ข้อกำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่ องผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สำมัญของ
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1 (ASW-W1)
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท แอสเซทไวส์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 ที่จดั สรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของ
บริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1” หรือ “ASW-W1”) ชนิดระบุช่ือ
ผูถ้ ือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ออกโดยบริษัท แอสเซทไวส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกใบสำคัญแสดง
สิทธิ”) ตามมติท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ประจาปี 2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565
ผู้ถื อ ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ จ ะได้รับ สิ ท ธิ ต ามที่ ได้ก าหนดไว้ใ นข้อ ก าหนดสิ ท ธิ โดยผู้อ อกใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ
และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตามข้อกาหนดสิทธิฉบับนีท้ ุกประการ และให้ถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้
รับทราบและเข้าใจข้อกาหนดต่างๆ ในข้อกาหนดสิทธิเป็ นอย่างดีแล้ว รวมทัง้ ได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตัง้ นายทะเบียน
ใบสาคัญแสดงสิทธิและข้อกาหนดต่าง ๆ ในสัญญาแต่งตัง้ นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิดว้ ย ทัง้ นี ้ ผูอ้ อกใบสาคัญแสดง
สิทธิจะจัดให้มีการเก็บรักษาสาเนาข้อกาหนดสิทธิ และสัญญาแต่งตัง้ นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ ไว้ ณ สานักงานใหญ่
ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ และสานักงานใหญ่ของนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิขอ
ตรวจสอบสาเนาข้อกาหนดสิทธิและสัญญาต่างๆ ได้ในวันและเวลาทาการของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือนายทะเบียน
ใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว (แล้วแต่กรณี)
คำจำกัดควำม
คำและข้ อควำมต่ำงๆ ทีใ่ ช้ อยู่ในข้ อกำหนดสิทธิให้ มคี วำมหมำยดังต่อไปนี้
ข้อกาหนดสิทธิ
: ข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกและผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท แอสเซทไวส์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่
1 ("ASW-W1”) ฉบับนี ้ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ตลาดหลักทรัพย์
: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ
: บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือบุคคลหรือ
นิติบคุ คลอื่นที่ดาเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายซึง่ เข้า
รับทาหน้าที่แทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
: ใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท แอสเซทไวส์ จากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (ASW-W1) ที่จดั สรรและเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม
ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ชนิดระบุช่ือผูถ้ ือ
และโอนเปลี่ยนมือได้
ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
: ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่ อ ใช้แ ทนใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ท่ี จ ะซื อ้ หุ้น
สามัญของบริษัท แอสเซทไวส์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1
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บริษัท หรือ ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ
ประกาศ ทจ.34/2551

ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ

สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิ

: บริษัท แอสเซทไวส์ จากัด (มหาชน)
: ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุ้นที่
ออกใหม่และหุน้ ที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15
ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
: ผูท้ รงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญของ บริษัท แอส
เซทไวส์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 และให้รวมถึงผูท้ รงสิทธิในใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท
: หมายถึง สิทธิ ทั้งปวงในใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญของ
บริษัท แอสเซทไวส์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 ภายใต้ขอ้ กาหนดสิทธินี ้
และ/หรือภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) อันรวมถึง (แต่ไม่จากัด
เฉพาะ) สิทธิในการซือ้ หุน้ รองรับ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิ
ในการลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ

ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ

: ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ จะต้องแจ้งความจานงในการใช้สิทธิซือ้ หุน้
สามัญของบริษัท ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ภายในระยะเวลา
5 วัน ท าการก่ อ นวัน ใช้สิ ท ธิ ใ นแต่ ล ะครั้ง ยกเว้น การใช้สิ ท ธิ ค รั้ง
สุดท้าย กาหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิครัง้
สุดท้ายจะต้องไม่นอ้ ยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย

วันกาหนดการใช้สิทธิ

: ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 สามารถใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดง
สิทธิ ได้ในทุก 6 เดือนภายหลังจากวันที่ ออกและเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 (ASW-W1) ได้แก่
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
วันที่ 18 พฤษภาคม 2566
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 และ
วันที่ 18 พฤษภาคม 2567
ในกรณีท่ีวันใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทาการของบริษัท ให้เลื่อน
วันใช้สิทธิดงั กล่าวเป็ นวันทาการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิดงั กล่าว
: วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
: วันที่ 18 พฤษภาคม 2567
: วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
: วันที่ตลาดหลักทรัพย์เปิ ดทาการตามปกติ ซึ่งไม่ใช่วันเสาร์หรือวัน
อาทิ ต ย์ หรื อ วัน อื่ น ใดที่ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทยประกาศให้เป็ น
วันหยุดของธนาคารพาณิชย์

วันใช้สิทธิครัง้ แรก
วันใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย
วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
วันทาการ
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สานักงาน ก.ล.ต.
: สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สมุดทะเบี ยนผู้ถื อใบส าคัญแสดงสิ ทธิ หรื อ สมุด : สมุ ดทะเบี ยนหรื อแหล่ งข้อมู ลทางทะเบี ยนซึ่ งบั นทึ กรายละเอี ยด
ทะเบียน
เกี่ยวกับใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่
1 ที่เก็บรักษาโดยนายทะเบียน เช่น ชื่อและที่อยู่ของผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิ ครัง้ ที่ 1 การโอน การจานา การอายัด การออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
ครัง้ ที่ 1 ใบใหม่ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกาหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
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1. รำยละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัทจะออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ จานวนไม่เกิน 285,373,707 หน่วย ที่จดั สรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของ
บริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565 (Record
Date) ในอัตราส่วน 3 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 (ASW-W1) โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งมีรายละเอียด
ของใบสาคัญแสดงสิทธิท่เี สนอขายดังต่อไปนี ้
1.1 ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

: บริษัท แอสเซทไวส์ จากัด (มหาชน)

ทีอ่ ยู่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

: เลขที่ 9 ซอยรามอิ นทรา 5 แยก 23 แขวงอนุ สาวรี ย ์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ

: ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท แอสเซทไวส์ จากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 1 ที่จดั สรรและเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัท
ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้ง
ที่ 1” หรือ “ASW-W1”)

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

: ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทชนิดระบุช่ื อผู้ถือ
และโอนเปลี่ยนมือได้

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทอี่ อกและ : ไม่เกิน 285,373,707 หน่วย (สองร้อยแปดสิบห้าล้านสามแสนเจ็ด
เสนอขำย
หมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดหน่วย)
จำนวนหุ้นสำมัญทีส่ ำรองเพือ่ รองรับ : ไม่เกิน 285,373,707 หุน้ (มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท) ซึ่ง
กำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
• คิดเป็ นร้อยละ 33.33 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2565
ประชุม เมื ่อ วัน ที ่ 23 กุม ภาพัน ธ์ 2565 ทั้ ง นี ้ เมื่ อ รวมกั บ
จานวนหุน้ ที่บริษัทจัดสรรไว้เพื่อรองรับ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ และ
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ ในครัง้ อื่น (ASW-W2) คิดเป็ น
ร้อยละ 49.22 จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัท
ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2565 ซึ่งมีจานวน
ไม่เกินร้อยละ 50.00 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ของบริษัท
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วิธีกำรเสนอขำย

: บริษัทจัดสรรและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิม
ของบริ ษั ท ตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ้น (Right Offering) โดยไม่ คิ ด
มูล ค่ า (ศู น ย์บ าท) ในอัต ราส่ ว น 3 หุ้น สามัญ เดิ ม ต่ อ 1 หน่ ว ย
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 ในกรณี ท่ีมีเศษของใบสาคัญแสดง
สิ ท ธิ ครั้ง ที่ 1 เหลื อ จากการค านวณตามอัต ราส่ ว นการจัด สรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิง้ ทั้งจานวน โดย
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิท ธิ
ครัง้ ที่ 1 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2565

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย

: หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

อำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

: อายุ 2 ปี นับแต่วนั ที่ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1
(ASW-W1) ซึ่ง จะครบก าหนดในวัน ที่ 18 พฤษภาคม 2567 โดย
ใบสาคัญแสดงสิทธิจะพ้นสภาพจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในวันถัดไป

วันทีอ่ อกและเสนอขำยใบสำคัญ
แสดงสิทธิ

: วันที่ 19 พฤษภาคม 2565

อัตรำกำรใช้สิทธิ

: ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ 1 หน่ ว ยต่ อ 1 หุ้น สามั ญ ใหม่ (อาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงได้ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

รำคำกำรใช้สิทธิ

: ราคาการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 12.00 บาทต่อหุน้
(เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ทั้งนีห้ ากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิจะต้องไม่ต่า
กว่ามูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของหุน้ บริษัท ณ ขณะนัน้

ระยะเวลำและกำหนดกำรใช้สิทธิ

: เป็ นไปตามที่ระบุในข้อ 1.2

วันสิน้ สุดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 18 พฤษภาคม 2567
ตลำดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ

: บริ ษั ท จะน าใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ครั้ง ที่ 1 ไปจดทะเบี ย นเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ตลำดรองของหุ้ น สำมั ญ ที่เ กิ ด จำก : บริษัทจะนาหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
กำรใช้สิทธิ
ที่ อ อกและเสนอขายในครั้งนี ้ เข้า จดทะเบี ยนเป็ น หลัก ทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วิธีกำรและเงือ่ นไขกำรใช้สิทธิ

: เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2

สิทธิและผลประโยชน์อื่น ๆ

: หุน้ สามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิเท่า
เทียมกับหุน้ สามัญของบริษัท ที่ออกไปก่อนหน้านีท้ กุ ประการ

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

: เป็ นไปตามที่ระบุในเอกสารแนบท้าย 1

1.2 วิธีกำรใช้สิทธิและเงือ่ นไขกำรใช้สิทธิ
1.2.1

วันกำหนดกำรใช้สิทธิ (Exercise Date)

ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 (ASW-W1) ใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้ในทุก 6 เดือน ภายหลังจาก
วัน ที่อ อกและเสนอขายใบสาคัญ แสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 (ASW-W1) ได้แ ก่ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 วันที่18 พฤษภาคม
2566 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 และวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 โดยวันใช้สิทธิครัง้ แรกตรงกับวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
และวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสาคัญแสดงสิทธิมีอายุครบกาหนด 2 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 18 พฤษภาคม 2567
โดยใบสาคัญแสดงสิทธิจะพ้นสภาพจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไปนับจากวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย และใน
กรณีท่วี นั ใช้สิทธิดงั กล่าวตรงกับวันหยุดทาการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดงั กล่าวเป็ นวันทาการก่อนหน้าวันใช้สิทธินนั้
ๆ และใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีบริษัทออกครัง้ นีไ้ ม่มีขอ้ กาหนดให้บริษัทสามารถเรียกให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อน
ระยะเวลาที่กาหนดตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
1.2.2

