นี ้ ตามวิธี การและเงื่ อ นไขที่ กําหนดโดยบริ ษั ท ฯ
และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้ งความจํานง
ในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ใหม่ในวันกําหนดการใช้ สิทธิครัง้ ต่อ ๆ ไป เว้ นแต่การใช้ สิทธิครัง้ นันจะเป็
้
น
การใช้ สิทธิ ครั ง้ สุดท้ าย ให้ ถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธิ นัน้ ๆ สิน้ สภาพลงโดยไม่มีการใช้ สิทธิ โดยบริ ษัทฯ และ
ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหายอื่นใดไม่วา่ ในกรณีใด ๆ
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ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิชําระจํานวนเงินในการใช้ สิทธิไม่ครบถ้ วนหรื อมีการชําระเงินเกินจํานวนในการ
ใช้ สิทธิ บริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิมีสิทธิที่จะดําเนินการประการใดประการหนึ่ง
ต่อไปนี ้ ตามที่บริษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิจะเห็นสมควร
(ก)

ถือว่าการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิมีจํานวนเท่ากับ (1) จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่พึงจะได้ รับตาม
สิทธิ หรื อ (2) จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่พงึ ได้ รับตามจํานวนเงินในการใช้ สิทธิ ซึง่ บริ ษัทฯ หรื อตัวแทน
รับแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิได้ รับชําระไว้ จริ งตามราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิในขณะนัน้
แล้ วแต่จํานวนใดจะน้ อยกว่า หรื อ

(ข)

ให้ ผ้ ูถื อ ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ ชํ า ระเงิ น เพิ่ ม เติ ม ตามจํ า นวนที่ ป ระสงค์ จ ะใช้ สิท ธิ ใ ห้ ค รบถ้ ว นภายใน
ระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ หากบริ ษัทฯ หรื อตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ
ไม่ได้ รับเงินครบตามจํานวนการใช้ สิทธิ ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ ถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
แสดงเจตนายกเลิกการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นัน้ ๆ เฉพาะส่วนที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ชําระจํานวนเงินในการใช้ สทิ ธิไม่ครบถ้ วน ทังนี
้ ้ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้ งความจํานงในการ
ใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ใหม่ในวันกําหนดการใช้ สิทธิ ครัง้ ต่อ ๆ ไป เว้ นแต่เป็ นการใช้ สิทธิ ครัง้
สุดท้ าย ให้ ถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธินนั ้ ๆ สิ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สิทธิ โดยบริ ษัทฯ และตัวแทนรับ
แจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหายอื่นใดไม่วา่ ในกรณีใด ๆ

ในกรณีตามข้ อ (ก) หรื อ (ข) หากมีกรณีต้องส่งเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทน
รับแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิจะส่งเงินที่เหลือจากการใช้ สิทธิหรื อเงินที่ได้ รับไว้ คืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดง
สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี ้ยภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใช้ สิทธิ ในครัง้ นัน้ ๆ ทัง้ นี ้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่
กําหนดโดยบริษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ
อย่างไรก็ดี ไม่วา่ กรณีใด ๆ หากได้ มีการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้ สิทธิหรื อเงินที่ได้ รับไว้ โดยไม่มีการใช้
สิทธิหรื อไม่สามารถใช้ สิทธิ โดยได้ สง่ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิ
ซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน โดยถูกต้ อ งแล้ ว ให้ ถือ ว่า ผู้ถื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิท ธิ ไ ด้ รับ เงิ น คื น แล้ ว โดยชอบ และผู้ถื อ
ใบสําคัญแสดงสิทธิไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
1.2.10 ในกรณี ที่ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิ เป็ นจํานวนมากกว่าจํานวนที่ประสงค์จะใช้ สิทธิ
บริ ษัทฯ จะส่งใบสําคัญแสดงสิทธิ ใบใหม่ โดยระบุจํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิ ส่วนที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือ
ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ ดังกล่า วภายใน 15 วัน นับ จากวัน กํ า หนดการใช้ สิท ธิ ในครั ง้ นัน้ ๆ และจะทํ าการยกเลิก
ใบสําคัญแสดงสิทธิใบเก่า
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1.2.11 จํ า นวนหุ้น สามัญ เพิ่ มทุน ที่ อ อกให้ เ มื่ อ มี ก ารใช้ สิท ธิ จะคํ า นวณโดยการนํ า จํ า นวนเงิ น ในการใช้ สิท ธิ ซึ่ง ผู้ถื อ
ใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ชําระตามที่กล่าวมาข้ างต้ น หารด้ วยราคาการใช้ สิทธิ โดยบริ ษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ู ด้ วยอัตราการใช้ สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้
เป็ นจํานวนเต็มไม่เกินจํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิคณ
สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สิทธิ แล้ วทําให้ มีเศษหุ้นเหลืออยู่จากการคํานวณดังกล่าว บริ ษัทฯ จะไม่นําเศษหุ้น
้ ้ง และจะชําระคืนเงินที่เหลือจากการใช้ สิทธิ ดงั กล่าวโดยไม่มี
ดังกล่าวมาคิดคํานวณ โดยจะตัดเศษของหุ้นนันทิ
ดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใช้ สิทธิในครัง้ นัน้ ๆ ทังนี
้ ้ ตามวิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดโดยบริษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ
อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้ มีการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้ สิทธิหรื อเงินที่ได้ รับไว้ โดยไม่มีการใช้
สิทธิ หรื อไม่สามารถใช้ สิทธิ ได้ โดยได้ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบแจ้ งความจํานงการใช้
สิท ธิ ซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน โดยถูก ต้ อ งแล้ ว ให้ ถื อ ว่า ผู้ถื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น คื น แล้ ว โดยชอบ และ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
1.2.12 เมื่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้ งความจํานงใน
้ าคัญแสดงสิทธิ
การใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้ อ 1.2.7 อย่างครบถ้ วนถูกต้ อง กล่าวคือ ได้ ส่งมอบทังใบสํ
หรื อ ใบแทนใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ และใบแจ้ ง ความจํ า นงการใช้ สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน พร้ อมหลัก ฐาน
ประกอบการใช้ สิทธิ และชํ าระเงินในการใช้ สิทธิ ถูกต้ องและครบถ้ วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ จะไม่
สามารถเพิกถอนการใช้ สทิ ธิได้ เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากบริษัทฯ
1.2.13 เมื่อพ้ นระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ ายแล้ ว แต่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ ยงั ไม่ได้ ปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ ตามข้ อ 1.2.7 อย่างครบถ้ วน ให้ ถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธิ นัน้ ๆ
สิ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะใช้ สทิ ธิไม่ได้ อีก
1.2.14 บริ ษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้ วของบริ ษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจํานวนหุ้นสามัญ
เพิ่ ม ทุน ที่ อ อกใหม่ต ามการใช้ สิท ธิ ภ ายใน 14 วัน นับ แต่วัน กํ า หนดการใช้ สิท ธิ ใ นแต่ล ะครั ง้ และบริ ษั ท ฯ จะ
ั ้ าเป็ นผู้ถือหุ้น
ดําเนินการให้ นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้ ใช้ สิทธินนเข้
สามัญของบริ ษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้ ออกตามการใช้ สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะดําเนินการยื่นคําขอให้ รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเนื่องจากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วนั กําหนดการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้
1.2.15 ในกรณีที่ห้ นุ สามัญเพิ่มทุนที่สํารองไว้ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิไม่เพียงพอ บริ ษัทฯ จะดําเนินการชดใช้ ค่าเสียหายที่
เกิดขึ ้นให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้ สทิ ธิได้ ตามข้ อ 6.
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2.

