- สรุ ปข้ อสนเทศ ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (IVL-W2)
วันที่เป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 (เริ่ มซื ้อขายวันที่ 3 กันยายน 2557)
ประเภทหลักทรัพย์ จดทะเบียน

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (IVL-W2) (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ”)

ตลาดรอง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)

จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ

370,314,284 หน่วย
หมายเหตุ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 ของ
บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ
ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิจานวนไม่เกิน 370,327,480 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือ หุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา
การจัดสรรที่ 13 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ ทังนี
้ ้ ในการคานวณ
สิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทฯ ได้ ปัดเศษ
จากการคานวณตามอัตราการจัดสรรทิ ้ง โดยเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 บริ ษัทฯ ได้
ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน 370,314,284 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มี
รายชื่อในวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ (Record
Date) ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม ) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและพักการโอนหุ้นในวันที่
18 สิงหาคม 2557 (“ผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิ ”) ตามอัตราการจัดสรรดังกล่าว
ข้ างต้ น

จานวนหุ้นที่รองรับการใช้ สิทธิ

370,314,284 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท

ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ

ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ในราคาการใช้ สทิ ธิ
ที่ 43.00 บาทต่อหุ้น เว้ นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้ สทิ ธิ และ/หรื อ ราคาการใช้
สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ

ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลีย่ นมือได้

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

4 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ทังนี
้ ้ ภายหลังการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (วันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 25
สิงหาคม 2557 วันครบกาหนดและวันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย คือวันที่ 24
1

สิงหาคม 2561 ซึง่ ใบสาคัญแสดงสิทธิจะพ้ นสภาพจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
วันถัดไป)
ราคาใบสาคัญแสดงสิทธิ

0 บาท (ไม่คิดมูลค่า)

การกระจายการถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ

ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2557
จานวนราย

1 ผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ เี ป็ น:
1.1 กรรมการ ผู้จดั การ และผู้บริ หาร รวมถึง
ผู้ที่เกี่ยวข้ องและบุคคลที่มีความสัมพันธ์
1.2 ผู้ถือหุ้นที่ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ > 5 % โดย
นับรวมผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
1.3 ผู้มีอานาจควบคุม
2. ผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิรายย่ อยที่ถอื ไม่ ต่ากว่ า
1
หน่ วยการซือ้ ขาย
3. ผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิต่ากว่ า 1 หน่ วยการซือ้ ขาย
รวมผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิทงั ้ สิน้

จานวน
ใบสาคัญ
แสดงสิทธิ

ร้ อยละของ
ใบสาคัญแสดง
สิทธิท่ จี ด
ทะเบียนในครัง้
นี ้

11

246,151,512

66.47

-

-

-

-

-

-

18,848

123,884,891

33.45

5,349
24,208

277,881
370,314,284

0.08
100.00

หมายเหตุ : กาหนดให้ 1 หน่วยการซื ้อขาย เท่ากับ 100 หลักทรัพย์
ผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิรายใหญ่ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2557
ชื่อ

จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ

กลุม่ นายอาลก โลเฮีย1
ธนาคาร กรุงเทพ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
กลุม่ จุฬางกูร2
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE
LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT
NRBS
8. STATE STREET BANK AND TRUST
COMPANY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2

245,849,105
17,706,226
16,436,433
8,669,737
4,308,984
3,545,777
1,830,076

ร้ อยละของใบสาคัญแสดง
สิทธิ
ที่ย่ นื จดทะเบียนในครัง้ นี ้
66.39
4.78
4.44
2.34
1.16
0.96
0.49

1,669,457

0.45

ชื่อ

จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ

9. GIC PRIVATE LIMITED - C
10. กองทุนเปิ ดดัชนีธรุ กิจพลังงานและธุรกิจปิ โตร
เคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
รวม

1,659,154
1,487,638

ร้ อยละของใบสาคัญแสดง
สิทธิ
ที่ย่ นื จดทะเบียนในครัง้ นี ้
0.45
0.40

303,162,587

81.86

หมายเหตุ :
1
กลุม่ นายอาลก โลเฮีย ประกอบด้ วย (1) นายอาลก โลเฮีย ถือใบสาคัญแสดงสิทธิผา่ นนิติบคุ คลที่ถือหุ้นมากกว่าร้ อยละ 30
ชื่อ บริ ษัท อินโดรามา รี ซอสเซส จากัด จานวน 235,849,105 หน่วย และนิติบคุ คลที่ถือหุ้นมากกว่าร้ อยละ 30 ชื่อ Canopus
International Limited อีกจานวน 10,000,000 หน่วย (โดยไม่ได้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิในชื่อตนเอง) และ (2) นายอานุช โล
เฮีย ซึง่ ไม่ได้ ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
2

ผู้กลุม่ จุฬางกูร ประกอบด้ วย (1) นายทวีฉตั ร จุฬางกูร ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน 5,864,061 หน่วย (2) นายณัฐพล
จุฬางกูร ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน 2,728,753 หน่วย และ (3) นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน
76,923 หน่วย
นายทะเบียนใบสาคัญ
แสดงสิทธิ

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์”)

ผู้รับชาระเงินค่ าจองซือ้
หุ้นสามัญตามสิทธิของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ

บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังให้
้ “บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)” (“ตัวแทนรับแจ้ งความจานง
ในการใช้ สิทธิ”) ทาหน้ าที่เป็ นตัวแทนของบริ ษัทฯ ในการรับแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิและรับ
ชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ทังนี
้ ้ ในการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถติดต่อตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิตาม
รายละเอียด ดังนี ้
บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด(มหาชน)
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ชัน้ 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์
191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์:
0-2618-1140, 0-2618-1143 และ 0-2618-1147
โทรสาร:
0-2618-1120
ในกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ และ/หรื อสถานที่ที่ติดต่อใน
การใช้ สทิ ธิ บริ ษัทฯ จะแจ้ งการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิทราบผ่านสือ่
3

อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์
การใช้ สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ

1.