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ

ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิซ่งึ ประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
ซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทาการ ก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครัง้ (ต่อไปนี ้
เรียกว่า “ระยะเวลำแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ”) ยกเว้นการใช้สิทธิครัง้ สุดท้ายกาหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความ
จานงในการใช้สิทธิครัง้ สุดท้ายจะต้องไม่นอ้ ยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย (ต่อไปนีเ้ รียกว่า “ระยะเวลำแจ้งควำม
จำนงในกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย”)
ทัง้ นี ้ บริษัทจะไม่มีการปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นในกรณีการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย
บริษัทจะปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทาการ
ขึน้ เครื่องหมาย SP (ห้ามการซือ้ ขาย) ล่วงหน้า 2 วันทาการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน (ในกรณีท่วี นั ปิ ดสมุดทะเบียนพักการ
โอนสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิวนั แรกตรงกับวันหยุดทาการของตลาดหลักทรัพย์ให้เลื่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนวันแรกเป็ นวัน
ทาการก่อนหน้า)
การแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาที่จะซือ้ หุน้ สามัญ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ และระยะเวลา
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การแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดดังกล่าวอย่างน้อย 5 วันทาการก่อนระยะเวลาการแจ้งความ
จานงในการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ในระบบเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ สาหรับวันใช้สิทธิครัง้
สุดท้าย บริษัทจะแจ้งข่าวดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
14 วัน ก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน พร้อมทัง้ ส่งรายละเอียดดังกล่าวให้กับผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ใน
สมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนครัง้ สุดท้ายทางไปรษณียล์ งทะเบียนด้วย
1.2.3

นำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์”)
93 ชัน้ 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
: 0-2009-9999
โทรสาร
: 0-2009-9991
E-mail
: TSDCallCenter@set.or.th
Website
: http://www.set.or.th/tsd

นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ จะรับผิดชอบต่อการปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ชื่อและนามสกุล สัญชาติและที่อยู่ของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ และ
รายละเอียดอื่นๆ ที่ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะกาหนด ในกรณีขอ้ มูลไม่ตรงกัน บริษัทจะถือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ใน
สมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนั้น ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้ง
การเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกในสมุดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิตอ่
นายทะเบียนโดยตรง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิผ่านทางระบบเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์
โดยเร็ว และแจ้ง ให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน รวมทั้งบริษัทจะดาเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียล์ งทะเบียนด้วย
1.2.4

สถำนทีต่ ิดต่อในกำรใช้สิทธิ

(1) ติดต่อในการใช้สิทธิ
บริษัท แอสเซทไวส์ จากัด (มหาชน)
9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 02-521-9533-35 ต่อ 340
โทรสาร
: 02-551-2089
Website : www.assetwise.co.th
ทั้ง นี ้ ในกรณี ท่ี บ ริษั ท มี ก ารเปลี่ ย นแปลงสถานที่ ติ ดต่ อ ในการใช้สิท ธิ บริษั ท จะแจ้ง รายละเอี ยดให้กับ ผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป
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(2) ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญได้ท่ีสานักงาน
ของบริษัท หรือดาวน์โหลดได้จากเวปไซต์ของบริษั ท www.assetwise.co.th ในระหว่างระยะเวลาการแจ้ง
ความจานงในการใช้สิทธิ หรือระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย
ในกรณีท่ีใบสาคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุน้ (Scripless System) ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีตอ้ งการใช้สิทธิ
ต้องแจ้งความจานงและกรอกแบบคาขอเพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อให้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ท่ีทาหน้าที่เป็ นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์
(Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดาเนินการแจ้งกับศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
หรือเพื่อให้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิสาหรับนาไปใช้เป็ นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซือ้ หุน้
สามัญที่จะยื่นกับบริษัท เพื่อดาเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุขา้ งต้นต่อไป
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจานงในการใช้
สิทธิ โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องปฏิบตั ิให้ถกู ต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บงั คับเกี่ยวกับการใช้สิทธิ
จองซือ้ หุน้ สามัญด้วย โดยดาเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนีใ้ ห้แก่บริษัทตามสถานที่ติดต่อข้างต้น
(2.1) แบบแสดงความจานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุกรายการ
พร้อมลงนามโดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือหากผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นนิติบคุ คล จะต้องลงนามโดย
ผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ามี)
(2.2) ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิท่รี ะบุว่าผูถ้ ือนัน้ มีสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิตามจานวน
ที่ระบุอยู่ในแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญและหนังสือมอบอานาจให้ผูอ้ ื่นมารับใบสาคัญ
แสดงสิทธิใบใหม่ สาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิท่ยี งั ไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) (สาหรับผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิซ่งึ ได้มี
การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิเพียงบางส่วน)
(2.3) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ
(ก) บุคคลสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย
สาเนาหนังสือเดินทางซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ค) นิติบคุ คลในประเทศ
สาเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ท่ีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันใช้สิทธิ พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ยกเว้นกรณี ท่ีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือบริษัทผู้ฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้โอน/ผู้รับโอน ไม่ตอ้ งส่งหลักฐาน
ดังกล่าว)
(ง) นิติบคุ คลต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือน
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ก่อนวันใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผูม้ ีอานาจ
ลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(จ) คัสโตเดียน
สาเนาเอกสารการจดทะเบียน พร้อมหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน และเอกสารหลักฐานของผู้มีอานาจลง
ลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง และรับรองโดย Notary Public ของ
ประเทศที่ออกเอกสารนัน้ ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิในครัง้ นัน้ ๆ
ทัง้ นี ้ หากผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทจะถือว่าผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์ท่จี ะใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจใช้ดลุ ยพินิจในการ
พิจารณาในการให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้ตามความเหมาะสม
(2.4) ชาระเงินตามจานวนในการใช้สิทธิ ตามที่ระบุใ นแบบแสดงความจานงการใช้สิท ธิ ซือ้ หุ้น สามัญ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด โดยไม่เกินวันใช้สิทธิ โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี ้
(ก) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากชื่อบัญชี “บริ ษั ท แอสเซทไวส์ จ ำกั ด (มหำชน)” ธนาคารกรุ งเทพ จากัด
(มหาชน) สาขาสะพานใหม่-ดอนเมือง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 134-7-53941-1 โดยแนบหลักฐานการโอนเงิน
ภายในวันใช้สิทธิแต่ละครัง้
(ข) ชาระโดย เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคาสั่งจ่ายเงินธนาคาร โดยเช็คจะต้องลงวันที่
ก่อนวันที่ใช้สิทธิ 2 วัน และสามารถเรียกเก็บได้ในกรุ งเทพมหานคร ภายในวันใช้สิทธิแต่ละครัง้ โดยขีด
คร่อมสั่งจ่าย “บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหำชน)” ทัง้ นี ้ การใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์
ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจานวนดังกล่าวได้แล้วเท่านัน้ หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ดว้ ยเหตุใดๆ ที่มิได้
เกิดจากบริษัท ให้ถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิดงั กล่าว และบริษัทตกลงให้
ถือเป็ นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครัง้ นัน้ แต่ทงั้ นีไ้ ม่เป็ นการตัดสิทธิผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะใช้สิทธิ
ซือ้ หุน้ สามัญในครัง้ ต่อไป เว้นแต่เป็ นการยกเลิกการใช้สิทธิในครัง้ สุดท้ายให้ถือว่าหมดสิทธิ ท่ีจะซือ้ หุ้น
สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวอีกต่อไป
หมายเหตุ : ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ปี ระสงค์จะใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญจะเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่ายทางภาษีและ/หรืออากร
แสตมป์ ทัง้ หมด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยหมวดอากรแสตมป์ หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง หรือบังคับใช้ในการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี)
(3) จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ขี อใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญไม่ว่าในกรณีใด ๆ ต้องไม่ต่ากว่า 100 หุน้ สามัญ
และจะต้องเป็ นจานวนเต็มเท่านัน้ แต่ในกรณีท่ีผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิมีสิทธิในการซือ้ หุน้ ต่ากว่า 100 หุน้
สามัญ จะต้องใช้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญในครัง้ เดียวทัง้ จานวน โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสาคัญแสดง
สิทธิหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งหุน้ สามัญ เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามที่กาหนดไว้ในข้อ 4.
(4) จานวนหุน้ สามัญที่จะออกเมื่อมีการใช้สิทธิ จะคานวณโดยการนาจานวนเงินในการใช้สิทธิซ่งึ ผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิได้ชาระตามที่กล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินนั้ โดยบริษัทจะออก
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หุน้ สามัญเป็ นจานวนเต็มไม่เกินจานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิคณ
ู ด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการ
ปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิแล้ว ทาให้มีเศษเหลืออยู่จากการคานวณดังกล่าว บริษัทจะ
ไม่นาเศษดังกล่าวมาคิดคานวณและจะชาระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิโดยไปรษณียล์ งทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิในแต่ละครัง้ โดยไม่มีดอกเบีย้
ทัง้ นี ้ หากบริษัทได้ทาการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิโดยการส่งมอบทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่
อยู่ท่รี ะบุไว้ในแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้รบั เงินคืนแล้วโดยชอบ และ
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
ในกรณีท่ตี อ้ งมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามที่
ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมี เศษของจานวนหุน้ สามัญที่จะได้รบั จากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ตดั เศษ
ของหุน้ ทิง้
(5) หากบริษัทได้รบั หลักฐานใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ครบตามจานวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจานงการใช้
สิทธิซือ้ หุน้ สามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความ
จานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือปิ ดอากรแสตมป์ ไม่ครบถ้วนถูกต้องตาม
ข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องทาการแก้ไขเพื่อให้เป็ นไปตามเงื่อนไขก่อน
วันที่ใช้สิทธิ มิฉะนัน้ แล้วบริษัทจะถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิในครัง้ นัน้ สิน้ สภาพลงโดยไม่มีการ
ใช้สิทธิ และบริษัทจะจัดส่งใบสาคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวัน
ใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
ในกรณีท่ีผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิชาระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทสงวนสิทธิ์ท่ีจะดาเนินการประการใด
ประการหนึ่งดังต่อไปนี ้ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
(5.1) ถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิในครัง้ นัน้ สิน้ สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ
(5.2) ถื อ ว่ า จ านวนหุ้น สามัญ ที่ จ องซื อ้ มี จ านวนเท่ า กั บ จ านวนที่ พึ ง จะได้รับ ตามจ านวนเงิ น ในการใช้สิ ท ธิ
ซึ่งบริษัทได้รบั ชาระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนัน้ หรือ
(5.3) ให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ชาระเงินเพิ่มเติมตามจานวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้ง
ความจานงในการใช้สิทธิในครัง้ นั้น หากบริษัทไม่ได้รบั เงินครบตามจานวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลา
ดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิในครัง้ นัน้ สิน้ สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ
ในกรณีท่เี ป็ นการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย ให้บริษัทดาเนินการตามข้อ (5.2) เท่านัน้
ในกรณีตามข้อ (5.1) และ (5.3) บริษัทจะคืนเงินที่ได้รบั ไว้และใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดง
สิทธิ ซึ่งบริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดงั กล่าวให้กบั ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียล์ งทะเบียนภายใน 14 วันนับจาก
วันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งนี ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ียังไม่มีการใช้
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สิทธิดงั กล่าวยังมีผลใช้ได้ต่อไปจนถึงวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย หรือ
ในกรณีตามข้อ (5.2) บริษัทจะส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ พร้อมเงินส่วนที่เหลือ
(ถ้ามี) ในกรณีท่ีบริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วนคืนให้กับผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียล์ งทะเบียนภายใน
14 วันนับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ อย่างไรก็ดี ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดง
สิทธิส่วนที่ยงั ไม่มีการใช้สิทธิดงั กล่าวยังมีผลใช้ได้ต่อไปจนถึงวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย
(6) เมื่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้งความจานงการ
ใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทัง้ ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ แบบแสดง
ความจานงการใช้สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญ และชาระเงินค่าจองซื อ้ หุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ จะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็ นหนังสือจาก
บริษัท
(7) เมื่อพ้นกาหนดวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้ายแล้ว แต่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิยงั มิได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของการใช้
สิทธิท่กี าหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธินนั้ ๆ สิน้ สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้นกาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย
(8) ในกรณีท่ีผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นจานวนหน่วยมากกว่าจานวนหน่วยที่
ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทจะส่งใบสาคัญแสดงสิทธิใบใหม่ท่ีมีจานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิส่วนที่
เหลือคืนให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียล์ งทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธินนั้ ๆ และ
จะยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิใบเก่า
(9) บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วของบริษัท ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจานวนหุน้ สามัญ
ที่ออกใหม่สาหรับการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิในแต่ละครัง้ และบริษัทได้รบั
ชาระค่าหุน้ ครบตามจานวนที่มีการใช้สิทธิแล้ว นอกจากนี ้ บริษัทจะดาเนินการจดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิท่ีได้ใช้สิทธินั้น เข้าเป็ นผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ตามจานวนหุน้ สามัญที่
คานวณได้จากการใช้สิทธิในครัง้ นั้น รวมทั้งดาเนินการขอจดทะเบียนหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิกบั ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับจากวันใช้สิทธิแต่ละครัง้
(10) ในกรณีท่ีหนุ้ สามัญที่สารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดาเนินการชดใช้ค่าเสียหายที่
เกิดขึน้ ให้แก่ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีกาหนดในข้อ 3. อย่างไรก็
ตาม บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิซ่ึงเป็ นคนต่างด้าว (ไม่ว่าจะเป็ นบุคคลหรือ
นิติบุคคล) ที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากการถูกจากัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่ระบุในข้อบังคับของ
บริษัท ถึงแม้ว่าจะมีหนุ้ สามัญเพียงพอก็ตาม
(11) ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็ นผูพ้ ิจ ารณาข้อก าหนด
เงื่อนไขอื่นและรายละเอียดอื่น ๆ หรือเหตุให้ตอ้ งออกหุน้ ใหม่ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิทงั้ ด้าน