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

บริษัทฯ มีสทิ ธิเรี ยกประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ไม่วา่ ในเวลาใด ๆ แต่บริ ษัทฯ จะต้ องเรี ยกประชุม
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ โดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่
บริษัทฯ ทราบว่าเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1)

หากมี การเสนอขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกํ าหนดสิทธิ ในสาระสําคัญไม่ว่าโดยบริ ษั ทฯ หรื อ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 3. ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ และ/หรื อ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ไม่มีสทิ ธิที่จะเสนอให้ แก้ ไขข้ อกําหนดสิทธิในเรื่ องอัตราการใช้ สทิ ธิและราคาการใช้ สทิ ธิ

2)

หากมี เหตุการณ์ สํ า คัญ ที่ อ าจกระทบต่อ ส่ว นได้ เ สี ย ของผู้ถื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิท ธิ อ ย่า งมี
นัยสําคัญหรื อความสามารถของบริษัทฯ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามข้ อกําหนดสิทธิ

ในกรณีที่บริ ษัทฯ ไม่ดําเนินการจัดการประชุมภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่บริ ษัทฯ ทราบว่าเกิดเหตุการณ์
ดังกล่าวใน 1) หรื อ 2) ข้ างต้ น ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสําคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ 25 ของจํ านวนหน่วยทัง้ หมดของใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ยังไม่ได้ ใช้ สิทธิ ณ ขณะนัน้ อาจร่ วมกัน
เข้ าชื่อทําหนังสือร้ องขอให้ บริ ษัทฯ ดําเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ โดยระบุเหตุผลใน
การที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าว และบริ ษัทฯ จะต้ องจัดประชุมผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ได้ รับการร้ องขอจากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว
นัน้ หากบริ ษัทฯ ไม่จดั การประชุมภายในกําหนดดังกล่าว ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถจัดประชุม
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ เอง
ในกรณี ที่มีการจัดประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทฯ จะทําการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิเพื่อกําหนดสิทธิ ของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ในการเข้ าร่ วมประชุมในการประชุมดังกล่าว
เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
(ข)

ในการเรี ย กประชุ ม ผู้ ถื อ ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ไม่ ว่ า จะเป็ นการประชุ ม เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ หรื อ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิร้องขอ ให้ บริ ษัทฯ จัดทําหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ผู้ท่ีขอให้
เรี ยกประชุม และเรื่ องที่จะพิจารณาในที่ประชุม และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิแต่ละราย ตาม
รายชื่ อ และที่ อ ยู่ ที่ ป รากฏอยู่ ใ นสมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ และแจ้ งผ่ า นทางสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

(ค)

ในการประชุมผู้ถื อใบสํ า คัญ แสดงสิทธิ ผู้ถื อใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่งมี สิทธิ เข้ าประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน จะมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิดงั กล่าวจะต้ องจัดทําหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริ ษัทฯ กําหนดและให้ ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อ
ประธานที่ประชุมหรื อผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม
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ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึง่ ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิในวันปิ ดสมุดทะเบียน
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อกําหนดสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุม โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
คนใดที่มีสว่ นได้ เสียในข้ อพิจารณาอันใดซึง่ ที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสว่ นได้ เสียตามข้ อนี ้ หมายถึง ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ในเรื่ องที่ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
(ง)