วันกาหนดการใช้ สิทธิ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิได้ ในวันทาการสุดท้ ายของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม
ภายหลังจาก วันครบกาหนด 3 ปี นับ จากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นต้ นไป
(“วันกาหนดการใช้ สิทธิ”)
ทังนี
้ ้ วันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ แรก คือ วันทาการสุดท้ ายของเดือนตุลาคม 2560 ซึง่ จะ
ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม 2560 และวันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุด ท้ าย คือ วันที่ใบสาคัญ
แสดงสิทธิมีอายุครบ 4 ปี นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึง่ จะตรงกับวันที่ 24
สิงหาคม 2561 โดยหากวันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายไม่ตรงกับวันทาการ ให้ เลือ่ นวัน
กาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายดังกล่าวเป็ นวันทาการถัดไป
หมายเหตุ “วันทาการ” หมายถึง วันที่ตลาดหลักทรัพย์เปิ ดทาการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึง่ มิใช่
วันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ หรือวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้ เป็ นวันหยุดทาการของ
ธนาคารพาณิชย์

2.

การใช้ สิทธิซอื ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ผู้ถือใบสาคัญแสดง สิทธิสามารถใช้ สทิ ธิ
ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่ตนถืออยูท่ งหมดหรื
ั้
อบางส่วนก็ได้ สาหรับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ ใช้ สทิ ธิภายในวันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย
บริ ษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าว และให้ ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธินนั ้ ๆ สิ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ

3.

ระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิซงึ่ ประสงค์ที่จะใช้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
จะต้ องแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ระหว่าง
เวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา5 วันทาการก่อนวันกาหนดการใช้ สทิ ธิในแต่ละ
ครัง้ (“ระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ”) ยกเว้ นการแสดงความจานงในการ
ใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย ให้ แจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดง
สิทธิ ระหว่างเวลา8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันทาการก่อนวันกาหนดการ
ใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย (“ระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ า”)ย
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะไม่มีการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ยกเว้ นในกรณีการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย ซึง่ จะมีการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ21 วัน ก่อนวันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย
โดยตลาดหลักทรัพย์จะขึ ้นเครื่ องหมายSP เพื่อห้ ามการซื ้อขายใบสาคัญแสดงสิทธิลว่ งหน้ า
3 วันทาการก่อนปิ ดสมุดทะเบียนในกรณีที่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อ
พักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิวนั แรกตรงกับวันหยุดทาการของตลาดหลักทรัพย์ ให้ เลือ่ น
4

วันปิ ดสมุดทะเบียนวันแรกดังกล่าวเป็ นวันทาการก่อนหน้ า
บริ ษัทฯ จะแจ้ งข่าวเตือน และรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันกาหนดการใช้ สทิ ธิระยะเวลา
การแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ ระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย
อัตราการใช้ สทิ ธิ ราคาการใช้ สทิ ธิ รายละเอียดบัญชีธนาคาร เพื่อการจองซื ้อและใช้ สทิ ธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ การเปลีย่ นแปลงตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ (ถ้ ามี) และ/
หรื อ การ เปลีย่ นแปลงสถานที่ที่ติดต่อในการใช้ สทิ ธิ (ถ้ ามี ) ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิทราบอย่างน้ อย7 วันทาการก่อนระยะเวลาการ
แจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ สาหรับวันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย บริ ษัทฯ
จะส่งรายละเอียดดังก ล่าวให้ กบั ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มีรายชื่อปรากฏตามสมุด
ทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้ วย
วิธีการใช้ สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ

1.

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้
ที่ตวั แท นรับแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ หรื อดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
(www.indoramaventures.com) และแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้
ที่ตวั แทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ โดยจะต้ องแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิตาม
ระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ
ในกรณีที่ใบสาคัญแสดงสิทธิอยูใ่ นระบบไร้ ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิที่ต้องการใช้ สทิ ธิต้องแจ้ งความจานงและกรอกแบบคาขอเพื่อขอถอนใบสาคัญแสดง
สิทธิ ออกจากระบบไร้ ใบหลักทรัพย์ หรื อเพื่อให้ ออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามที่
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
(ก)

ในกรณีที่ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิมีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของตนอยู่ โดย
ใบสาคัญแสดงสิทธิ อยูใ่ นบัญชี
“บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้ สทิ ธิต้อง
แจ้ งความจานงและกรอกแบบคาขอเพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิ ออกจาก
ระบบไร้ ใบหลักทรัพย์ หรื อเพื่อให้ ออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาด
หลักทรัพย์กาหนด โดยยื่นต่อบริ ษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์
(Broker) ของตน และบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดาเนินการแจ้ งกับศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิจากบัญชี “บริ ษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย ) จากัด เพื่อผู้ฝาก ” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะ
ดาเนินการออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการใช้
สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ

(ข)

ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ โดยใบสาคัญแส
ดง
สิทธิอยูก่ บั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ใน
“บัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ”
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้ สทิ ธิต้องแจ้ งความจานงและกรอกแบบคา
ขอเพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิออกจากระบบไร้ ใบหลักทรัพย์ หรื อเพื่อให้ ออก
ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝาก
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หลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิจาก “บัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ”
โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดาเนินการออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้
เป็ นหลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ

2.