หน้า 11 จาก 36

ราคาและอัตราการใช้สิทธิตามวิธีการคานวณที่เหมาะสม เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกาหนด
(12) ในการส่งมอบหุน้ สามัญที่ผถู้ ื อใบสาคัญแสดงสิทธิได้รบั จากการใช้สิทธิ ชื่อที่จะระบุในหุน้ สามัญจะใช้ช่ือ
เดียวกับชื่อที่ปรากฏอยู่ในใบแสดงความจานงในการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญ โดยบริษัทจะดาเนินการส่งมอบ
หุน้ สามัญให้แก่ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีได้ใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทด้วยวิธีการที่ผูถ้ ื อใบสาคัญ
แสดงสิทธิได้แจ้งต่อบริษัทตามข้อ 9. ทัง้ นี ้ บริษัทอาจตกลงกับผูถ้ ือใบสาคัญ แสดงสิทธิล่วงหน้าให้บริษัท
เก็บใบหุน้ สามัญนั้นไว้ท่ีบริษัท เพื่อให้ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือตัวแทนมารับไปด้วยตนเองก็ได้ โดย
จะต้องดาเนินการตามวิธีการที่ทางบริษัทกาหนด
(13) ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีบริษัทออกครัง้ นีไ้ ม่มีขอ้ กาหนดให้บริษัทสามารถเรียกให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิใช้
สิทธิก่อนระยะเวลาที่กาหนดตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
1.2.5

กำรใช้สิทธิซอื้ หุ้นสำมัญ

ในการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดง
สิทธิท่ีตนถืออยู่ทงั้ หมดหรือบางส่วนก็ได้ สาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกาหนดการใช้สิทธิ
ครัง้ สุดท้าย บริษัทจะถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว และให้ถือว่า
ใบสาคัญแสดงสิทธินนั้ ๆ สิน้ สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ
1.3

ใบสำคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.3.1

นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ท่ีจะต้องออกใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิทุกราย
สาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีฝากไว้กับศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องระบุช่ือ
“ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์” เป็ นผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิแทนในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียน
ใบสาคัญแสดงสิทธิจะออกใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามแบบที่นายทะเบียนใบสาคัญ
แสดงสิทธิกาหนดให้แก่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์

1.3.2

นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตัง้ นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะต้ องจัดทาและ
เก็บรักษาสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิไว้จนกว่าใบสาคัญแสดงสิทธิทงั้ หมดจะมีการใช้สิทธิซือ้ หุน้ รองรับ
ของบริษัท หรือจนกว่าครบกาหนดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี)

1.3.3

ผูท้ รงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิ
1.3.3.1 ผูท้ รงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิกรณีท่ ัวไป สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บคุ คลหรือนิติบคุ คล
ที่ปรากฏชื่อเป็ นเจ้าของใบสาคัญแสดงสิทธิในจานวนดังกล่าวที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิในขณะนัน้ ๆ หรือในวันก่อนวันแรกของการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
(วันก่อนวันแรกที่ขึน้ เครื่องหมาย SP) เว้นแต่จะได้มีการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิซ่งึ สามารถใช้ยันกับผู้
ออกใบสาคัญแสดงสิทธิได้ตามข้อ 1.4 เกิดขึน้ แล้วในวันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้องข้างต้นซึ่ง
สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่ผรู้ บั โอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
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1.3.3.2 ผูท้ รงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิกรณีท่ีศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์เป็ นผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิแทนสิทธิใน
ใบสาคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิได้รบั แจ้งเป็ น
หนังสือจากศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ว่าเป็ นผูท้ รงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิในจานวนตามที่ศนู ย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ได้แจ้งต่อนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยจานวนดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่าจานวนรวม
ของใบสาคัญแสดงสิทธิในชื่อของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ท่ีระบุอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิในขณะนั้น ๆ หรือในวันก่อนวันแรกของการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ (วั น
ก่อนวันแรกที่ขนึ ้ เครื่องหมาย SP)
1.3.4

เมื่อศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ท่ี
จะต้องออกใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผูท้ รงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีฝากไว้กับศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์และ
ลงทะเบียนให้ผูท้ รงสิทธิ ในใบสาคัญแสดงสิทธิรายดังกล่าวเป็ นผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบีย นผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิตามจานวนที่ได้รบั แจ้งจากศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ เมื่อได้มีการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
และลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ จะแก้ไขจานวนรวมของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ี
ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิไว้ในชื่อของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ โดยหักจานวนใบสาคัญ
แสดงสิทธิท่ไี ด้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผูท้ รงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิออก ส่วนจานวนรวมของใบสาคัญ
แสดงสิทธิท่ีปรากฏในใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีออกให้แก่ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์นนั้
หากนายทะเบี ยนใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ไม่ ได้ท าการแก้ไข (ไม่ ว่ า ด้ว ยเหตุใดก็ต าม) ให้ถื อ ว่ า จ านวนรวมของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิมีจานวนลดลงตามจานวนของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีได้แยกไปออกใบสาคัญแสดงสิทธิและ
ลงทะเบียนไว้ในชื่อของผูท้ รงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว

1.4

การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ

1.4.1

การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิท่มี ิได้ฝากไว้กบั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
(ก)

แบบการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิระหว่างผูโ้ อนและผูร้ บั โอน การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เมื่ อ
ผูโ้ อนใบสาคัญแสดงสิทธิซ่งึ เป็ นผูท้ ่ีสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิระบุช่ือเป็ นเจ้าของใบสาคัญ
แสดงสิทธิในจานวนที่จะทาการโอน หรือผูร้ บั โอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่อง
ครบถ้วนจากผูท้ ่ีปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผรู้ บั โอนโดยลง
ลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ดว้ ย
(1)

ผลการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิระหว่างผูร้ บั โอนกับ บริษัท การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิจะใช้
ยันกับบริษัทได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้รับคาขอลงทะเบียนการโอน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ พร้อมทัง้ ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ผี รู้ บั โอนใบสาคัญแสดงสิทธิได้ลงลายมือ
ชื่อเป็ นผูร้ บั โอนในด้านหลังของ ใบสาคัญแสดงสิทธินนั้ ครบถ้วนแล้ว

(2)

ผลของการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิระหว่างผูร้ บั โอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ จ ะใช้ ยัน กับ บุค คลภายนอกได้ก็ ต่ อ เมื่ อ นายทะเบี ย นใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ได้
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ลงทะเบียนการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิเรียบร้อย
แล้ว

1.4.2

(ข)

การขอลงทะเบียนการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ จะต้องกระทา ณ สานักงานใหญ่ ของนายทะเบียน
ใบสาคัญแสดงสิทธิในวันและเวลาทาการของนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ และจะต้องทาตามแบบ
และวิธีการที่นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิกาหนด โดยผูข้ อลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสาคัญแสดง
สิทธิท่ีลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1.4.1(ก) พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบสาคัญแสดงสิทธิตามที่นายทะเบียนใบสาคัญ
แสดงสิทธิกาหนดให้แก่นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ และให้นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิออก
ใบ รับคาขอลงทะเบียนการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผขู้ อลงทะเบียนนัน้

(ค)

นายทะเบี ย นใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ จ ะลงทะเบี ยนการโอนใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ใ นสมุดทะเบี ย นผู้ถือ
ใบสาคัญ แสดงสิทธิ พร้อมทั้งรับรองการโอนไว้ในใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่
นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิได้รบั คาขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในกรณีท่ไี ม่ตอ้ ง
ออกใบสาคัญแสดงสิทธิให้ใหม่ หรือภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ที่นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิได้
รับคาขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในกรณีท่ตี อ้ งออกใบสาคัญแสดงสิทธิให้ใหม่

(ง)

นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รบั ดาเนินการตามคาขอลงทะเบียนการโอนใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ หากนายทะเบี ย นใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ เ ห็ น ว่ า การโอนใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ นั้น จะขัด ต่ อ
กฎหมาย หรือขัดต่อข้อจากัดการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) โดยนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ
จะแจ้งให้ผูข้ อลงทะเบียนทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิได้รบั คาขอ
ลงทะเบียน และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

สาหรับ การโอนใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ท่ี ฝากไว้กับ ศูน ย์รับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ให้เ ป็ นไปตามข้อ บังคับ ของตลาด
หลักทรัพย์ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานกากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. กำรจอง กำรจำหน่ำย และกำรจัดสรร
2.1 วิธีกำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ
การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัทในครัง้ นีไ้ ม่ผ่านผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
2.2 วิธีกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัทจะจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิจานวนไม่เกิน 285,373,707 หน่วย ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วน
การถือหุน้ (Right Offering) ในอัตราส่วน 3 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 โดยไม่คิดมูลค่า
ในกรณีท่ีมีเศษของใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 เหลือจากการคานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าว ให้ตดั เศษดังกล่าวทิง้ ทัง้ จานวน โดยผูถ้ ือหุน้ ที่จะมีสิทธิได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 (ASWW1) จะต้องเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีช่อื ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565 (Record date)
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2.3 วิธีกำรส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัทจะดาเนินการให้ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์เป็ นนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ และบริษัทจะดาเนินการส่ง
มอบใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมที่จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังรายละเอียดดังนี ้
(1) ในกรณีท่ีผไู้ ด้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิไม่มีบญ
ั ชีซือ้ ขายกับบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจะดาเนินการให้
นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิตามจานวนที่ได้รบั การจัดสรรให้แก่ผทู้ ่ีได้รบั การ
จัดสรรทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับตามชื่อและที่อยู่ท่ีระบุในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ณ วันที่ 11
มีนาคม 2565 (Record Date) ภายใน 15 วันทาการ นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ ผูไ้ ด้รบั
การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีได้รบั จัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้
จนกว่าจะได้รบั ใบสาคัญแสดงสิทธิแล้ว
(2) ในกรณีท่ผี ไู้ ด้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิมีบญ
ั ชีซอื ้ ขายกับบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจะดาเนินการให้นาย
ทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิตามจานวนที่ได้รบั การจัดสรรให้แก่ผไู้ ด้รบั การจัดสรร
โดยการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิเข้าบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ของผูถ้ ือหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรรตามที่ปรากฏอยู่ใน
ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565 (Record Date) ภายใน 7 วันทาการ นับจากวันที่ออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยระบบซือ้ ขายแบบไร้ใบหุน้ (Scripless) ในกรณีนี ้ ผูไ้ ด้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิทธิ จะสามารถขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ีได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีท่ีตลาดหลักทรัพย์
อนุญาตให้ใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัทสามารถทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ได้
(3) ในกรณีท่ีผไู้ ด้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600 บริษัทจะดาเนินการให้นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิตามจานวนที่
ได้รบั การจัดสรรให้แก่ผไู้ ด้รบั การจัดสรร โดยการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิตามจานวนที่ได้รบั จัดสรรไว้ในบัญชี
ของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน 7 วันทาการ นับจากวันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ เมื่อผูท้ ่ี
ได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิตอ้ งการขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ผูท้ ่ไี ด้รบั การจัดสรรต้องถอนใบสาคัญแสดง
สิทธิออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ท่ วั ไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการ
ดาเนินตามที่ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นนั้ ๆ กาหนด ดังนัน้ ในกรณีนี ้ ผูท้ ่ีได้รบั การ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิจะสามารถขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทนั ทีท่ี
ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัททาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผูท้ ่ีได้รบั
การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิได้ดาเนินการถอนใบสาคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว
3. กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีบริษัทไม่สำมำรถจัดให้มหี ุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สทิ ธิ
ภายใต้เงื่อนไขของข้อ 11.3 บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียด ดังนี ้
(1) บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ต่อเมื่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้มาแสดงความจานง
ที่จะใช้สิทธิในแต่ละครัง้ และปฏิบตั ิถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ และบริษั ทไม่สามารถจัดให้มีหุน้
สามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิได้อย่างครบถ้วนโดยค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผถู้ ือ
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ใบสาคัญแสดงสิทธิขา้ งต้น สามารถคานวณได้ดงั นี ้
ค่าเสียหายต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย =
โดยที่
B

B X [MP – EP]

คือ จานวนหุน้ สามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึน้ ได้ ตามอัตราการใช้สิทธิท่ี
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ ต่อ 1 หน่วย

MP

คือ ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ สามัญของบริษัท 15 วันทาการติดต่อกันก่อน
วันกาหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ซึ่งผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิมาแสดงความจานง
การใช้สิทธิ (ราคาเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักเท่ากับมูลค่าการซือ้ ขายหุน้ ทัง้ หมดของบริษัท
หารด้วยจานวนหุน้ ของบริษัทที่มีการซือ้ ขายทัง้ หมด)

EP

คือ ราคาการใช้สิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีเปลี่ยนแปลงแล้ว
ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิท่กี าหนดไว้ในข้อ 4.

ในกรณีท่ไี ม่สามารถหา “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” เนื่องจากหุน้ สามัญไม่มีการซือ้ ขายในวัน
ใช้สิทธิ บริษัทจะดาเนินการกาหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคานวณแทน
(2) การชดใช้ค่า เสี ย หายข้างต้น บริษั ท จะช าระให้เ ป็ น เช็ คขี ดคร่อ มสั่ง จ่า ยเฉพาะและจะจัด ส่ ง ทางไปรษณี ย ์
ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิในแต่ละครัง้ โดยไม่มีดอกเบีย้ หากบริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าจอง
ซือ้ หุน้ ดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว บริษัทจะชาระดอกเบีย้ ให้แก่ผถู้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากค่าเสียหายนับจากวันที่พน้ กาหนดระยะเวลา 14
วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้รบั เงินคืนแล้ว อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่ง
เช็คคืนเงินค่าเสียหายดังกล่าวทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยู่ท่ีระบุในแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิซือ้
หุ้นสามัญโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้รับคืนเงินค่าเสียหายแล้วโดยชอบ และผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
อนึ่ ง ในกรณี ท่ีผู้ถือ ใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ เป็ น คนต่างด้าวที่ใช้สิท ธิ จองซือ้ หุ้น สามัญ แต่ ไม่ สามารถจองซือ้ ได้
เนื่องจากอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในขณะนั้นเกินกว่าจานวนร้อยละ 49 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของบริษัท ตามที่ระบุไว้ในข้อจากัดการโอนหุน้ สามัญ ในกรณีเช่นนี ้ บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหาย หรือ ดาเนินการ
อื่นใดให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ีเป็ นคนต่างด้าว และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ีเป็ นคนต่างด้าวไม่มีสิทธิ เรียกร้อง
ค่าเสียหาย หรือเรียกร้องให้บริษัทชดใช้ใด ๆ ทั้งสิน้ อย่างไรก็ดี ใบสาคัญแสดงสิทธิยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันใช้สิทธิครัง้
สุด ท้า ย หาก ณ วัน ใช้สิท ธิ ค รั้งสุดท้ายผู้ถือ ใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ ท่ี เป็ นคนต่ างด้า วยังไม่ สามารถใช้ สิท ธิ ได้ เนื่ อ งจาก
อัตราส่วนการถื อหุ้นของที่เป็ นคนต่างด้าวในขณะนั้นเกินกว่าจานวนที่ระบุไว้ในข้อจากัดการโอนหุ้นสามัญ ให้ถือว่า
ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ดังกล่ าวหมดอายุลง โดยผู้ถื อ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ท่ีเ ป็ น คนต่างด้าวดังกล่ าว ไม่ มี สิท ธิ เ รียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดาเนินการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึน้ ทัง้ สิน้
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4. เงือ่ นไขกำรปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัทจะดาเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี ้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิไม่ให้นอ้ ยไปกว่าเดิม
(1) เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญของบริษัทอันเป็ นผลมาจากการรวมหุน้ หรือแบ่งแยกหุน้ ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับ เมื่อมูลค่าที่ตราไว้มีผลบังคับใช้ ตามที่เผยแพร่
ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการ
คานวณ ดังนี ้
ก. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Price 0 x [Par 1]
Price 1 =
[Par 0]
ข. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Ratio 1

=

Ratio 0 x [Par 0]
[Par 1]

โดยที่
Price 1

คือ

ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Price 0

คือ

ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

Par 1

คือ

มูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญหลังการเปลี่ยนแปลง

Par 0

คือ

มูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

(2) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุน้ สามัญให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจากัดในราคาสุทธิ
ต่อหุน้ ของหุน้ สามัญที่ออกใหม่คานวณได้ต่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษัท"
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงั้ แต่วนั แรกที่ผูซ้ ือ้ หุน้ สามัญจะไม่ได้รบั
สิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึน้ เครื่องหมาย XR) สาหรับกรณีท่ีเป็ นการเสนอ
ขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (Right Issues) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ กรณีท่ีเป็ นการเสนอ
ขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีท่เี ป็ นการเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
“รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่” คานวณได้จากจานวนเงินทัง้ สิน้ ที่บริษัทจะได้รบั จากการเสนอขาย
หุน้ สามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการออกหลักทรัพย์นนั้ (ถ้ามี) หารด้วยจานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่ทงั้ หมด
“รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท ” หมายถึง มูลค่าการซือ้ ขายหุน้ สามัญของบริษัททั้งหมดหารด้วย
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จานวนหุน้ สามัญของบริษัทที่มีการซือ้ ขายทัง้ หมดในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 15 วันทาการ (วันที่เปิ ด
ทาการซือ้ ขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคานวณ
“วั น ที่ใ ช้ ใ นกำรค ำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซือ้ หุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิ ในการจองซือ้ หุ้น สามัญที่ออกใหม่
(วันแรกที่ขนึ ้ เครื่องหมาย XR) สาหรับกรณีท่เี ป็ นการเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (Right Issues) และ/หรือวันแรกของ
การเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ สาหรับกรณีท่ีเป็ นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีท่ีเป็ นการ
เสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
ในกรณีท่ีไม่สามารถหา “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท ” เนื่องจากหุน้ สามัญไม่มีการซือ้ ขายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะดาเนินการกาหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคานวณแทน
อนึ่ง ในกรณีท่มี ีการเสนอขายหุน้ สามัญพร้อมกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขที่ตอ้ งจองซือ้ ด้วยกันให้ใช้
ราคาเสนอขายทุกราคามาคานวณราคาสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีท่กี ารเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่
ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซือ้ ด้วยกันให้นาเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุ้นของ
หุ้นสำมัญของบริษัท” มาคานวณการเปลี่ยนแปลงเท่านัน้
ก.

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Price 1

ข.