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่ถืออยู่ โดยใบสําคัญแสดงสิทธิหนึง่ หน่วยมีหนึง่ เสียง

(จ)

ในการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จดั ขึ ้นโดยบริ ษัทฯ ให้ ประธานกรรมการของบริ ษัทฯ หรื อบุคคลที่
ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการของบริ ษัทฯ ทําหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิ ในกรณี ที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ เป็ นผู้จัดการประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือกก็ได้ โดยที่ทงสองกรณี
ั้
ผู้เป็ นประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิ
ออกเสียงชี ้ขาด

(ฉ)

องค์ ประชุมในการประชุม ผู้ถื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ จ ะต้ อ งประกอบด้ ว ยผู้ถื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ
และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะ มาประชุมรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของจํานวนหน่วยทัง้ หมดของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สิทธิ ณ ขณะนัน้ จึงจะครบเป็ นองค์ ประชุม และหากปรากฏว่าการ
ประชุมครัง้ ใด เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้ ว 60 นาที แต่มีผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิเข้ าร่ วมประชุมยังไม่
ครบเป็ นองค์ประชุม ให้ ถือว่าการประชุมในครัง้ นันไม่
้ ครบองค์ประชุม
ในกรณี ที่ ไ ม่ ค รบเป็ นองค์ ป ระชุม หากการประชุม ผู้ถื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ นัน้ เป็ นการเรี ย กโดย
บริ ษัทฯ ให้ นดั ประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกินกว่า 14 วันนับจากวันกําหนด
ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้ แรก และให้ บริ ษัทฯ ดําเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยัง
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทกุ รายและตลาดหลักทรัพย์ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ ในข้ อ 2(ข) ใน
การประชุมครัง้ หลังนี ้ ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม กล่าวคือ มีผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิมาประชุม
เท่าใด ก็ถือว่าครบเป็ นองค์ประชุม
อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เป็ นผู้ร้องขอให้ เรี ยกประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ใน
กรณี ที่ไม่ครบเป็ นองค์ประชุมในวันกําหนดประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ในครั ง้ แรก ให้ ถือว่าการ
ประชุมเป็ นอันระงับไป โดยจะไม่มีการเรี ยกประชุมใหม่อีก

(ช)

มติที่ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซงึ่ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(ซ)

มติใด ๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ได้ ลงมติไปแล้ วนัน้ ให้ ถือว่ามีผลผูกพันผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิทกุ ราย ไม่วา่ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธินนจะได้
ั้
เข้ าร่วมประชุมด้ วยหรื อไม่ก็ตาม
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(ฌ)

ภายหลังจากบริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทฯ จะแจ้ งมติของที่ประชุม
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ทราบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรั พย์
โดยเร็ว

(ญ)

บริ ษัทฯ จะดําเนินการจัดทําและบันทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว้ ที่สํานักงาน
ใหญ่ ของบริ ษัทฯ รายงานการประชุมที่ได้ ลงลายมือชื่อโดยประธานที่ประชุม ให้ ถือเป็ นหลักฐานอัน
ั้
กระทําโดย
สมบูรณ์ของกิจการทังหลายที
้
่ได้ ประชุมกันนัน้ และให้ ถือว่าการประชุมและมติทงหลายได้
ถูกต้ อง และบริ ษัทฯ จะจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์และ สํานักงาน กลต.
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

(ฎ)

ในการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทฯ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัทฯ และที่ปรึ กษา
กฎหมายของบริ ษัทฯ มีสิทธิที่จะเข้ าร่วมประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรื อให้
คําอธิบายในที่ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้

(ฏ)

บริษัทฯ จะเป็ นผู้ชําระค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการจัดประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทงหมด
ั้

(ฐ)

บริ ษัท ฯ จะแก้ ไขเพิ่ มเติมข้ อ กํ าหนดสิทธิ ตามมติที่ป ระชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิท ธิ นับตัง้ แต่วัน ที่ ที่
ประชุม ได้ ล งมติ และบริ ษั ท ฯ จะแจ้ ง การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ กํ า หนดสิ ท ธิ เ ป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรให้
สํานักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิทราบภายใน 15 วันนับแต่
วัน ที่ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม นัน้ ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ฯ จะแจ้ ง ให้ ผ้ ูถื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ท ราบผ่ า นทางสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ในวันเดียวกันกับที่บริ ษัทฯ แจ้ งสํานักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย์
และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในข้ อ 3.

(ฑ)

กรณีที่ไม่สามารถจัดประชุมได้ ทนั ภายในอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ ถือว่าการดําเนินการประชุม
สิ ้นสุดลงและไม่ได้ มีการจัดประชุมในครัง้ นันขึ
้ ้น

3.

การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธิ

3.1

การแก้ ไขในส่ วนที่เป็ นประโยชน์ ต่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ งหรื อที่ต้องดําเนินการให้ เป็ นไป
ตามกฎหมายหรื อกรณีการปรั บสิทธิตามข้ อกําหนดสิทธินี ้
การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกําหนดสิทธิในเรื่ องที่เห็นได้ ว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ ง
หรื อในส่วนซึง่ ไม่ทําให้ สทิ ธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรื อเพื่อให้ เป็ นไปตามบทบัญญัติหรื อหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง กฎระเบียบ หรื อ
ข้ อบังคับ หรื อคําสัง่ ที่มีผลบังคับทัว่ ไป หรื อประกาศ หรื อข้ อบังคับของสํานักงาน กลต. ที่เกี่ยวข้ อง หรื อกรณีการ
ปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5. ให้ บริ ษัทฯ กระทําได้ โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิ
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3.2

การแก้ ไขเพิ่มเติมในกรณีอ่ ืน
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธิ นอกเหนื อจากกรณี ตามข้ อ 3.1 ต้ องได้ รับความยินยอมจากบริ ษัทฯ และที่
ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่กําหนดในข้ อ 3.2 จะต้ องได้ รับความยินยอมจากที่
ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิซงึ่ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3.3

เงื่อนไขในการดําเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธิ
การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ข้ อกํ า หนดสิ ท ธิ ไ ม่ ว่ า ในกรณี ใ ด ๆ จะต้ องไม่ ขั ด หรื อ แย้ งกั บ ข้ อกํ า หนดตามประกาศ
ทจ.34/2551 หรื อกฎเกณฑ์ใด ๆ ของสํานักงาน กลต. รวมทังที
้ ่จะมีการแก้ ไขเพิ่มเติมในภายหลัง เว้ นแต่จะได้ รับ
การผ่อนผัน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะดําเนินการแจ้ งให้ สํานักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทราบถึงการแก้ ไ ขเพิ่มเติม ข้ อ กํ า หนดสิท ธิ แ ละจะจัดส่งข้ อกํ าหนดสิทธิ ที่ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมดังกล่า วภายใน
15 วันนับแต่วนั ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธิ ตามข้ อ 3.1 หรื อ 3.2 (แล้ วแต่กรณี ) และบริ ษัทฯ จะแจ้ งให้
ผู้ถื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ท ราบถึ ง การแก้ ไ ขเพิ่ มเติ มข้ อ กํ า หนดสิ ท ธิ ดังกล่า วในข้ อ 3.1 หรื อ 3.2 ผ่ า นทางสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ในวันเดียวกันกับที่บริ ษัทฯ แจ้ งสํานักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย์ และนาย
ทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ และจะจัดส่งข้ อกําหนดสิทธิ ที่แก้ ไขเพิ่มเติมให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิเมื่อ
ได้ รับการร้ องขอภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับการร้ องขอเป็ นหนังสือจากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และจะจัดให้ มี
การเก็บรักษาสําเนาข้ อกําหนดสิทธิที่แก้ ไขเพิ่มเติม ณ สํานักงานใหญ่ของบริ ษัทฯ และสํานักงานใหญ่ของตัวแทน
รับแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ เพื่อให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถขอตรวจสอบสําเนาข้ อกําหนดสิทธิ ที่
แก้ ไขเพิ่มเติมได้ ในวันและเวลาทําการของสถานที่ดงั กล่าว

4.

การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ

4.1

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

แบบการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เมื่อ
ผู้โอนใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็ นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิระบุชื่อเป็ นเจ้ าของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ จํานวนที่จะทําการโอนหรื อผู้รับโอนคนสุดท้ าย โดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่อง
ครบถ้ วนจากผู้โอนที่ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี) ได้ ส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ รู ับโอนโดย
ลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ ไว้ ด้วย
1)

ผลการโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ระหว่างผูร้ ับโอนกับบริ ษัทฯ การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิจะใช้
ยันกับบริษัทฯ ได้ ก็ตอ่ เมื่อนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิได้ รับคําขอลงทะเบียนการโอน
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ใบสําคัญแสดงสิทธิพร้ อมทังใบสํ
้ าคัญแสดงสิทธิ ที่ผ้ รู ับโอนใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ลงลายมือ
ชื่อเป็ นผู้รับโอนในด้ านหลังของใบสําคัญแสดงสิทธินนครบถ้
ั้
วนแล้ ว
2)

(ข)

4.2

ผลของการโอนใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ ระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสําคัญ
แสดงสิทธิ จะใช้ ยันกับ บุคคลภายนอกได้ ก็ต่อ เมื่อนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ ไ ด้
ลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเรี ยบร้ อยแล้ ว

การขอลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ จะต้ องกระทํา ณ สํานักงานใหญ่ของนายทะเบียนของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิในวันและเวลาทําการของนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ และจะต้ องทําตาม
แบบและวิธีการที่นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ กําหนด โดยนายทะเบียนของใบสําคัญแสดง
สิทธิ มีสิทธิปฏิเสธไม่รับคําขอลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ เห็นว่าการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ นนั ้ ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้ องส่ง
มอบใบสําคัญแสดงสิทธิที่ลงลายมือชื่อครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ในข้ อ 4.1(ก) พร้ อมทังหลั
้ กฐานอื่น ๆ ที่
ยืนยันถึงความถูกต้ องและความสมบูรณ์ ของการโอนและการรับโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามที่นาย
ทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิกําหนดให้ แก่นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิด้วย

การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ ฝี ากไว้ กับศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์
สําหรับการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นนั ้ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์

5.