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ (ทังที
้ ่ถือเป็ นใบ สาคัญแสดงสิทธิและในระบบไร้ ใบหลักทรัพย์
(Scripless)) ที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้ ง
ความจานงในการใช้ สทิ ธิ โดยดาเนินการและยื่นเอกสารแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ
ภายในระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ ดังนี ้

(ก)

ยื่นใบแจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้ กรอกข้ อความถูกต้ อง
ชัดเจนและครบถ้ วนทุกรายการพร้ อมลงนามโดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ แก่
ตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ ในช่วงระยะเวลาการแจ้ งความจานงใน
การใช้ สทิ ธิ

(ข)

นาส่งใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิต ามจานวนที่ระบุใน
ใบแจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ตวั แทนรับแจ้ งความ
จานงในการใช้ สทิ ธิ

(ค)

ชาระเงินตามจานวนในการใช้ สทิ ธิตามที่ระบุในใบแจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิซื ้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ตวั แทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ โดยผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้ องชาระเป็ น
เช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในกรุงเทพมหานคร
ภายในวันทาการ ถัดไป และขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ บัว
หลวง จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้ หลักทรัพย์ 2” หรื อ ชาระโดยวิธี การ
การโอนเงินเข้ าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) เพื่อการ
จองซือ้ หลักทรัพย์ 2” พร้ อมนาส่งสาเนาหลักฐานการโอนเงินให้ แก่ ตัวแทนรับ
แจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ
ทังนี
้ ้ การใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ตอ่ เมื่อบริ ษัทฯ หรื อ
ตัวแทนรับแจ้ ง ความจานงในการใช้ สทิ ธิ เรี ยกเก็บเงินจานวนดังกล่าวได้ แล้ ว
เท่านัน้ หากบริ ษัทฯ หรื อตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ ไม่สามารถ
เรี ยกเก็บเงินไม่วา่ ในกรณีใด ๆ ที่ไม่ได้ เกิดจากความผิดของบริ ษัทฯ หรื อตัวแทน
รับแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ บริ ษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดง
เจตนายกเลิกการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นัน้ ๆ โดยบริ ษัทฯ และ /หรื อ
ตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ จะจัดส่งใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบ
แทนใบสาคัญแสดงสิทธิพร้ อมกับเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ที่เรี ยกเก็บเงิน
ไม่ได้ คืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแ สดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกาหนดการใช้
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สิทธิในครัง้ นัน้ ๆ ทังนี
้ ้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้ งความจานงการใช้
สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ใหม่ในวันกาหนดการใช้ สทิ ธิในครัง้ ต่อ ๆ ไป เว้ นแต่
การใช้ สทิ ธิครัง้ นันจะเป็
้
นการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย บริ ษัทฯ จะถือว่า ใบสาคัญ
แสดงสิทธินนั ้ ๆ สิ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ ซึง่ บริ ษัทฯ และตัวแทนรับแจ้ ง
ความจานงในการใช้ สทิ ธิ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี ้ย และ /หรื อ ค่าเสียหายอื่น
ใดไม่วา่ ในกรณีใด ๆ

(ง)

หลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิ
1) บุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย

: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนา
บั ตรข้ าราชการ / สาเนาบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมสาเนา
ทะเบียนบ้ าน (ในกรณีที่มีการเปลีย่ นชื่อ /ชื่อ
สกุล ซึง่ ทาให้ ชื่อ /ชื่อสกุลไม่ตรงกับใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ให้ แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงาน
ราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้ ง
เปลีย่ นชื่อ /ชื่อสกุล เป็ นต้ น ) พร้ อมลงลายมือ
ชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง

2) บุคคลธรรมดา
สัญชาติตา่ งด้ าว

: สาเนาใบต่างด้ าวหรื อหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่
หมดอายุ พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้ อง

3) นิติบคุ คลสัญชาติ : 3.1) สาเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์
ไทย
ออกให้ ไม่เกิน 6
เดือนก่อนวัน
กาหนดการใช้ สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ พร้ อมลง
ลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มี
อานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ และ
ประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี )
และ
3.2) สาเนาเอกสารตามข้ อ 1) หรื อ 2)
(แล้ วแต่กรณี ) ของผู้มีอานาจลงนามที่
ได้ ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องใน
เอกสารตามข้ อ 3.1)
4) นิติบคุ คลสัญชาติ : 4.1) สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตังนิ
้ ติบคุ คล
ต่างด้ าว
และ/หรื อ หนังสือรับรองของนิติบคุ คล
พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
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โดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้
และประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล
(ถ้ ามี) และ
4.2) สาเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอานาจลง
นามที่ได้ ลงล ายมือชื่อรับรองสาเนา
เอกสารตามข้ อ 4.1) ที่ยงั ไม่หมดอายุ
พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
เอกสารตามข้ อ 4.1) และ 4.2) ซึง่ ผู้มีอานาจลง
นามลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องแล้ ว
จะต้ องได้ รับการรับรองลายมือชื่อโดย Notary
Public และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน
กาหนดการใช้ สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ
ทังนี
้ ้ หากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่สง่ มอบหลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิ
ตามที่กล่าวข้ างต้ น บริ ษัทฯ และ /หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้
สิทธิ ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นั ้ น ๆ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ และ /หรื อ
ตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ สามารถใช้ ดลุ ยพินิจในการ
พิจารณาให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้ ตาม
ความเหมาะสม