=

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

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Ratio 1

=

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

โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
A

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
“ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษัท”
จานวนหุน้ สามัญที่ได้เรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิทธิในการจองซือ้ หลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ
หรือเปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญ กรณีเสนอขายให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ท่อี อกใหม่ท่ี
ให้สิท ธิ ท่ี จ ะแปลงสภาพ หรื อ เปลี่ ย นเป็ น หุ้น สามัญ หรื อ ให้สิท ธิ ใ นการซื ้อ
หุน้ สามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
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B

คือ

BY

คือ

จานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้
สิ ท ธิ ท่ี จ ะแปลงสภาพ หรื อ เปลี่ ย นเป็ น หุ้น สามัญ หรื อ ให้สิท ธิ ใ นการซื อ้ หุ้น
สามัญตามที่เสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชน
ทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด
จานวนเงินที่ได้รบั หักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้
สิ ท ธิ ท่ี จ ะแปลงสภาพ หรื อ เปลี่ ย นเป็ น หุ้น สามัญ หรื อ ให้สิท ธิ ใ นการซื อ้ หุ้น
สามัญ สาหรับ การเสนอขายให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม และ/หรื อ เสนอขายให้แ ก่
ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด รวมกับเงินที่จะ
ได้รบั จากการใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ หรือใช้สิทธิซือ้ หุน้
สามัญ

(3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจากัด
โดยที่หลักทรัพย์นนั้ ให้สิทธิแก่ผถู้ ือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ หรือให้สิทธิในการ
ซือ้ หุน้ สามัญ (เช่นหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หรือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญ) โดยที่ราคาต่อหุน้ ของหุน้ สามัญที่ออก
ใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงั กล่าวต่ากว่าร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท”
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงั้ แต่วนั แรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สามัญไม่ได้รบั สิทธิ
การจองซือ้ หลักทรัพย์ท่อี อกใหม่ใด ๆ ข้างต้นที่ให้สิทธิท่จี ะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ หรือให้สิทธิในการ
ซือ้ หุน้ สามัญ สาหรับกรณีท่ีเป็ นการเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (Right Issues) และ/หรือวันแรกของการเสนอขาย
หลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิท่จี ะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญ กรณีท่ี
เป็ นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีท่เี ป็ นการเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
“รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญทีอ่ อกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คานวณได้จากจานวนเงินที่บริษัทจะได้รบั จากการ
ขายหลักทรัพย์ท่ใี ห้สิทธิท่จี ะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญ หักด้วยค่าใช้จา่ ย
ที่เกิดขึน้ จากการออกหลักทรัพย์นนั้ (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะได้รบั จากการแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ หรือ
ใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญนัน้ หารด้วยจานวนหุน้ สามัญทัง้ สิน้ ที่ตอ้ งออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินนั้
“รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซือ้ ขายหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดหารด้วย
จานวนหุน้ สามัญของบริษัทที่มีการซือ้ ขายทัง้ หมดในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 15 วันทาการ (วันที่เปิ ด
ทาการซือ้ ขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคานวณ
“วันที่ใช้ในกำรคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สามัญจะไม่ได้รบั สิทธิในการจองซือ้ หลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่
ให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญสาหรับกรณีท่ีเป็ นการเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิ ท่ีจะแปลงสภาพ หรือ
เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญสาหรับกรณีท่เี ป็ นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่ว ไป และ/หรือ
กรณีท่เี ป็ นการเสนอขาย ให้แก่บคุ คลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
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ก.

ข.

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Price 0 x [(A x MP) + BY]
Price 1
=
[MP (A + B)]
อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Ratio 0 x [MP (A + B)]
Ratio 1
=
[(A x MP) + BY]
โดยที่
Price 1

คือ

ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Price 0

คือ

ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

MP

คือ

“ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษัท”

A

คือ

จานวนหุน้ สามัญที่ได้เรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิทธิในการจองซือ้ หลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ
หรือเปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญ กรณีเสนอขายให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ท่อี อกใหม่ท่ี
ให้สิท ธิ ท่ี จ ะแปลงสภาพ หรื อ เปลี่ ย นเป็ น หุ้น สามัญ หรื อ ให้สิท ธิ ใ นการซื ้อ
หุน้ สามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจากัด แล้วแต่กรณี

B

คือ

จานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้
สิ ท ธิ ท่ี จ ะแปลงสภาพ หรื อ เปลี่ ย นเป็ น หุ้น สามัญ หรื อ ให้สิท ธิ ใ นการซื อ้ หุ้น
สามัญตามที่เสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชน
ทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด

BY

คือ

จานวนเงินที่ได้รบั หักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้
สิ ท ธิ ท่ี จ ะแปลงสภาพ หรื อ เปลี่ ย นเป็ น หุ้น สามัญ หรื อ ให้สิท ธิ ใ นการซื อ้ หุ้น
สามัญ สาหรับ การเสนอขายให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม และ/หรื อ เสนอขายให้แ ก่
ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด รวมกับเงินที่จะ
ได้รบั จากการใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ หรือใช้สิทธิซือ้ หุน้
สามัญ
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(4) เมื่อบริษัทจ่ายปั นผลทัง้ หมดหรือบางส่วนเป็ นหุน้ สามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคา
การใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงั้ แต่วนั แรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สามัญจะไม่มีสิทธิรบั หุน้ ปั นผล (วันแรกที่
ขึน้ เครื่องหมาย XD)
ก.

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Price 1

ข.

=

Price 0 x A
[A + B]

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Ratio 1

=

Ratio 0 x [A + B]
A

โดยที่
Price 1 คือ

ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Price 0 คือ

ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

Ratio 1 คือ

อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ

อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

A

คือ

จานวนหุน้ สามัญ ที่ได้เรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้
สามัญเพื่อสิทธิในการรับหุน้ ปั นผล

B

คือ

จานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุน้ สามัญปั นผล

(5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทหลังหัก
ภาษี เงินได้ของบริษัท สาหรับการดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ไม่ว่าจะเป็ นการจ่ายเงินปั นผลจากผล
การดาเนินงานหรือกาไรสะสม สาหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ ทัง้ นี ้ การ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงั้ แต่วนั แรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สามัญจะไม่มีสิทธิรบั
เงินปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขนึ ้ เครื่องหมาย XD)
อัตราร้อยละของเงินปั นผลที่จ่ายให้กับผูถ้ ือหุน้ คานวณโดยนาเงินปั นผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดาเนินงานในแต่
ละรอบระยะเวลาบัญชีหรือจากกาไรสะสม หารด้วยกาไรสุทธิตามงบการเงิน รวมของบริษัทหลังหักภาษี เงินได้ของผลการ
ดาเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปั นผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าว ให้รวมถึงเงินปั นผลที่จ่ายระหว่าง
กาลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีดงั กล่าวด้วย
วันที่ใช้ในการคานวณ หมายถึง วันแรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สามัญจะไม่ได้รบั สิทธิในเงินปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์
ขึน้ เครื่องหมาย XD)
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ก.

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Price 0 x [MP - (D – R)]
Price 1
=
[MP]

ข.

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Ratio 1

=

Ratio 0 x [MP]
[MP - (D – R)

โดยที่
Price 1

คือ

ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Price 0

คือ

ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

MP

คือ

“ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษัท”

D

คือ

เงินปั นผลต่อหุน้ ที่จ่ายแก่ผถู้ ือหุน้

R

คือ

เงินปั นผลต่อหุน้ ที่จ่ายหากนากาไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังหัก
ภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 90 หารด้วยจานวนหุน้ ทัง้ หมดที่มีสิทธิได้รบั เงินปั นผล

“ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษัท” ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (2)
(6) ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใดๆ อันทาให้ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ หรือที่ทาให้ผล
ประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะได้รบั เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิดอ้ ยลงไป
กว่าเดิ ม โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กาหนดอยู่ในข้อ (1) – (5) บริษัทจะพิจารณาหรือบริษัทอาจแต่งตัง้ ที่
ปรึกษาทางการเงินของบริษัทขึน้ เพื่อร่วมกันพิจารณากาหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตรา
การใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจานวนหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็ นธรรม โดยไม่ทาให้
สิทธิของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิดอ้ ยไปกว่าเดิม ทัง้ นี ้ ให้ถือว่าผลการพิจารณานัน้ เป็ นที่สดุ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผถู้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีหรืออย่างช้าภายใน
9.00 น. ของวันที่ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิมีผลบังคับใช้และแจ้งให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ท่ที าให้ตอ้ งปรับสิทธิ
(7) การคานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (1) ถึงข้อ (6) เป็ นอิสระต่อกัน สาหรับ
ในกรณีท่ีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึน้ พร้อมกันให้คานวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลาดับดังนีค้ ือ ข้อ (1)  (5)  (4)
 (2)  (3)  (6) โดยในแต่ละลาดับครัง้ ที่คานวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิ เป็ น
ทศนิยม 6 ตาแหน่ง (หกตาแหน่ง) โดยให้ปัดทศนิยมตาแหน่งที่ 6 (หก) ขึน้ ถ้าตาแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่ามากกว่า
หรือเท่ากับ 5 (ห้า ) นอกนั้นให้ปัดลง และอัตราการใช้สิทธิ เป็ นทศนิยม 6 ตาแหน่ง (หกตาแหน่ง ) โดยให้ปัด
ทศนิยมตาแหน่งที่ 6 (หก) ขึน้ ถ้าตาแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) นอกนัน้ ให้ปัดลง
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(8) การคานวณเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (1) ถึง (6) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทา
ให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สงู ขึน้ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุน้ ในกรณีท่ีหนุ้ สามัญที่เกิด
จากการใช้สิทธิตามจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิของการแสดงความจานงการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ (ทศนิยม 6
ตาแหน่งของอัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง) คานวณออกมาเป็ นเศษของหุน้ ให้ตดั เศษของหุน้ นัน้ ทิง้
และหากราคาการใช้สิทธิหลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 6 ตาแหน่ง) คูณกับจานวนหุน้ สามัญ ในการแสดงความ
จานงการใช้สิทธิในรอบนัน้ คานวณได้เป็ นเศษของบาท ให้ตดั เศษของบาททิง้
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิดงั กล่าวมีผลทาให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาต่ากว่ามูลค่าที่
ตราไว้ของหุน้ สามัญของบริษัท ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ขอ้ งหุน้ สามัญของบริษัทเป็ นราคาการใช้สิทธิใหม่ เว้นแต่กฎหมาย
กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
(9) การเปลี่ ย นแปลงราคาการใช้สิท ธิ แ ละ/หรื อ อัต ราการใช้สิ ท ธิ ต ามเงื่ อ นไขที่ ไ ด้ก าหนดไว้ข้า งต้น บริษั ท จะ
ดาเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคานวณและเหตุผลที่ตอ้ งมีการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อแจ้งราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิท่กี าหนดขึน้ มาใหม่ รวมทัง้ ข้อเท็จจริง
โดยย่อของสาเหตุท่ีมีการปรับสิทธิ วิธีการคานวณและวันที่ท่ีการปรับสิทธิ ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ โดยจะแจ้ง
ภายใน 15 วัน นับตัง้ แต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ท่ีทาให้ตอ้ งปรับสิทธิ และบริษัทจะแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที
หรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันที่ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิมีผลบังคับใช้ และจะจัดส่งข้อกา
หนดสิทธิท่ีแก้ไข เพิ่มเติมให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิเมื่อได้รบั การร้องขอภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั การ
ร้องขอเป็ นหนังสือจากผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิและจะจัดให้มีการเก็บรักษาสาเนาข้อกาหนดสิทธิท่แี ก้ไขเพิ่มเติม
ณ สานักงานใหญ่ของบริษัทและสานักงานใหญ่ของนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิสามารถขอตรวจสอบสาเนาข้อกาหนดสิทธิท่แี ก้ไขเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาทาการของสถานที่ดงั กล่าว
(10) บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสาคัญแสดงสิทธิและจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิเว้นแต่จะมีการ
ปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
(11) บริษัทอาจทาการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้
สิทธิก็ได้ ทัง้ นี ้ หากบริษัทต้องออกหุน้ รองรับเพิ่มเติม บริษัทต้องยื่นมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ที่อนุมตั ิให้ออกหุน้ รองรับ
การปรับสิทธินนั้ อย่างเพียงพอต่อสานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทได้รบั อนุญาตให้เสนอ
ขายหุน้ รองรับ
5. สถำนภำพของใบสำคัญแสดงสิทธิทอี่ ยู่ระหว่ำงวันทีผ่ ู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงควำมจำนงกำรใช้สทิ ธิ
สถานภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีอยู่ระหว่างวันที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้แสดงความจานงการใช้สิทธิ และวัน
ก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ว อันเนื่ องมาจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิจะมี
สถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสาคัญแสดงสิทธิท่ียงั ไม่ได้แสดงความจานงใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิน้ สุดลงในวันที่
กระทรวงพาณิชย์ได้รบั จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิขา้ งต้นแล้ว
ในกรณีท่ีบริษัทมีการปรับราคาใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้นาหุน้ สามัญที่เกิดขึน้ จาก
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การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้ทาการใช้สิทธิแล้วจะ
ได้รบั การปรับสิทธิยอ้ นหลัง โดยบริษัทจะดาเนินการออกหุน้ สามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สดุ
ตามจานวนที่ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รบั หากราคาที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ โดยหุน้ สามัญส่วนเพิ่มอาจ
ได้รบั ช้ากว่าหุน้ สามัญที่ได้รบั ก่อนหน้านีแ้ ล้ว แต่ไม่เกิน 15 วันทาการนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ
6. สิทธิของหุ้นสำมัญใหม่ทเี่ กิดจำกกำรใช้สทิ ธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
สิทธิของหุน้ สามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้ นี ้ จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุน้
สามัญเดิมของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านีแ้ ล้ว รวมทัง้ สิทธิในการรับเงินปั นผลหรือประโยชน์อื่นใดที่บริษัทให้แก่ผูถ้ ื อหุน้
ทัง้ นี ้ นับแต่วนั ที่นายทะเบียนหุน้ ของบริษัทได้จดแจ้งชื่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ้ นของ
บริษัท และกระทรวงพาณิชย์รบั จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ว อย่างไรก็ตาม หากบริษัทได้ประกาศวันกาหนดให้สิทธิในเงิน
ปั นผล หรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ผถู้ ือหุน้ ก่อนวันที่นายทะเบียนหุน้ ของบริษัทได้จดแจ้งชื่อของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่เสนอขายในครัง้ นีเ้ ป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท และก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์รบั จดทะเบียนเพิ่มทุน
ชาระแล้ว ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวจะไม่มีสิทธิได้รบั เงินปั นผลหรือผลประโยชน์อื่นนัน้
7. มติเพื่ออนุมตั ิกำรออกหุน้ สำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สทิ ธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ประจาปี 2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 มีมติจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทจานวนไม่เกิน 285,373,707 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ASW-W1 ที่บริษัทจะออกให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering)
8. รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
ลักษณะสำคัญของหุน้
จานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัท

: ไม่เกิน 285,373,707 หุน้

สัดส่วนของจานวนหุน้ รองรับการใช้สิทธิ ASW-W1 : ร้อยละ 49.22
ที่เสนอขายในครัง้ นี ้ เมื่อรวมกับจานวนหุน้ ที่บริษัท
จั ด สรรไว้ เ พื่ อ รองรั บ หุ้ น กู้ แ ปลงสภาพ และ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซือ้ หุ้นในครัง้ อื่น (ASWW2) เที ย บกับ จ านวนหุ้น ที่ จ าหน่ า ยแล้ว ทั้ง หมด
ของบริษัท
มูลค่าที่ตราไว้

: หุน้ ละ 1.00 บาท

ราคาการใช้สิทธิ

: 12.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิ ซึ่ง
เป็ นไปตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