เงื่อนไขการปรั บสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัทฯ จะดําเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตลอดอายุของ
้ ้ การปรับสิทธิดงั กล่าวจะต้ องเป็ นไปเพื่อ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี ้ ทังนี
รักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ให้ ด้อยไปกว่าเดิม
(ก)

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ อันเป็ นผลมาจากการรวมหุ้นหรื อ
แบ่งแยกหุ้น ซึง่ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีนบั ตังแต่
้ วนั ที่
ได้ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
1)

ราคาการใช้ สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Price 1 = Price 0 x Par 1
Par 0

2)

อัตราการใช้ สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x Par 0
Par 1
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โดยที่

(ข)

Price 1

คือ

ราคาการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0

คือ

ราคาการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Par 1

คือ

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง

Par 0

คือ

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

เมื่อบริ ษัทฯ ได้ เสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม และ/หรื อ ประชาชนทั่วไป และ/หรื อบุคคลใน
วงจํากัด ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คํานวณได้ ตํ่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดต่อ
หุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญ
จะไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีท่ีเป็ นการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Rights
Offering) และ/หรื อ วัน แรกของการเสนอขายหุ้น สามัญ ที่ อ อกใหม่ก รณี ที่ เป็ นการเสนอขายให้ แ ก่
ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (แล้ วแต่กรณี)
้ ้นที่บริ ษัทฯ จะได้ รับจากการ
“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คํานวณได้ จากจํานวนเงินทังสิ
เสนอขายหุ้นสามัญ หักด้ วยค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการออกหลักทรั พย์ นัน้ (ถ้ ามี) หารด้ วยจํ านวนหุ้น
สามัญที่ออกใหม่ทงหมด
ั้
“ราคาตลาดต่อ หุ้น ของหุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ฯ” หมายถึง มูล ค่า การซื อ้ ขายหุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ฯ
ทังหมดหารด้
้
วยจํานวนหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ที่มีการซือ้ ขายทัง้ หมดในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่าง
ระยะเวลา 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ ในการคํานวณ
“วันที่ใช้ ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จะไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหุ้น
สามัญที่ออกใหม่กรณี ที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรื อ วันแรกของ
การเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณีที่เป็ น
การเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (แล้ วแต่กรณี)
ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื ้อขาย
ในช่วงเวลาดังกล่าว บริ ษัทฯ จะดําเนินการกําหนดราคายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เพื่อใช้ ใน
การคํานวณแทน
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อนึง่ ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญพร้ อมกันมากกว่าหนึ่งราคาเสนอขาย ภายใต้ เงื่อนไขที่ต้องจอง
ซื ้อด้ วยกัน ให้ ใช้ ราคาเสนอขายทุกราคามาคํานวณราคาสุทธิ ต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ใน
กรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้ เงื่อนไขที่จะต้ องจองซื ้อด้ วยกัน ให้ นําเฉพาะราคาเสนอขายที่
ตํ่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ มาคํานวณการเปลี่ยนแปลงเท่านัน้
1)

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

2)

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

โดยที่
Price 1

คือ

ราคาการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0

คือ

ราคาการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP

คือ

ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

A

คือ

จํานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือ
หุ้นเพื่อสิทธิ ในการจองซื อ้ หุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณี เสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรื อ วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณี
เสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรื อ กรณี เสนอขายหุ้นสามัญ
ให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (แล้ วแต่กรณี)

B

คือ

จํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทงการเสนอขายให้
ั้
แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ เสนอ
ขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด

BY

คือ

จํานวนเงินที่ได้ รับหักด้ วยค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี) จากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทงการเสนอ
ั้
ขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ เสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอ
ขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด
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(ค)

เมื่อบริ ษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ
บุคคลในวงจํากัด โดยที่หลักทรัพย์นนให้
ั ้ สทิ ธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิในการ
ซื ้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้น
ของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงั กล่าวตํ่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ ไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้ สทิ ธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ น
หุ้น สามัญ หรื อ ให้ สิ ท ธิ ใ นการซื อ้ หุ้น สามัญ กรณี ที่ เ ป็ นการเสนอขายให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น เดิ ม (Rights
Offering) และ/หรื อ วันแรกของการเสนอขายหลักทรั พ ย์ ออกใหม่ใ ด ๆ ที่ ให้ สิท ธิ ที่จะแปลงสภาพ/
เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญ กรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป
และ/หรื อ กรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (แล้ วแต่กรณี)
“ราคาสุทธิตอ่ หุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คํานวณได้ จากจํานวนเงินที่บริษัทฯ จะได้ รับ
จากการขายหลักทรัพย์ที่ให้ สทิ ธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญ
หักด้ วยค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการออกหลักทรัพย์นนั ้ (ถ้ ามี) รวมกับเงินที่จะได้ รับจากการแปลงสภาพ/
้ ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อ
เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญนัน้ หารด้ วยจํานวนหุ้นสามัญทังสิ
รองรับการใช้ สทิ ธินนั ้
“ราคาตลาดต่ อ หุ้ นของหุ้ นสามั ญ ของบริ ษั ท ฯ” หมายถึ ง มู ล ค่ า การซื อ้ ขายหุ้ นสามั ญ ของ
้
วยจํานวนหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ที่มีการซื ้อขายทังหมดในตลาดหลั
้
กทรัพย์ใน
บริ ษัทฯ ทังหมดหารด้
ระหว่างระยะเวลา 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ ในการคํานวณ
“วันที่ใช้ ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จะไม่ได้ รับสิทธิ ในการจองซื ้อ
หลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้ สิทธิ ที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิ ในการซือ้ หุ้น
สามัญกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรื อ วันแรกของการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้ สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิ ในการซื ้อ
หุ้นสามัญสําหรับกรณี ที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณี ที่เป็ นการเสนอขาย
ให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (แล้ วแต่กรณี)
1)