(จ) ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรื อภาษี อื่นใด
(ถ้ ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร หรื อข้ อบังคับ หรื อกฎหมายต่าง ๆ
ที่ใช้ บงั คับกับการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ

3.

จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้ องเป็ นจานวน
เต็มเท่านัน้ โดยอัตราการใช้ สทิ ธิเท่ากับใบสาคัญแสดงสิทธิหนึง่ หน่วยต่อหุ้นสามั ญเพิ่ม
ทุนหนึง่ หุ้น เว้ นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

4.

หากตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ ได้ รับเอกสารแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ
ตามข้ อ 2. ไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อตรวจสอบได้ วา่ ข้ อความที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดง
สิทธิกรอกลงในใบแจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนันไม่
้ ครบถ้ วนหรื อไม่
ถูกต้ อง หรื อติดอากรแสตมป์ (ถ้ ามี ) ไม่ครบถ้ วนถูกต้ องตามบทบัญญัติแห่งประมวล
รัษฎากร ข้ อบังคับ หรื อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้ องทา
การแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลาการแจ้ งความจานง
ในการใช้ สทิ ธิ หากผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ทาการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทฯ จะถือว่า
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นัน้ ๆ
โดยบริ ษัทฯ และ /หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ จะจัดส่งใบสาคัญแสด ง
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สิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ และเงินที่ได้ รับไว้ คืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าวโดยไม่มีดอกเบี ้ยภายใน 14 วันนับจากวันกาหนดการใช้ สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ ทังนี
้ ้
ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดโดยบริ ษัทฯ และ /หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการ
ใช้ สทิ ธิ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิซื ้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ใหม่ในวันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ ต่อ ๆ ไป เว้ นแต่การใช้ สทิ ธิครัง้ นัน้
จะเป็ นการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย ให้ ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธินนั ้ ๆ สิ ้นสภาพลงโดยไม่มีการ
ใช้ สทิ ธิ โดยบริ ษัทฯ และตั วแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ จะไม่รับผิดชอบต่อ
ดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหายอื่นใดไม่วา่ ในกรณีใด ๆ
ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิชาระจานวนเงินในการใช้ สทิ ธิไม่ครบถ้ วนหรื อมีการ
ชาระเงินเกินจานวนในการใช้ สทิ ธิ บริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้
สิทธิ มีสทิ ธิที่จะดาเนินการประการใดประการหนึง่ ต่อไปนี ้ ตามที่บริ ษัทฯ และ
/หรื อ
ตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ จะเห็นสมควร
(ก)

ถือว่าการแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิมีจานวนเท่ากับ (1) จานวนหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่พงึ จะได้ รับตามสิทธิ หรื อ (2) จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ พึงได้ รับตาม
จานวนเงินในการใช้ สทิ ธิ ซึง่ บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ
ได้ รับชาระไว้ จริ งตามราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิในขณะนัน้ แล้ วแต่
จานวนใดจะน้ อยกว่า หรื อ

(ข)

ให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิชาระเงินเพิ่มเติมตามจานวนที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิให้
ครบถ้ วนภายในระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ หากบริ ษัทฯ หรื อ
ตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ ไม่ได้ รับเงินครบตามจานวนการใช้ สทิ ธิ
ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ ถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก
การใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นัน้ ๆ เฉพาะส่วนที่ ผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิชาระจานวนเงินในการใช้ สทิ ธิไม่ครบถ้ วน ทังนี
้ ้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
สามารถแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ใหม่ในวัน
กาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ ต่อ ๆ ไป เว้ นแต่เป็ นการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย ให้ ถือว่า
ใบสาคัญแสดงสิทธินนั ้ ๆ สิ ้นส ภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ โดยบริ ษัทฯ และ
ตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี ้ย และ /หรื อ
ค่าเสียหายอื่นใดไม่วา่ ในกรณีใด ๆ

ในกรณีตามข้ อ (ก) หรื อ (ข) หากมีกรณีต้องส่งเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทฯ และ /หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความจา นงในการใช้ สทิ ธิ จะส่งเงินที่เหลือจากการใช้
สิทธิหรื อเงินที่ได้ รับไว้ คืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิโดยไม่มีดอกเบี ้ยภายใน 14 วัน
นับจากวันกาหนดการใช้ สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ ทังนี
้ ้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดโดย
บริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ
อย่างไรก็ดี ไม่วา่ กรณีใด ๆ หากได้ มีการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้ สทิ ธิหรื อเงิน
ที่ได้ รับไว้ โดยไม่มีการใช้ สทิ ธิหรื อไม่สามารถใช้ สทิ ธิ โดยได้ สง่ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
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ตามที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในใบแจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยถูกต้ องแล้ ว ให้
ถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ รับเงินคืนแล้ วโดยชอบ และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่มี
สิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

5.

ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิสง่ มอบใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นจานวนมากกว่าจานวน
ที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิ บริ ษัทฯ จะส่งใบสาคัญแสดงสิทธิใบใหม่ โดยระบุจานวน หน่วยของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิสว่ นที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวภายใน 15 วันนับ
จากวันกาหนดการใช้ สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ และจะทาการยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิใบเก่า

6.

จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้ เมื่อมีการใช้ สทิ ธิ จะคานวณโดยการนาจานวนเงินใน
การใช้ สทิ ธิซงึ่ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ ชาระตามที่กล่าวมาข้ างต้ น หารด้ วยราคาการใช้
สิทธิ โดยบริ ษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็ นจานวนเต็มไม่เกินจานวนหน่วยของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิคณ
ู ด้ วยอัตราการใช้ สทิ ธิ หากมีการปรับราคาการใช้ สทิ ธิ และ /หรื อ
อัตราการใช้ สทิ ธิ แล้ วทาให้ มีเศษหุ้นเหลืออยูจ่ ากการคานวณดังกล่าว บริ ษัทฯ จะไม่นา
เศษหุ้นดังกล่าวมาคิดคานวณ โดยจะตัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง และจะชาระคืนเงินที่เหลือ
จากการใช้ สทิ ธิดงั กล่าวโดยไม่มีดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับ
จากวันกาหนดการใช้ สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ ทังนี
้ ้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดโดยบริ ษัทฯ
และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ
อย่างไรก็ดี ไม่วา่ กรณีใด ๆ หากได้ มีการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้ สทิ ธิหรื อเงิน
ที่ได้ รับไว้ โดยไม่มีการใช้ สทิ ธิหรื อไม่สามารถใช้ สทิ ธิได้ โดยได้ สง่ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยถูกต้ องแล้ ว ให้
ถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ รับเงินคืนแล้ วโดยชอบ และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่มี
สิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

การเปลี่ยนแปลงราคา
การใช้ สิทธิและอัตรา

7.

เมื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ปฏิบั
ติตาม
เงื่อนไขการแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้ อ 2 อย่างครบถ้ วน
ถูกต้ อง กล่าวคือ ได้ สง่ มอบทังใบส
้ าคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ และ
ใบแจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน พร้ อมหลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิ
และชาระเงินในการใช้ สิ ทธิถกู ต้ องและครบถ้ วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะไม่
สามารถเพิกถอนการใช้ สทิ ธิได้ เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากบริ ษัทฯ

8.

เมื่อพ้ นระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายแล้ ว แต่ผ้ ถู ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิยงั ไม่ได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้ งความจา นงในการใช้ สทิ ธิตามข้ อ 2 อย่าง
ครบถ้ วน ให้ ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธินนั ้ ๆ สิ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ และผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิจะใช้ สทิ ธิไม่ได้ อีก

บริ ษัทฯ จะดาเนินการปรับราคาการใช้ สทิ ธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สิ ทธิในการซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่ ดังต่อไปนี ้ ทังนี
้ ้ การ
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การใช้ สิทธิ

ปรับสิทธิดงั กล่าวจะต้ องเป็ นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ไม่ให้ ด้อยไปกว่าเดิม
(ก)

เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ข องหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ อันเป็ นผลมาจาก
การรวมหุ้นหรื อแบ่งแยกหุ้น ซึง่ การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิ
จะมีผลบังคับทันทีนบั ตังแต่
้ วนั ที่ได้ มีการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญ
ของบริ ษัทฯ
1)

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

2)

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

(ข)

Price 1

คือ

ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Price 0

คือ

ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

Par 1

คือ

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญหลังการเปลีย่ นแปลง

Par 0

คือ

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญก่อนการเปลีย่ นแปลง

เมื่อบริ ษัทฯ ได้ เสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ /หรื อ ประชาชนทัว่ ไป และ /
หรื อบุคคลในวงจากัด ในราคาสุทธิตอ่ หุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คานวณได้ ต่ากว่า
ร้ อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรก
ที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีที่เป็ นการเสนอ
ขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรื อ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญ
ที่ออกใหม่กรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณีที่เป็ นการเสนอ
ขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (แล้ วแต่กรณี)
“ราคาสุทธิตอ่ หุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ” คานวณได้ จากจานวนเงินทังสิ
้ ้นที่บริ ษัทฯ
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จะได้ รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ หักด้ วยค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการออกหลักทรัพย์นนั ้
(ถ้ ามี) หารด้ วยจานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทงหมด
ั้
“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ” หมายถึง มูลค่าการซื ้อขายหุ้นสามัญ
ของบริ ษัทฯ ทังหมดหารด้
้
วยจานวนหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ที่มีการซื ้อขายทังหมดใน
้
ตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ ในการ
คานวณ
“วันที่ใช้ ในการคานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จะไม่ได้ รับสิทธิ
ในการจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Rights
Offering) และ/หรื อ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีที่เป็ นการเสนอ
ขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ /หรื อ กรณีที่เป็ น การเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด
(แล้ วแต่กรณี)
ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เนื่องจากหุ้น
สามัญไม่มีการซื ้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริ ษัทฯ จะดาเนินการกาหนดราคายุติธรรม
ของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เพื่อใช้ ในการคานวณแทน
อนึง่ ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญพร้ อมกันมากกว่าหนึง่ ราคาเสนอขาย ภายใต้
เงื่อนไขที่ต้องจองซื ้อด้ วยกัน ให้ ใช้ ราคาเสนอขายทุกราคามาคานวณราคาสุทธิตอ่ หุ้น
ของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขที่
จะต้ องจองซื ้อด้ วยกัน ให้ นาเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่า กว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาด
ต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ มาคานวณการเปลีย่ นแปลงเท่านัน้
1)

