ข้ อกำหนดว่ ำด้ วยสิทธิและหน้ ำทีข่ องผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสำมัญเพิม่ ทุน
ของ บริษัท บ้ ำนร็อคกำร์ เด้ น จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1 (BROCK-W1)

ข้ อกำหนดว่ ำด้ วยสิทธิและหน้ ำทีข่ องผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสำมัญเพิม่ ทุน
ของ บริษัท บ้ ำนร็อคกำร์ เด้ น จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1 (BROCK-W1)
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั บ้ำนร็ อคกำร์เด้น จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1 (BROCK-W1) (“ใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ”) ออกโดยบริ ษทั บ้ำนร็ อคกำร์เด้น จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) ตำมที่ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 เมษำยน
2558 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิจำนวนไม่เกิน 204,999,986 หน่วย ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ
ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่ำ ในอัตรำกำรจัดสรรที่ 5 หุน้ สำมัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
ทั้งนี้ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิจะได้รับสิ ทธิตำมที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (ตำมคำนิยำมที่ระบุดำ้ นล่ำง) นี้ โดยบริ ษทั ฯ และผู ้
ถือใบสำคัญแสดงสิ ทธิจะต้องผูกพันตำมข้อกำหนดสิ ทธิน้ ีทุกประกำร และให้ถือว่ำผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิได้รับทรำบและเข้ำใจ
ข้อกำหนดต่ำงๆ ในข้อกำหนดสิ ทธิน้ ีเป็ นอย่ำงดีแล้ว ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีกำรเก็บรักษำสำเนำข้อกำหนดสิทธิน้ ีไว้ ณ สำนักงำน
ใหญ่ของบริ ษทั ฯ และสำนักงำนใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ตำมคำนิยำมที่ระบุดำ้ นล่ำง) เพื่อให้ผถู ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิสำมำรถขอตรวจสอบสำเนำข้อกำหนดสิ ทธิได้ในวันและเวลำทำกำรของสถำนที่ดงั กล่ำว
คำจำกัดควำม
คำและข้อควำมต่ำงๆ ที่ใช้อยูใ่ นข้อกำหนดสิ ทธิน้ ีให้มีควำมหมำยดังต่อไปนี้
ข้ อกำหนดสิทธิ

หมำยถึง ข้อกำหนดว่ำด้วยสิ ทธิและหน้ำที่ของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิและผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้อหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั บ้ำนร็ อคกำร์เด้น จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1 (BROCK-W1)
(รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ำมี))

ตลำดหลักทรัพย์

หมำยถึง ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตัวแทนรับแจ้ งควำมจำนง หมำยถึง บุคคลที่บริ ษทั ฯ แต่งตั้งโดยชอบให้เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯ ในกำรรับแจ้งควำมจำนงในกำร
ในกำรใช้ สิทธิ
ใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ตำมข้อที่ 1.2.6
นำยทะเบียนของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ

หมำยถึง บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรื อผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้ำที่
เป็ นนำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิ ทธิแทน

บริษัทฯ

หมำยถึง บริ ษทั บ้ำนร็ อคกำร์เด้น จำกัด (มหำชน)

ใบแทนใบสำคัญ
แสดงสิทธิ

หมำยถึง เอกสำรที่ออกโดย บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้แทนใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ

-1 -

ใบสำคัญแสดงสิทธิ

หมำยถึง ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของ บริ ษทั บ้ำนร็ อคกำร์เด้น จำกัด (มหำชน)
ครั้งที่ 1 (BROCK-W1) ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือและสำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้

ประกำศ ทจ.34/2551

หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่ อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำต
ให้เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ ที่ออกใหม่และหุน้ ที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

หมำยถึง ผูท้ รงสิ ทธิ ในใบสำคัญแสดงสิ ทธิแต่ละหน่วยตำมข้อที่ 1.2.4

ระยะเวลำกำรแจ้ งควำม
จำนงในกำรใช้ สิทธิ

หมำยถึง ระยะเวลำที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิซ่ ึงประสงค์จะใช้สิทธิ ในกำรซื้อหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของ
บริ ษทั ฯ สำมำรถแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิได้ตำมที่ระบุไว้ในข้อ
ที่ 1.2.3

วันกำหนดกำรใช้ สิทธิ

หมำยถึง วันที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิสำมำรถใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิในกำรซื้อหุน้ สำมัญ
เพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ได้ตำมที่ระบุไว้ในข้อที่ 1.2.1

วันทำกำร

หมำยถึง วันที่ตลำดหลักทรัพย์เปิ ดทำกำรตำมปกติในกรุ งเทพมหำนคร ซึ่งมิใช่วนั เสำร์หรื อวันอำทิตย์
หรื อวันที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยประกำศให้เป็ นวันหยุดทำกำรของธนำคำรพำณิ ชย์

ศู นย์ รับฝำกหลักทรัพย์

หมำยถึง บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

สมุดทะเบียนผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ

หมำยถึง สมุดทะเบียนหรื อแหล่งข้อมูลทำงทะเบียนซึ่งบันทึกรำยละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
และผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่เก็บรักษำโดยนำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

สำนักงำน กลต.