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

2)

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

(ง)

Price 1

คือ

ราคาการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0

คือ

ราคาการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP

คือ

ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

A

คือ

จํ า นวนหุ้น สามัญ ที่ ไ ด้ เ รี ย กชํ า ระเต็ม มูล ค่ า แล้ ว ณ วัน ก่ อ นปิ ดสมุด ทะเบี ย น
ผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิ ในการจองซื ้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ให้ สิทธิ ที่จะแปลงสภาพ/
เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญกรณีเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิม และ/หรื อ วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ให้ สิทธิ
ที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิ ในการซื อ้ หุ้นสามัญ กรณี
เสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณีเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด
(แล้ วแต่กรณี)

B

คือ

จํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้ สิทธิของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้ สิทธิที่
จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญตามที่เสนอ
ขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ เสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอ
ขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด

BY

คือ

จํานวนเงินที่ได้ รับหักด้ วยค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้ สิทธิ
ที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญ สําหรับ
การเสนอขายให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น เดิ ม และ/หรื อ เสนอขายให้ แ ก่ ป ระชาชนทั่ว ไป
และ/หรื อ เสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด รวมกับเงินที่จะได้ รับจากการใช้ สิทธิ
แปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ

เมื่ อ บริ ษั ท ฯ จ่ า ยปั นผลทั ง้ หมดหรื อ บางส่ ว นเป็ นหุ้ นสามั ญ ให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง การ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯ จะไม่มีสทิ ธิรับหุ้นปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย XD)
1)

ราคาการใช้ สทิ ธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Price 1 = Price 0 x A
(A + B)
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2)

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

โดยที่

(จ)

Price 1

คือ

ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0

คือ

ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

A

คือ

จํ า นวนหุ้น สามัญ ที่ ไ ด้ เ รี ย กชํ า ระเต็ม มูล ค่ า แล้ ว ณ วัน ก่ อ นปิ ดสมุด ทะเบี ย น
ผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับหุ้นปั นผล

B

คือ

จํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปั นผล

เมื่อบริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าร้ อยละ 90 ของกําไรสุทธิของบริ ษัทฯ สําหรับการดําเนินงาน
ในระยะเวลาบัญชีใดๆ
ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุทธิตามงบการเงินของบริ ษัทฯ ของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีนนั ้ จะ
ไม่คํานึงว่าเวลาที่มีการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวออกจริ ง จะเกิดขึน้ ในหรื อภายหลังสิ ้นรอบระยะเวลา
บัญชีนนั ้ ๆ
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ จะไม่มีสทิ ธิรับเงินปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย XD)
“ราคาตลาดต่อ หุ้น ของหุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ฯ” หมายถึง มูล ค่ า การซื อ้ ขายหุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ฯ
ทังหมดหารด้
้
วยจํานวนหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ที่มีการซือ้ ขายทัง้ หมดในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่าง
ระยะเวลา 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ ในการคํานวณ
“วันที่ใช้ ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จะไม่ได้ รับสิทธิในเงินปั นผล (วัน
แรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย XD)
1)

ราคาการใช้ สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Price 1 = Price 0 x [MP – (D – R)]
MP
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2)

อัตราการใช้ สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x MP
MP – (D-R)

โดยที่
Price 1

คือ

ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0

คือ

ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP

คือ

ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

D

คือ

เงินปั นผลต่อหุ้นที่จ่ายแก่ผ้ ถู ือหุ้น

R

คือ

เงินปั นผลต่อหุ้นที่คํานวณในอัตราร้ อยละ 90 ของกําไรสุทธิของบริ ษัทฯ สําหรับ
การดําเนินงานในระยะเวลาบัญชีใดๆ หารด้ วยจํานวนหุ้นทังหมดที
้
่มีสิทธิได้ รับ
เงินปั นผล

(ฉ)

ในกรณีที่มีเหตุการณ์ ใด ๆ อันทําให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อนั พึงได้ โดยที่
เหตุก ารณ์ ใ ด ๆ นัน้ ไม่ ไ ด้ กํ า หนดอยู่ใ นข้ อ (ก) – (จ) บริ ษั ท ฯ มี สิ ท ธิ จ ะพิ จ ารณาเพื่ อ กํ า หนดการ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สิทธิใหม่ (หรื อปรับจํานวนหน่วยใบสําคัญแสดง
สิท ธิ แ ทนอัต ราการใช้ สิทธิ ) อย่า งเป็ นธรรม โดยไม่ทํ า ให้ สิท ธิ ข องผู้ถือใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ ด้อ ยไป
้ นที่สดุ
กว่าเดิม ทังนี
้ ้ ให้ ถือว่าผลการพิจารณานันเป็

(ช)

การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สิทธิ ตามข้ อ (ก) ถึงข้ อ (ฉ) เป็ น
อิสระต่อกัน สําหรับในกรณีที่เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ ้นพร้ อมกัน ให้ คํานวณการเปลี่ยนแปลงเรี ยงลําดับ
ดังนี ้คือ ข้ อ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) ตามลําดับ โดยในแต่ละลําดับครัง้ ที่คํานวณการเปลี่ยนแปลง
ให้ คงสภาพของราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิเป็ นทศนิยม 3 ตําแหน่ง

(ซ)

การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สิทธิตามข้ อ (ก) ถึงข้ อ (ฉ) จะไม่มี
การเปลี่ยนแปลงซึ่งทําให้ ราคาการใช้ สิทธิใหม่สงู ขึ ้น และ/หรื อ อัตราการใช้ สิทธิลดลง เว้ นแต่กรณีการ
รวมหุ้น
สํ า หรั บ การคํ า นวณจํ า นวนเงิ น จากการใช้ สิ ท ธิ จะคํ า นวณจากราคาการใช้ สิ ท ธิ ใ หม่ ห ลัง การ
เปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) คูณกับจํานวนหุ้นสามัญ โดยจํานวนหุ้นสามัญคํานวณได้ จากอัตรา
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การใช้ สทิ ธิใหม่ (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) คูณกับจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจํานงการใช้ สิทธิ
เมื่อคํานวณได้ จํานวนหุ้นออกมาเป็ นเศษหุ้น ให้ ตดั เศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง ในกรณีที่มีเศษของบาทจากการ
คํานวณจํานวนเงินจากการใช้ สทิ ธิ ให้ ตดั เศษของบาททิ ้ง
สําหรับกรณี การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ แล้ วมีผลทําให้ ราคาการใช้ สิทธิ ใหม่ตํ่ากว่ามูลค่าหุ้นที่
ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้ ใช้ มลู ค่าหุ้นที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เป็ นราคาการใช้ สิทธิ
ใหม่แทน
(ฌ)

การเปลี่ ย นแปลงราคาการใช้ สิท ธิ และ/หรื อ อัต ราการใช้ สิท ธิ ต ามข้ อ (ก) ถึง ข้ อ (ฉ) บริ ษั ท ฯ จะ
ดํ า เนิ น การแจ้ ง ผลการเปลี่ ย นแปลง โดยระบุร ายละเอี ย ดวิ ธี ก ารคํ า นวณและเหตุผ ลที่ ต้ อ งมี ก าร
เปลี่ยนแปลง ตลอดจนข้ อกําหนดสิทธิที่แก้ ไขเพิ่มเติม ให้ ตลาดหลักทรัพย์ สํานักงาน กลต. และนาย
ทะเบี ยนของใบสําคัญแสดงสิทธิ ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ
และ/หรื อ อัต ราการใช้ สิท ธิ มี ผ ลบัง คับ ใช้ และบริ ษั ท ฯ จะแจ้ ง ผู้ถือ ใบสํ า คัญ แสดงสิท ธิ ถึ ง ผลการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ในวันเดียวกันกับที่บริ ษัทฯแจ้ ง
สํานักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ และจะจัดส่งข้ อกําหนด
สิทธิที่แก้ ไขเพิ่มเติมให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิเมื่อได้ รับการร้ องขอภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับ
การร้ องขอเป็ นหนังสือจากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และจะจัดให้ มีการเก็บรักษาสําเนาข้ อกําหนดสิทธิ
ที่แก้ ไขเพิ่มเติม ณ สํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ และสํานักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการ
ใช้ สทิ ธิ เพื่อให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถขอตรวจสอบสําเนาข้ อกําหนดสิทธิที่แก้ ไขเพิ่มเติมได้ ใน
วันและเวลาทําการของสถานที่ดงั กล่าว

6.

การชดใช้ ค่าเสียหาย กรณีบริษัทฯ ไม่ สามารถจัดให้ มีห้ ุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรั บการใช้ สทิ ธิ

6.1

บริ ษัทฯ จะชดใช้ ค่าเสียหายให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อเมื่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ แจ้ งความจํานงใน
การใช้ สิทธิตามเงื่อนไขการแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิตามข้ อ 1.2.7 และบริ ษัทฯ ไม่สามารถจัดให้ มีห้ นุ สามัญ
เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ อย่างครบถ้ วน โดยค่าเสียหายที่บริ ษัทฯ จะชดใช้ ให้ แก่
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวสามารถคํานวณได้ ตามที่กําหนดในข้ อ 6.3

6.2

บริ ษัทฯ จะชดใช้ ค่าเสียหายตามข้ อ 6.1 ให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 30 วันนับจากวันกําหนดการใช้ สิทธิ
ในครัง้ นัน้ ๆ ทังนี
้ ้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดโดยบริษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ
อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้ มีการส่งมอบเช็คเงินค่าเสียหายโดยได้ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่
ระบุไว้ ในใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ได้ รับเงินค่าเสียหายแล้ วโดยชอบ และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหาย
ใด ๆ อีกต่อไป
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6.3

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

7.