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

2)

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

คือ

ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Price 0

คือ

ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
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(ค)

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

MP

คือ

ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ

A

คือ

จานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรี ยกชาระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วัน
ก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื ้อ
หุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นเดิม และ/หรื อ วันก่อนวันแรกของการเสนอขาย
หุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่
ประชาชนทัว่ ไป และ /หรื อ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญ
ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (แล้ วแต่กรณี)

B

คือ

จานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทงการเสนอขายให้
ั้
แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิม และ/หรื อเสนอขายให้ แก่ประชาชนทั่ วไป และ/
หรื อ เสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด

BY

คือ

จานวนเงินที่ได้ รับหักด้ วยค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี ) จากหุ้น
สามัญที่ออกใหม่ทงการเสนอขายให้
ั้
แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
และ/หรื อ เสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ /หรื อ
เสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด

เมื่อบริ ษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใ หม่ใด ๆ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ /หรื อ ประชาชน
ทัว่ ไป และ /หรื อ บุคคลในวงจากัด โดยที่หลักทรัพย์นนให้
ั ้ สทิ ธิที่จะแปลงสภาพ
/
เปลีย่ นเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ ) โดยที่ราคาสุทธิตอ่ หุ้นขอ งหุ้นสามัญที่ออกใหม่
เพื่อรองรับสิทธิดงั กล่าวต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯ
การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรก
ที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ใด ๆ ที่ให้
สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลีย่ นเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญ กรณีที่เป็ น
การเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรื อ วันแรกของการเสนอขาย
หลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้ สทิ ธิที่จะแปลงสภาพ /เปลีย่ นเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สทิ ธิ
ในการซื ้อหุ้นสามัญ กรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ /หรื อ กรณีที่
เป็ นการเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (แล้ วแต่กรณี)
“ราคาสุทธิตอ่ หุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ ” คานวณได้ จากจานวนเงินที่
บริ ษัทฯ จะได้ รับจากการขายหลักทรัพย์ที่ให้ สทิ ธิที่จะแปลงส ภาพ/เปลีย่ นเป็ นหุ้น
สามัญ หรื อให้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญ หักด้ วยค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการออก
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หลักทรัพย์นนั ้ (ถ้ ามี) รวมกับเงินที่จะได้ รับจากการแปลงสภาพ /เปลีย่ นเป็ นหุ้นสามัญ
หรื อใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญนัน้ หารด้ วยจานวนหุ้นสามัญทังสิ
้ ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรั บ
การใช้ สทิ ธินนั ้
“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ” หมายถึง มูลค่าการซื ้อขายหุ้นสามัญ
ของบริ ษัทฯ ทังหมดหารด้
้
วยจานวนหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ที่มีการซื ้อขายทังหมดใน
้
ตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ ในการ
คานวณ
“วันที่ใช้ ในการคานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จะไม่ได้ รับสิทธิ
ในการจองซื ้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้ สทิ ธิที่จะแปลงสภาพ/เปลีย่ นเป็ นหุ้นสามัญ
หรื อให้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
(Rights
Offering) และ/หรื อ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้ สทิ ธิที่จะ
แปลงสภาพ /เปลีย่ นเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญสาหรับกรณีที่เป็ น
การเสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ /หรื อ กรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่บคุ คลใน
วงจากัด (แล้ วแต่กรณี)
1)

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

2)

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

คือ

ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Price 0

คือ

ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

MP

คือ

ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ

A

คือ

จานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรี ยกชาระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วัน
ก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื ้อ
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ให้ สทิ ธิที่จะแปลงสภาพ
/
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เปลีย่ นเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญ
กรณีเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ /หรื อ วันก่อนวัน
แรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่อ อกใหม่ที่ให้ สทิ ธิที่
จะแปลงสภาพ /เปลีย่ นเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สทิ ธิใน
การซื ้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป
และ /หรื อ กรณีเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด
(แล้ วแต่กรณี)

(ง)

B

คือ

จานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิของ
หลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้ สทิ ธิที่จะแ ปลงสภาพ/เปลีย่ นเป็ น
หุ้นสามัญ หรื อให้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญตามที่เสนอ
ขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ /หรื อ เสนอขายให้ แก่
ประชาชนทัว่ ไป และ /หรื อ เสนอขายให้ แก่บคุ คลใน
วงจากัด

BY

คือ

จานวนเงินที่ได้ รับหักด้ วยค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี ) จากการ
ออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้ สทิ ธิที่จ ะแปลงสภาพ /
เปลีย่ นเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญ
สาหรับการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ เสนอ
ขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ /หรื อ เสนอขายให้ แก่
บุคคลในวงจากัด รวมกับเงินที่จะได้ รับจากการใช้ สทิ ธิ
แปลงสภาพ /เปลีย่ นเป็ นหุ้นสามัญ หรื อใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้ น
สามัญ