หมำยถึง สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
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1. รำยละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริ ษทั ฯ ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิจำนวน 204,999,986 หน่วย ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ตำมสัดส่วนกำรถือ
หุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่ำ ในอัตรำกำรจัดสรรที่ 5 หุน้ สำมัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ตำมมติที่ประชุม
สำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2558 โดยมีรำยละเอียดของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ดังนี้
1.1 ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิทอี่ อก
ชื่อผู้ออกหลักทรัพย์

: บริ ษทั บ้ำนร็ อคกำร์เด้น จำกัด (มหำชน)

ชื่อหลักทรัพย์

: ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั บ้ำนร็ อคกำร์เด้น จำกัด (มหำชน)
ครั้งที่ 1 (BROCK-W1)

ชนิด

: ระบุชื่อผูถ้ ือและสำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้

จำนวนทีอ่ อก

: 204,999,986 หน่วย

รำคำเสนอขำยต่ อหน่ วย

: 0 บำท (ไม่คิดมูลค่ำ)

อัตรำกำรใช้ สิทธิ (เดิม)

: ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้ สำมัญเพิ่มทุนได้ 1 หุน้ เว้นแต่กรณี มีกำรปรับอัตรำ
กำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิตำมที่ระบุไว้ในข้อที่ 5.

อัตรำกำรใช้ สิทธิ (ใหม่ )

: แจ้ งกำรปรับสิทธิ เมือ่ วันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2559
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วย มีสิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนได้ 1.0052 หุ้น
เว้ นแต่ กรณีมกี ำรปรับอัตรำกำรใช้ สิทธิตำมเงือ่ นไขกำรปรับสิทธิตำมทีร่ ะบุไว้ ในข้ อที่ 5.

รำคำกำรใช้ สิทธิ (เดิม)

: 3.50 บำทต่อหุน้ เว้นแต่กรณี มีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิตำมที่
กำหนดไว้ในข้อที่ 5.

รำคำกำรใช้ สิทธิ (ใหม่ )

: แจ้ งกำรปรับสิทธิ เมือ่ วันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2559
3.48 บำทต่ อหุ้น
เว้ นแต่ กรณีมกี ำรปรับรำคำกำรใช้ สิทธิตำมเงือ่ นไขกำรปรับสิทธิตำมทีก่ ำหนดไว้ ในข้ อที่ 5.

วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

: 2 มิถุนำยน 2558
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วันครบกำหนดอำยุ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ

: 1 มิถุนำยน 2561

อำยุของใบสำคัญ
แสดงสิทธิ

: 3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ทั้งนี้ ภำยหลังกำรออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ บริ ษทั ฯ
จะไม่ขยำยอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิ

จำนวนหุ้นสำมัญเพิม่ ทุน
ทีจ่ ดั สรรไว้ เพือ่ รองรับ

: ไม่เกิน 204,999,986 หุน้ มูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้หุน้ ละ 1.00 บำท ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนหุน้ รองรับต่อ
จำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ เท่ำกับร้อยละ 20*
*วิธีกำรคำนวณสัดส่วนหุน้ รองรับ
จำนวนหุน้ รองรับสำหรับกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
BROCK-W1 ที่ออกในครั้งนี้
_________________________________________________________________
จำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
204,999,986.00
ร้อยละ 20.00 = __________________
1,024,999,930.00

วิธีกำรจัดสรร

: ออกและจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) ใน
อัตรำกำรจัดสรรที่ 5 หุน้ สำมัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ โดยบริ ษทั ฯ ออกและ
จัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ที่มีรำยชื่อในวันกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุน้
ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ (Record Date) ในวันที่ 16 เมษำยน 2558 และวัน
รวบรวมรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ และพักกำรโอนหุน้
ในวันที่ 17 เมษำยน 2558 ทั้งนี้ในกำรคำนวณสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ แต่ละรำยที่ได้รับกำรจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ บริ ษทั ฯ ได้ปัดเศษจำกกำรคำนวณตำมอัตรำกำรจัดสรรทิ้ง เช่น ผูถ้ ือหุน้
ซึ่งถือหุน้ จำนวน 32 หุน้ เมื่อคำนวณตำมอัตรำกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิแล้วจะได้
เท่ำกับ 6.40 (32 หำรด้วย 5) ในกรณี น้ ี บริ ษทั ฯ จะปั ดเศษ 0.40 ทิ้ง โดยผูถ้ ือหุน้ จะได้รับ
จัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิจำนวน 6 หน่วย