เนื่องจากหุน้ สามัญของบริษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนัน้ หุน้ สามัญที่ออกใหม่เนื่องจาก
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การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิจะสามารถเข้าทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภ ายหลังจากที่บริษัทดาเนินการจด
ทะเบียนหุน้ สามัญใหม่ดงั กล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว โดยบริษัทจะดาเนินการยื่นขออนุญาตนาหุน้ สามัญที่ออกใหม่
จากการใช้สิทธิซือ้ หุน้ ของใบสาคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์โดยเร็ว แต่ไม่
เกิน 30 วันนับจากวันใช้สิทธิ แต่ละครัง้ ทั้งนี ้ เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ได้
เช่นเดียวกับหุน้ สามัญเดิมของบริษัท
9. กำรออกและส่งมอบหุ้นสำมัญออกใหม่
ในการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดง
สิทธิท่ใี ช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญ สามารถเลือกให้บริษัทดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีท่ีผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีได้รบั การจัดสรรหุน้ ประสงค์จะขอรับใบหุน้ สามัญ โดยให้ออกใบหุน้ ในนาม
ของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุน้ ตามจานวนที่ใช้สิทธิแก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่ท่รี ะบุไว้ในสมุดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วันทา
การนับจากวันครบกาหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญ จะ
ไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รบั
ภายหลังจากที่หนุ้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิได้รบั อนุญาตให้เข้าทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์
(2) ในกรณีท่ผี ถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีได้รบั การจัดสรรหุน้ ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้ สามัญ แต่ประสงค์จะใช้บริการ
ของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิประสงค์ท่ีจะฝากหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ใน
บัญ ชี ข องบริษัท หลักทรัพ ย์ ซึ่ง ผู้ถื อ ใบสาคัญแสดงสิท ธิ มี บัญ ชีซือ้ ขายหลักทรัพ ย์อยู่ ในกรณี นี ้ ศูน ย์รับฝาก
หลักทรัพย์จะดาเนินการนาหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ "บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด เพื่อผูฝ้ าก" และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุน้ สามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นนั้ ฝากหุน้
สามัญอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นนั้ ก็จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุน้ สามัญที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่ได้รบั การจัดสรรหุน้ ฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ ผูจ้ องซือ้ ที่ได้รบั การจัดสรรภายใน 7 วันทาการ นับ
จากวันครบกาหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญ จะ
สามารถขายหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทนั ทีท่ตี ลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หนุ้ สามัญที่
เกิดจากการใช้สิทธิทาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
ในกรณีท่ผี ถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเลือกให้บริษัทดาเนินการตามข้อนี ้ ชื่อของผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ท่ีได้รับการจัดสรรหุ้น จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ท่ีผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ประสงค์ท่จี ะฝากหุน้ สามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดงั กล่าว มิฉะนัน้ แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะดาเนินการออกใบ
หุน้ แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้รบั การจัดสรรหุน้ ตามข้อ (1) แทน
(3) ในกรณีท่ีผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีได้รบั การจัดสรรหุน้ ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้ แต่ประสงค์จะใช้บริการของ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ในกรณีนี ้ บริษัทจะดาเนินการนาหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กบั ศูนย์รบั
ฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุน้ สามัญ ตามจานวนที่ผูถ้ ือใบสาคัญ
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แสดงสิทธิได้รบั การจัดสรรไว้ในบัญชีผอู้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้รบั การจัดสรรหุน้ ภายใน 7 วันทาการ นับจากวันครบกาหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ เมื่อ
ผูท้ ่ีได้รบั การจัดสรรหุน้ ต้องการขายหุน้ ผูท้ ่ีได้รบั การจัดสรรหุน้ ต้องถอนหุน้ ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้อง
ติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ท่วั ไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดาเนินตามที่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ
บริษัทหลักทรัพย์นนั้ ๆ กาหนด ดังนัน้ ในกรณีนี ้ ผูท้ ่ีได้รบั การจัดสรรหุน้ จะสามารถขายหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรรใน
ตลาดหลักทรัพย์ได้ทนั ทีท่ตี ลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หนุ้ ของบริษัททาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผูท้ ่ี
ได้รบั การจัดสรรหุน้ ได้ดาเนินการถอนหุน้ ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว
10. กำรดำเนินกำรหำกมีหนุ้ สำมัญทีเ่ หลือจำกกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
หากมีหนุ้ สามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ คณะกรรมการบริษัทจะนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อ
พิจารณาลดทุนจดทะเบียนหุน้ สามัญที่เหลืออยู่ทงั้ จานวน ทัง้ นีใ้ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย
11. ข้อจำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ข้อจำกัดกำรโอนหุ้นสำมัญทีเ่ กิดจำกกำรใช้สิทธิ และข้อจำกัดกำรใช้
สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
11.1 ข้อจำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัทไม่มีขอ้ จากัดในการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัท เว้นแต่การโอนเกิดขึน้
ในช่วงปิ ดสมุดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนสิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย
และตลาดหลักทรัพย์จะทาการขึน้ เครื่องหมาย SP (ห้ามการซือ้ ขาย) ล่วงหน้า 2 วันทาการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน หรือ
เป็ นกรณี ปิดสมุดทะเบียนใบสาคัญ แสดงสิทธิ เ พื่อกาหนดสิทธิ ข องผู้ถื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ท่ีจ ะเข้าร่วมประชุม ผู้ถื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในกรณีนจี ้ ะปิ ดสมุดทะเบียนเป็ นเวลาไม่เกิน 14 วัน โดยบริษัทจะนาใบสาคัญแสดงสิทธิท่อี อกและ
เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทในครัง้ นีไ้ ปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน
นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
11.2 ข้อจำกัดกำรโอนหุน้ สำมัญทีเ่ กิดจำกกำรใช้สิทธิ
ข้อบังคับของบริษัทข้อ 11 กาหนดให้หนุ้ ของบริษัทย่อมโอนกันได้อย่างเสรีโดยไม่มีขอ้ จากัด เว้นแต่การโอนหุน้ นัน้
เป็ นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุน้ อยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 (สี่สิบเก้า) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด ทัง้ นี ้ นาย
ทะเบียนหุน้ ของบริษัทมีสิทธิไม่รบั จดทะเบียนการโอนหุน้ ได้ หากปรากฏว่าการโอนหุน้ รายใดจะมีผลทาให้บริษัทมีคนต่าง
ด้าวมากกว่าที่กาหนดไว้ขา้ งต้น
11.3 ข้อจำกัดกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
(1) บริษัทจะไม่ออกหุน้ สามัญให้แก่คนต่างด้าว ในกรณีท่กี ารออกหุน้ ดังกล่าวจะทาให้สดั ส่วนการถือครองหุน้ ของคน
ต่างด้าวมีจานวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท หรือ
ตามสัดส่วนที่อาจมีการแก้ไขในข้อบังคับของบริษัทในอนาคต
(2) หากข้อจากัดการโอนดังกล่าวข้างต้น มีผลทาให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิท่เี ป็ นคน
ต่างด้าวที่ได้ดาเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิ ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจานวนที่ระบุในแบบแสดงความจานง
การใช้สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทจะดาเนินการคืนใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
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ใบสาคัญแสดงสิทธิ และเงินที่เหลือตามราคาใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิใน
ส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยไม่มีดอกเบีย้ ให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญ แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีเป็ น
คนต่างด้าวดังกล่าว ทางไปรษณียล์ งทะเบียน ภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิในครัง้ นัน้ ๆ
(3) ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิท่เี ป็ นคนต่างด้าวจะไม่ได้รบั การชดเชย ไม่ว่ารูปแบบใด
จากบริษัท ในกรณีท่ไี ม่สามารถดาเนินการใช้สิทธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้อจากัดเรื่องสัดส่วนการถือครองหุน้
ของผูท้ ่เี ป็ นคนต่างด้าวที่กาหนดในข้อบังคับของบริษัท
(4) ในกรณี ท่ีผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีเป็ นคนต่างด้าวไม่สามารถใช้สิทธิซือ้ หุน้
สามัญอันเนื่องมาจากข้อจากัดการโอนตามที่กล่าวในข้อ (1) ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวจะยังคงสามารถที่
จะดาเนินการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิท ธิในส่วนที่ยังไม่สามารถใช้สิทธิ ได้ โดยให้ดาเนินการใช้สิทธิ ตาม
วิธีการใช้สิทธิ ในระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิในครัง้ ต่อ ๆ ไป จนถึงวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย ตราบเท่าที่
การดาเนินการดังกล่าว ไม่มีผลทาให้ขดั ต่อข้อจากัดการโอนหุน้ ของบริษัท ทัง้ นี ้ ในกรณี ณ วันใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย
หากผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีเป็ นคนต่างด้าวยังไม่สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจาก
ข้อจากัดเกี่ยวกับการถือครองหุน้ ของบุคคลต่างด้าวให้ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวหมดอายุลง โดยผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีเป็ นคนต่างด้าวดังกล่าว ไม่มีสิทธิ เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่
ดาเนินการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึน้ ทัง้ สิน้
12 ทีม่ ำของกำรกำหนดรำคำหลักทรัพย์ทเี่ สนอขำย
ไม่มีการกาหนดราคาของใบสาคัญแสดงสิทธิ เนื่องจากการออกใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวเป็ นการออกโดยไม่คิดมูลค่า
อย่างไรก็ดี บริษัทได้พิจารณาถึงราคาใช้สิทธิในครัง้ นี ้ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นเงินทุนสารองสาหรับการ
ขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งเป็ นธุรกิ จที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทในปั จจุบนั ได้แก่ การวางเงินมัดจาเพื่อ
พัฒนาที่ดิน เป็ นต้น ตลอดจนใช้เป็ นเงินหมุนเวียนในการดาเนินงาน ซึ่งรายได้ผลตอบแทนที่เพิ่มขึน้ จากการขยายธุรกิจ
ส่งผลให้ผลการดาเนินงานของบริษัทปรับตัวดีขึน้ อันเป็ นประโยชน์สูงสุดแก่บริ ษัทและผู้ถื อหุ้น ของบริษั ท หากผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญของบริษัททัง้ หมด บริษัทจะได้รบั เงินทุนเพิ่มมาเป็ นจานวนทัง้ หมดโดยการ
ออกใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ หากผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญของบริษัททัง้ หมด บริษัทจะได้รบั
เงินทุนเพิ่มมาเป็ นจานวนทัง้ หมด 3,424,484,484.00 บาท
13 กำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
การเรียกและ/หรือ การประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิให้เป็ นไปตามวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) บริษัทมีสิทธิเรียกประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ หรือผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจานวนไม่
น้อยกว่า 25 ราย ซึ่งถือใบสาคัญแสดงสิทธิรวมกันแล้วไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของจานวนหน่วยของใบสาคัญแสดง
สิทธิท่ียังมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น อาจร่วมกันเข้าทาหนังสือขอให้บริษัทดาเนินการเรียกประชุมผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิได้ โดยบริษัทจะต้องเรียกประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิดงั กล่าวมีคาขอเป็ นหนังสือให้บริษัทเรียกประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
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ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะทาการปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อกาหนดสิทธิของผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็ นระยะเวลาไม่ เกิน
14 วันก่อน (และรวม) วันประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
(2) ในการเรียกประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็ นการเรียกประชุม โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ียงั มิได้ใช้
สิทธิ หรือบริษัทเป็ นผูด้ าเนินการเรียกประชุม ให้บริษัทจัดทาหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ผูท้ ่ีขอให้
เรียกประชุม และเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม และจัดส่งให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ียงั มิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิ
ไปแล้วบางส่วนแต่ละราย ตามรายชื่อและที่อยู่ท่ีปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิในวันปิ ด
สมุดทะเบียนเพื่อกาหนดสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยส่งทางไปรษณีย ์ลงทะเบียนไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนการประชุม
ในแต่ละครัง้ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันประชุม) รวมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์
(3) ในการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ียังมิได้ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน
ซึ่งมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บคุ คลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้
โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวจะต้องจัดทาหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทกาหนดและให้ย่ืนหนังสือ
มอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือผูท้ ่ปี ระธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่มี ีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ยี งั
ไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนของบริษัทในขณะนัน้ โดยไม่รวมถึงผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิคนใดที่มีส่วนได้เสียใน
ข้อพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติ ห้ามมิให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ คนนั้นออกเสียงลงคะแนนใน
ข้อพิจารณาข้อนัน้
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีมีส่วนได้เสียตามข้อนี ้ หมายถึง ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในเรื่องที่ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ
(4) ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหน่วยของใบสาคัญแสดง
สิ ท ธิ ท่ี ถื อ อยู่โดยใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ห นึ่ ง หน่ ว ยมี ห นึ่ ง เสี ย ง ผู้เ ป็ น ประธานในที่ ป ระชุม ไม่ มี สิท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน นอกจากสิทธิท่ตี นมีในฐานะเป็ นผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือผูร้ บั มอบฉันทะ
(5) ในการประชุม ผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ท่ี จัด ขึ น้ โดยบริ ษั ท ให้ป ระธานกรรมการบริ ษั ท หรื อ บุ ค คลที่ ได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีผถู้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นผูจ้ ดั การประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิลง
มติเห็นชอบคัดเลือกนอกเหนือไปจากประธานกรรมการหรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมาย โดยที่ทงั้ สอง
กรณีประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชีข้ าด
(6) องค์ประชุมในการประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ยี งั มิได้ใช้สิทธิ
หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และ/หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะมาประชุมรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 25 ราย ซึ่งถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหน่วยทัง้ หมดของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ียังมิได้ใช้สิทธิ
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 45 นาที ยังมีผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิและ/หรือ
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ผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมเป็ นอันระงับไป หากการประชุมผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธินนั้ เป็ นการเรียกโดยมติคณะกรรมการบริษัทให้นดั ประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า
7 วัน แต่ ไม่ เ กิ น กว่ า 14 วัน นับ จากวัน ก าหนดประชุม ผู้ถื อ ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ใ นครั้ง แรก และให้บ ริษั ท
ดาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิทุกรายตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้
ข้างต้น โดยเรื่องที่จะพิจารณาและลงมติในที่ประชุมครัง้ ใหม่จะต้องเป็ นเรื่องเดิมที่จะพิจารณา ในการประชุม
ครัง้ ก่อนเท่านัน้ ในการประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม กล่าวคือ มีผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
มาประชุมเท่าใดถื อว่าเป็ นองค์ประชุม ทั้งนี ้ สาหรับในกรณี ท่ี ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ เป็ นผู้รอ้ งขอให้เรียก
ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่
(7) มติท่ีประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ยี งั มิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนัน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(8) มติใด ๆ ซึ่งที่ประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนัน้ ให้ถือว่ามีผลผูกพันผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิทุก
รายไม่ว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธินนั้ จะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม
(9) ภายหลังจากบริษัทได้ดาเนินการจัดประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะแจ้งมติของที่ประชุมผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ ให้ผู้ถือ ใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ ทราบผ่ านทางระบบเผยแพร่ข้อ มูลผ่านสื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ของตลาด
หลักทรัพย์โดยเร็ว
(10) บริษัทจะดาเนินการจัดทาและบันทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว้ท่ีสานักงานใหญ่ของ
บริษัท รายงานประชุมที่ได้ลงลายมื อชื่อโดยประธานในที่ประชุมให้ถือเป็ นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการ
ทัง้ หลายที่ได้ประชุมกันนัน้ และจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์และสานักงาน ก.ล.ต.
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
(11) ในการประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ บริษัทหรือผูท้ ่ีได้รบั มอบหมายจากบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายของ
บริษัทมีสิทธิท่ีจะเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คาอธิบายในที่ประชุมผู้
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้
(12) บริษัทจะเป็ นผูช้ าระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิทงั้ หมด
(13) บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิตามมติท่ีประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธินบั ตัง้ แต่วนั ที่ประชุมเพื่อลงมติ
และบริษั ท จะแจ้งการแก้ไขเพิ่ มเติม ข้อ กาหนดสิ ท ธิ เป็ น ลายลัก ษณ์อัก ษรให้สานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนัน้
(14) กรณีท่ีไม่สามารถจัดประชุมได้ทนั ภายในอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ถือว่าการดาเนินการประชุมสิน้ สุดลง
และไม่ได้มีการจัดการประชุมในครัง้ นัน้ ขึน้
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14

กำรแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิและเงือ่ นไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