เมื่อบริ ษัทฯ จ่ายปั นผลทังหมดหรื
้
อบางส่วนเป็ นหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ ซึง่
การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรก
ที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จะไม่มีสทิ ธิรับหุ้นปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้น
เครื่ องหมาย XD)
1)

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

2)

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

15

A
โดยที่

(จ)

Price 1

คือ

ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Price 0

คือ

ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

A

คือ

จานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรี ยกชาระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วัน
ก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับหุ้นปั น
ผล

B

คือ

จานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญ
ปั นผล

เมื่อบริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิของบริ ษัทฯ สาหรับ
การดาเนินงานในระยะเวลาบัญชีใดๆ
ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุ ทธิตามงบการเงินของบริ ษัทฯ ของแต่ละรอบ
ระยะเวลาบัญชีนนั ้ จะไม่คานึงว่าเวลาที่มีการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวออกจริ ง จะ
เกิดขึ ้นในหรื อภายหลังสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีนนั ้ ๆ
การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่
ผู้ซื ้อหุ้นสามั ญของบริ ษัทฯ จะไม่มีสทิ ธิรับเงินปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้น
เครื่ องหมาย XD)
“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ” หมายถึง มูลค่าการซื ้อขายหุ้นสามัญ
ของบริ ษัทฯ ทังหมดหารด้
้
วยจานวนหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ที่มีการซื ้อขายทังหมดใน
้
ตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างระยะเ วลา 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ ในการ
คานวณ
“วันที่ใช้ ในการคานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จะไม่ได้ รับสิทธิ
ในเงินปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย XD)
1)

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

อัตราการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x MP
MP – (D-R)
โดยที่
Price 1

คือ

ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Price 0

คือ

ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

MP

คือ

ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ

D

คือ

เงินปั นผลต่อหุ้นที่จ่ายแก่ผ้ ถู ือหุ้น

R

คือ

เงินปั นผลต่อหุ้นที่คานวณในอัตราร้ อยละ 90 ของกาไร
สุทธิของบริ ษัทฯ สาหรับการดาเนินงานในระยะเวลา
บัญชีใดๆ หารด้ วยจานวนหุ้นทังหมดที
้
่มีสทิ ธิได้ รับเงิน
ปั นผล

(ฉ)

ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทาให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์
อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นันไม่
้ ได้ กาหนดอยูใ่ นข้ อ (ก) – (จ) บริ ษัท ฯ มีสทิ ธิจะ
พิจารณาเพื่อกาหนดการเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่
(หรื อปรับจานวนหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้ สทิ ธิ ) อย่างเป็ นธรรม โดย
ไม่ทาให้ สทิ ธิของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม ทังนี
้ ้ ให้ ถือว่าผลการ
พิจารณานันเป็
้ นที่สดุ

(ช)

การคานวณการเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิ และ /หรื อ อัตราการใช้ สทิ ธิตามข้ อ (ก)
ถึงข้ อ (ฉ) เป็ นอิสระต่อกัน สาหรับในกรณีที่เหตุการณ์ตา่ ง ๆ เกิดขึ ้นพร้ อมกัน ให้
คานวณการเปลีย่ นแปลงเรี ยงลาดับดังนี ้คือ ข้ อ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) ตามลาดับ
โดยในแต่ละลาดับครัง้ ที่คานวณการเปลีย่ นแปลง ให้ คงสภาพของราคาการใช้ สทิ ธิและ
อัตราการใช้ สทิ ธิเป็ นทศนิยม 3 ตาแหน่ง

(ซ)

การคานวณการเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิ และ /หรื อ อัตราการใช้ สทิ ธิตามข้ อ (ก)
ถึงข้ อ (ฉ) จะไม่มีการเปลีย่ นแปลงซึง่ ทาให้ ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่สงู ขึ ้น และ /หรื อ อัตรา
การใช้ สทิ ธิลดลง เว้ นแต่กรณีการรวมหุ้น
สาหรับการคานวณจานวนเงินจากการใช้ สทิ ธิ จะคานวณจากราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลัง
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การเปลีย่ นแปลง (ทศนิยม 3 ตาแหน่ง) คูณกับจานวนหุ้นสามัญ โดยจานวนหุ้นสามัญ
คานวณได้ จากอัตราการใช้ สทิ ธิใหม่ (ทศนิยม 3 ตาแหน่ง ) คูณกับจานวนใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่แสดงความจานงการใช้ สทิ ธิ เมื่อคานวณได้ จานวนหุ้นออกมาเป็ นเศษหุ้น
ให้ ตดั เศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง ในกรณีที่มีเศษของบาทจากการคานวณจานวนเงินจากการใช้
สิทธิ ให้ ตดั เศษของบาททิ ้ง
สาหรับกรณีการเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิแล้ วมีผลทาให้ ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่ต่า
กว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ข องหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ให้ ใช้ มลู ค่าหุ้นที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญ
ของบริ ษัทฯ เป็ นราคาการใช้ สทิ ธิใหม่แทน
(ฌ)

การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิ และ /หรื อ อัตราการใช้ สทิ ธิตามข้ อ (ก) ถึงข้ อ (ฉ)
บริ ษัทฯ จะดาเนินการแจ้ งผลการเปลีย่ นแปลง โดยระบุรายละเอียดวิธีการคานวณและ
เหตุผลที่ต้ องมีการเปลีย่ นแปลง ตลอดจนข้ อกาหนดสิทธิที่แก้ ไขเพิ่มเติม ให้ ตลาด
หลักทรัพย์ สานักงาน กลต. และนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิทราบภายใน 15
วันนับแต่วนั ที่การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สทิ ธิ มีผลบังคับ
ใช้ และบริ ษัทฯ จะแจ้ งผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิถึงผลการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวผ่านทาง
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ในวันเดียวกันกับที่บริ ษัทฯแจ้ งสานักงาน กลต .
ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ และจะจัดส่งข้ อกาหนด
สิทธิที่แก้ ไขเพิ่มเติมให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิเมื่อได้ รับการร้ องขอภายใ น 15 วัน
นับแต่วนั ที่ได้ รับการร้ องขอเป็ นหนังสือจากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ และจะจัดให้ มีการ
เก็บรักษาสาเนาข้ อกาหนดสิทธิที่แก้ ไขเพิ่มเติม ณ สานักงานใหญ่ของบริ ษัทฯ และ
สานักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ เพื่อให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดง
สิทธิสามารถขอตรวจสอบ สาเนาข้ อกาหนดสิทธิที่แก้ ไขเพิ่มเติมได้ ในวันและเวลาทา
การของสถานที่ดงั กล่าว

การออกและส่ งมอบหุ้น เนื่องจากหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนันหุ
้ ้ นสามัญ
สามัญออกใหม่
ที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิจะสามารถเข้ าทาก ารซื ้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ ได้ ภายหลังจากที่บริ ษัทฯ ดาเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดงั กล่าวเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ แล้ ว โดยบริ ษัทฯ จะดาเนินการยื่นขออนุญาตนาหุ้น
สามัญที่ออกใหม่จากการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนต่อ ตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วันนับแต่วนั กาหนดการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ ทังนี
้ ้
เพื่อให้ ห้ นุ สามัญดังกล่าวสามารถทาการซื ้อขายใน ตลาดหลักทรัพย์ ได้ เช่นเดียวกับหุ้นสามัญ
เดิมของบริ ษัทฯ
ในกรณีท่ บี ริษัทฯ
1.
ไม่ สามารถจัดให้ มีห้ ุน
สามัญเพื่อรองรับการใช้
สิทธิของใบสาคัญแสดง
สิทธิ

บริ ษัทฯ จะชดใช้ คา่ เสียหายให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ต่อเมื่อผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิได้ แจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการแจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิ และ
บริ ษัทฯ ไม่สามารถจัดให้ มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดง
สิทธิได้ อย่างครบถ้ วน โดยค่าเสียหายที่บริ ษัทฯ จะชดใช้ ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
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ดังกล่าวสามารถคานวณได้ ตามที่กาหนดในข้ อ 3.
2.

บริ ษัทฯ จะชดใช้ คา่ เสียหายตามข้ อ 1. ให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 30 วันนับ
จากวันกาหนดการใช้ สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ ทังนี
้ ้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กาหนด
โดย
บริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ
อย่างไรก็ดี ไม่วา่ กรณีใด ๆ หากได้ มีการส่งมอบเช็คเงินค่าเสียหายโดยได้ สง่ ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในใบแจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสด งสิทธิได้ รับเงินค่าเสียหายแล้ วโดยชอบ
และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ /หรื อ ค่าเสียหายใด ๆ อีก
ต่อไป

3.

การคานวณค่าเสียหายที่บริ ษัทฯ จะชดใช้ ให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิตามข้ อ 1. มีสตู ร
การคานวณ ดังนี ้
ค่าเสียหายต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย = B x (MP – EP)
โดยที่
B

คือ

จานวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้ มี และ /หรื อ เพิ่มขึ ้น
ได้ ตามอัตราการใช้ สทิ ธิที่เปลีย่ นแปลงเพิ่มขึ ้น ต่อ
1
หน่วย

MP

คือ

ราคาตลาดถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนัก ของหุ้นสามัญของบริ ษัท
ฯ ซึง่ คานวณโดยนามูลค่าการซื ้อขายหุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯ ทังหมดห
้
ารด้ วยจานวนหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
ที่มีการซื ้อขายทังหมดในตลาดหลั
้
กทรัพย์ในระหว่าง
ระยะเวลา 5 วันทาการติดต่อกันก่อนวันกาหนดการใช้
สิทธิในครัง้ นัน้ ๆ ซึง่ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ แจ้ งความ
จานงในการใช้ สทิ ธิ

EP

คือ

ราคาการใช้ สทิ ธิ หรื อราคาการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดง
สิทธิที่เปลีย่ นแปลงแล้ วตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ข้ อจากัดในการโอน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ

บริ ษัทฯ ไม่มีข้อจากัดในการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ

ระยะเวลาห้ ามจาหน่ าย
หุ้น

-ไม่ม-ี

อื่น ๆ ที่สาคัญ

-ไม่ม-ี

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด(มหาชน)
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จัดทาโดย

บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
ลงชื่อ

ผู้มีอานาจลงนามแทนบริ ษัทฯ
(นายอาลก โลเฮีย)

ลงชื่อ

ผู้มีอานาจลงนามแทนบริ ษัทฯ
(นายซาชิ ปรากาซ ไคตาน)
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