B

คือ

จํ า นวนหุ้น สามัญ ที่ ไ ม่ ส ามารถจัด ให้ มี และ/หรื อ เพิ่ ม ขึ น้ ได้ ต ามอัต ราการใช้ สิ ท ธิ ที่
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้น ต่อ 1 หน่วย

MP

คือ

ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํ า้ หนักของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ซึ่งคํานวณโดยนํามูลค่าการ
ซื ้อขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทังหมดหารด้
้
วยจํานวนหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ที่มีการซื ้อขาย
ทังหมดในตลาดหลั
้
กทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 5 วันทําการติดต่อกันก่อนวันกําหนดการ
ใช้ สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ ซึง่ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ แจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ

EP

คือ

ราคาการใช้ สิทธิ หรื อราคาการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่เปลี่ยนแปลงแล้ วตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิ

การดําเนินการกรณีท่ มี ีเศษของหุ้น
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้ สิทธิตามเกณฑ์การปรับอัตราการใช้ สิทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับ
้ ้ง
สิทธิ และมีเศษของจํานวนหุ้นสามัญที่จะได้ รับจากการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ ตดั เศษของหุ้นนันทิ

8.

มติท่ ปี ระชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัตกิ ารออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรั บการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัทฯ จํานวน 370,327,480 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ

9.

รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรั บการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับ
การใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

370,327,480 หุ้น

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้

:

หุ้นละ 1.00 บาท

ราคาการใช้ สทิ ธิ

:

43.00 บาทต่อหุ้น เว้ นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้ สิทธิ
ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

เนื่ องจากหุ้นสามัญของบริ ษั ท ฯ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์ ดังนัน้ หุ้นสามัญ ที่ ออกใหม่
เนื่องจากการใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จะสามารถเข้ าทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ ภายหลังจากที่
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บริ ษัทฯ ดําเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดงั กล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ ว
โดยบริ ษัทฯ จะดําเนินการยื่นขออนุญาตนําหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เข้ าจด
ทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วันกําหนดการใช้ สิทธิ ในแต่ละครัง้
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ห้ นุ สามัญดังกล่าวสามารถทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัทฯ
10.

สิทธิของหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ท่ ีเกิดจากการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
สิทธิ ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกตามการใช้ สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ออกในครั ง้ นี ้ จะมีสิทธิ และสภาพ
เหมือนหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้ านี ้ ซึง่ รวมทังสิ
้ ทธิในการรับเงินปั นผลหรื อผลประโยชน์อื่นใดที่
บริ ษัทฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ทังนี
้ ้ นับแต่วนั ที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ ว และนายทะเบียนผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัท ฯ ได้ จดแจ้ ง ชื่ อ ผู้ถือใบสํ าคัญแสดงสิท ธิ เป็ นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ฯ หาก
บริ ษัทฯ ได้ ประกาศวันกําหนดให้ สิทธิในเงินปั นผล หรื อผลประโยชน์อื่นใดแก่ผ้ ถู ือหุ้นก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์
รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ ว และนายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ จดแจ้ งชื่อของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
เป็ นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวจะไม่มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลหรื อ
ผลประโยชน์อื่นนัน้

11.

ข้ อจํากัดการโอนหุ้น
บริษัทฯ ไม่มีข้อจํากัดในการโอนหุ้น

12.

สถานภาพของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ อี ยู่ระหว่ างการแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิ
สถานะของใบสําคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ แจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิและวัน
ก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ วอันเนื่องมาจากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่ได้ แจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ และสถานภาพ
ดังกล่าวนี ้จะสิ ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้ รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ วอันเนื่องมาจากการใช้ สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวแล้ ว
ในกรณีที่บริ ษัทฯ มีการปรับราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สิทธิในช่วงที่บริ ษัทฯ ยังไม่ได้ นําหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่เกิดขึ ้นจากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่
ได้ ทําการใช้ สิทธิแล้ วจะได้ รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริ ษัทฯ จะดําเนินการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพิ่มเติม
ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สดุ ตามจํานวนที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิมีสทิ ธิจะได้ รับหากราคาการใช้ สิทธิ
และ/หรื อ อัตราการใช้ สทิ ธิ (แล้ วแต่กรณี) ที่ได้ ปรับใหม่นนมี
ั ้ ผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอาจ
ได้ รับหุ้นสามัญส่วนเพิ่มช้ ากว่าหุ้นสามัญที่ได้ รับก่อนหน้ านี ้แล้ ว ทังนี
้ ้ไม่เกิน 45 วันนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

13.

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ เี สนอขาย
บริ ษัทฯ จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับ
แต่วนั ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
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14.

ข้ อจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ และข้ อจํากัดการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัทฯ ไม่มีข้อจํากัดในการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ และข้ อจํากัดการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

15.

ผลบังคับของข้ อกําหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้ บังคับ
ข้ อกําหนดสิทธิ นีจ้ ะมีผลใช้ บังคับในวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ไปจนถึงและรวมวันกําหนดการใช้ สิทธิ ครัง้
สุดท้ าย โดยข้ อกําหนดสิทธินี ้จะใช้ บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใด ๆ ในข้ อกําหนด
สิทธิ นีข้ ัดหรื อแย้ งกับกฎหมายหรื อประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้ บัง คับกับใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ ใช้ ข้อความตาม
กฎหมายหรื อประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสําคัญแสดงสิทธิแทนข้ อความของข้ อกําหนดสิทธิ นี ้เฉพาะในส่วนที่
ขัดหรื อแย้ งกันนัน้

ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จํากัด (มหาชน)
วันที่ 25 สิงหาคม 2557

(นายอาลก โลเฮีย และนายซาชิ ปรากาซ ไคตาน)
กรรมการ
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