14.1 เหตุทจี่ ะดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ
บริษั ท อาจด าเนิน การแก้ไขเพิ่ ม เติม ข้อก าหนดสิ ท ธิ เมื่ อ มี เ หตุห รื อพบว่า จะมีเ หตุท่ี ท าให้เ กิดอุป สรรคในการ
ดาเนินการดังต่อไปนี ้ โดยไม่ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
(1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดสิทธิเพื่อให้เป็ นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ท่ีกาหนดในกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งที่มีผลบังคับ
ของสานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีผลใช้บงั คับ
(2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดสิทธิในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิท่ไี ม่ใช่สาระสาคัญของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
เช่น การแก้ไขขัน้ ตอนในการใช้สิทธิท่ไี ม่ใช่สาระสาคัญ หรือในเรื่องที่จะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
หรือในส่วนซึ่งไม่ทาให้สิทธิของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิดอ้ ยลง
(3) การปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิตามข้อ 4.
การแก้ไขข้อกาหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ (1) (2) และ (3) ข้างต้น ต้องได้รบั ความยินยอมจากบริษัทและได้รบั
มติเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
14.2 เงือ่ นไขกำรแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ
(1) บริษัทอาจดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิ หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าอยู่ในวิสยั ที่
บริษัทจะดาเนินการได้ เพื่อลดข้อจากัดหรืออุปสรรคในการดาเนินการตามเงื่อนไขหรือข้อกาหนดที่ได้กาหนดไว้แล้ว
โดยไม่ทาให้สิทธิของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิลดน้อยลง
(2) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิ จะต้องไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวม
ตลอดถึงข้อกาหนดตามประกาศ ทจ.34/2551 ที่มีผลใช้บงั คับอยู่ในปั จจุบนั รวมทัง้ ที่อาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติม
ภายหลัง เว้นแต่จะได้รบั ผ่อนผัน
(3) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิ จะต้องไม่เป็ นการขยายอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้
สิทธิ และราคาในการใช้สิทธิ (ยกเว้นเป็ นการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิตามข้อ 4.)
(4) บริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ สานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิ ทั้งนี ้ บริษัทจะแจ้งให้ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทราบ ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ในวันเดียวกับที่บริษัทแจ้งสานักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
15

ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมำยทีใ่ ช้บงั คับ

ข้อกาหนดสิทธิฉบับนีจ้ ะมีผลใช้บงั คับในวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิและรวมไปจนถึงวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย โดย
ข้อกาหนดสิทธินีจ้ ะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย การตีความและผลของข้อกาหนดสิทธิฉบับนีใ้ ห้เป็ นไปตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายไทย และหากมีขอ้ ความใด ๆ ในข้อกาหนดสิทธินขี ้ ดั หรือแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใด ๆ ที่มีผล
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ใช้บงั คับตามกฎหมายกับใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ขอ้ ความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสาคัญแสดง
สิทธิแทนข้อความของข้อกาหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขดั แย้งกันนัน้
ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหำชน)
โดย

(นายกรมเชษฐ์ วิพนั ธ์พงษ์) (นายวีรพันธ์ วิพนั ธ์พงษ์)
กรรมการผูม้ ีอานาจ
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เอกสำรแนบท้ำย 1
ผลกระทบต่อผู้ถือหุน้ (Dilution Effects)
เนื่องจากการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ เป็ นการออกใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผถู้ ือหุน้ ตามสัดส่วนจานวนหุน้ ที่ผู้
ถือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี ้ บน
สมมติฐานว่า ผูถ้ ือหุน้ เดิมใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิทั้งจานวนอย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซือ้ หุน้
ครบถ้วนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผถู้ ือหุน้ เดิมทัง้ จานวน จะมีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
1. ผลกระทบด้ำนกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุน้ (Control Dilution) และสัดส่วนกำรใช้สทิ ธิออกเสียง
ในกรณีท่ีผใู้ ช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 มิใช่ผถู้ ือหุน้ เดิมทัง้ จานวน จะมีผลกระทบต่อด้านการลดลง
ของสัดส่วนการถือหุน้ สิทธิออกเสียงของผูถ้ ือหุน้ เดิม (Control Dilution) จากการใช้สิทธิดงั กล่าวลดลงโดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
กรณีท่ี 1: บริษัทไม่มีการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บคุ คลในวงจากัด
(Private Placement) แต่มีการใช้สิทธิหนุ้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 ครบทัง้ จานวน
=
=
=

จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1
จานวนหุน้ paid-up+จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1
285,373,707
856,121,119 + 285,373,707

ร้อยละ 25.00

กรณีท่ี 2: บริษัทมีการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บคุ คลในวงจากัด
(Private Placement) แต่มีการใช้สิทธิหนุ้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 ครบทัง้ จานวน
=
=
=

จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1
จานวนหุน้ paid-up + จานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป +
จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1
285,373,707
856,121,119 + 85,612,111 + 285,373,707

ร้อยละ 23.26

กรณีท่ี 3: บริษัทไม่มีการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจากัด
(Private Placement) แต่มีการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 และ ครัง้ ที่ 2 รวมถึงการแปลงสภาพของ
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ โดยมิใช่ผถู้ ือหุน้ เดิมทัง้ จานวน จะมีผลกระทบต่อด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ สิทธิออก
เสียงของผูถ้ ือหุน้ เดิม (Control Dilution) จากการใช้สิทธิดงั กล่าวลดลงโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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=

=
=

จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 + จานวนหุน้ ที่รองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ+
จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 2
จานวนหุน้ paid-up+จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1+
จานวนหุน้ รองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ+จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 2
285,373,707 + 40,000,000 + 96,000,000
856,121,119 +285,373,707 + 40,000,000 + 96,000,000

ร้อยละ 32.98

กรณีท่ี 4: บริษัทมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจากัด
(Private Placement) แต่มีการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 และ ครัง้ ที่ 2 รวมถึงการแปลงสภาพของ
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ โดยมิใช่ผูถ้ ือหุน้ เดิมทัง้ จานวน จะมีผลกระทบต่อด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ สิทธิออก
เสียงของผูถ้ ือหุน้ เดิม (Control Dilution) จากการใช้สิทธิดงั กล่าวลดลงโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

=
=
=

จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 + จานวนหุน้ ที่รองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ +
จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 2
จานวนหุน้ paid-up + จานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 +
จานวนหุน้ รองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 2

285,373,707 + 40,000,000.00 + 96,000,000

856,121,119 + 85,612,111 + 285,373,707 + 40,000,000.00 + 96,000,000

ร้อยละ 30.91

2. ผลกระทบด้ำ นกำรลดลงของส่ว นแบ่ง กำไร (EPS Dilution) ในกรณี ที่ ผู้ใ ช้สิท ธิ ต ามใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ
ครัง้ ที่ 1 หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ ทั้งจานวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (EPS Dilution) ดังกล่าวลดลงโดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
กาไรสุทธิ =
951,363,526 บาท (งบรวมประจาปี 2564)
EPSo
=
กาไรสุทธิก่อนการเพิ่มทุน
EPSn
=
กาไรสุทธิหลังการเพิ่มทุน
Q0
=
จานวนหุน้ สามัญก่อนการเพิ่มทุน
QPP
=
จานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป เพื่ อ เสนอขายให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจ ากั ด
(Private Placement)
Qw1
=
จานวนหุน้ สามัญรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1
กรณีท่ี 1: บริษัทไม่มีการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจากัด
(Private Placement) แต่มีการใช้สิทธิหนุ้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 ครบทัง้ จานวน
EPSo

=

กาไรสุทธิงบรวมประจาปี 2564
Q0
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=
=
EPSn

=
=
=

EPS Dilution

=
=
=

951,363,526
856,121,119

1.11125 บาทต่อหุน้
กาไรสุทธิงบรวมประจาปี 2564
Q0 + QW1
951,363,526
856,121,119 + 285,373,707

0.83344 บาทต่อหุน้
EPSo-EPSn
EPSo
1.11125 - 0.83344
1.11125

ร้อยละ 25.00

กรณีท่ี 2: บริษัทมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจากัด
(Private Placement) แต่มีการใช้สิทธิหนุ้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 ครบทัง้ จานวน
EPSo

=
=
=

EPSn

=
=
=

EPS Dilution

=
=

กาไรสุทธิงบรวมประจาปี 2564
Q0
951,363,526
856,121,119

1.11125 บาทต่อหุน้
กาไรสุทธิงบรวมประจาปี 2564
Q0 + Qpp + QW1
951,363,526
856,121,119 + 85,612,111 + 285,373,707

0.77529 บาทต่อหุน้
EPSo-EPSn
EPSo
1.11125 - 0.77529
1.11125
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=

ร้อยละ 30.23

กรณีท่ี 3: บริษัทไม่มีการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจากัด
(Private Placement) แต่มีการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 และ ครัง้ ที่ 2 รวมถึงใช้สิทธิการแปลง
สภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยเป็ นผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจานวน จะมี ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (EPS Dilution)
ดังกล่าวลดลงโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
กาไรสุทธิ =
EPSo
=
EPSn
=
Q0
=
QPP
=
(Private Placement)
Qw1
=
QCB
=
QW2
=
EPSo

=
=
=

EPSn

=
=
=

EPS Dilution

=
=
=

951,363,526 บาท (งบรวมประจาปี 2564)
กาไรสุทธิก่อนการเพิ่มทุน
กาไรสุทธิหลังการเพิ่มทุน
จานวนหุน้ สามัญก่อนการเพิ่มทุน
จานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป เพื่ อ เสนอขายให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจ ากั ด
จานวนหุน้ สามัญรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1
จานวนหุน้ สามัญรองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
จานวนหุน้ สามัญรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 2
กาไรสุทธิงบรวมประจาปี 2564
Q0
951,363,526
856,121,119

1.11125 บาทต่อหุน้
กาไรสุทธิงบรวมประจาปี 2564
Q0 + QW1 + QCB + Qw2
951,363,526
856,121,119 + 285,373,707 + 40,000,000 + 96,000,000

0.74471 บาทต่อหุน้
EPSo-EPSn
EPSo
1.11125 - 0.74471
1.11125

ร้อยละ 32.98
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กรณีท่ี 4: บริษัทมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจากัด
(Private Placement) แต่มีการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 และ ครัง้ ที่ 2 รวมถึงใช้สิทธิการแปลง
สภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยเป็ นผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจานวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (EPS Dilution)
ดังกล่าวลดลงโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
EPSo

=
=
=

EPSn

=
=
=

EPS Dilution

=
=

กาไรสุทธิงบรวมประจาปี 2564
951,363,526

Q0

856,121,119

1.11125 บาทต่อหุน้
กาไรสุทธิงบรวมประจาปี 2564
Q0+ Qpp + QW1 + QCB + Qw2
951,363,526
856,121,119 + 85,612,111 + 285,373,707 + 40,000,000 + 96,000,000

0.69794 บาทต่อหุน้
EPSo-EPSn
EPSo

1.11125 - 0.69794
1.11125

=
ร้อยละ 37.19
3. ผลกระทบด้ำนกำรลดลงของรำคำ (Price Dilution)
ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุน้ เนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ ของบริษัท 12.00 บาทต่อหุน้
ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดเฉลี่ย โดยที่ราคาตลาดเฉลี่ยเท่ากับหุน้ ละ 8.15 บาท (ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2565) (ข้อมูลจาก Set.or.th)
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