ระยะเวลำกำรใช้ สิทธิ

: ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิ ซ้ือหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ตำมใบสำคัญแสดง
สิ ทธิได้ในวันทำกำรสุดท้ำยของเดือนมีนำคม มิถุนำยน กันยำยน และธันวำคม ภำยหลังจำก
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ (“วันกำหนดกำรใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งแรก
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คือ วันทำกำรสุดท้ำยของเดือนกันยำยน 2558 ซึ่งจะตรงกับวันที่ 30 กันยำยน 2558 และวัน
กำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิ ทธิมีอำยุครบ 3 ปี นับจำกวันที่ออก
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 1 มิถุนำยน 2561 โดยหำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้ง
สุดท้ำยไม่ตรงกับวันทำกำรให้เลื่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยดังกล่ำวเป็ นวันทำกำร
ถัดไป
ระยะเวลำกำรแจ้ งควำม
จำนงในกำรใช้ สิทธิ

: ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิซ่ ึงประสงค์ที่จะใช้สิทธิในกำรซื้อหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ
จะต้องแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญเพิ่มทุนตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ระหว่ำง
เวลำ 08.30 น. ถึง 15.30 น. ภำยใน 15 วันก่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิ

กำรไม่ สำมำรถยกเลิกกำร
: เมื่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิได้แจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญเพิ่มทุนตำม
แจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิ ทธิแล้ว ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิจะไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจ้งควำมจำนงใน
กำรใช้สิทธิดงั กล่ำวได้อีกต่อไป
ตลำดรองของใบสำคัญ
แสดงสิทธิ

: บริ ษทั ฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิ ทธิเข้ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์

ตลำดรองของหุ้นสำมัญ
: บริ ษทั ฯ จะนำหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่ออกเนื่องจำกกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญเพิ่มทุนตำมใบสำคัญ
เพิม่ ทุนทีเ่ กิดจำกกำรใช้ สิทธิ
แสดงสิ ทธิเข้ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

: เนื่องจำกใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้จดั สรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯตำมสัดส่วน
กำรถือหุน้ (Rights Offering) จึงไม่มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
อย่ำงไรก็ตำม หำกมีกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ครบถ้วนทั้งจำนวน
และผูใ้ ช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่ำวไม่ใช่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของ
บริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ จะได้รับผลกระทบ (Dilution effect) ดังนี้
1. กำรลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)
หำกมีกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญเพิ่มทุนตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิครบทั้งจำนวน และผูใ้ ช้
สิ ทธิไม่ใช่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ จะทำให้สิทธิออกเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ เดิมลดลงเท่ำกับร้อยละ
16.67*
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*คำนวนจำกจำนวนหุน้ รองรับสำหรับกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ออกในครั้งนี้
จำนวน 204,999,986 หุน้ หำรด้วย ผลรวมของ (1) จำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของ
บริ ษทั ฯ จำนวน 1,024,999,930 หุน้ และ (2) จำนวนหุน้ รองรับสำหรับกำรใช้สิทธิตำม
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ออกในครั้งนี้จำนวน 204,999,986 หุน้
จำนวนหุน้ รองรับสำหรับกำรใช้สิทธิตำม
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1
Control Dilution = ____________________________________________________________
จำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้แล้ว + จำนวนหุน้ รองรับสำหรับกำรใช้สิทธิตำม
ทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1
ร้อยละ 16.67 =

204,999,986
_____________________________
1,024,999,930 + 204,999,986

2. ผลกระทบต่อรำคำตลำดของหุ้น (Price Dilution)
กำรออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อรำคำหุน้ ของบริ ษทั ฯ
(Price
Dilution) เนื่องจำกรำคำกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ำกับ 3.50 บำทต่อหุน้ ซึ่งสูง
กว่ำรำคำตลำด โดยรำคำตลำดเท่ำกับ 3.13 บำทต่อหุน้ ซึ่งเป็ นรำคำหุน้ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
ของหุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ ที่ทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ยอ้ นหลัง 7 วันทำกำร
ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2558
ซึ่งมีมติให้เสนอวำระต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 (ระหว่ำงวันที่ 6 กุมภำพันธ์
2558 ถึงวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2558 – ข้อมูลจำก SETSMART)
เหตุในกำรต้ องออกหุ้นใหม่
เพือ่ รองรับกำรปรับสิทธิ

: เมื่อมีกำรดำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตรำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขในกำร
ปรับสิ ทธิตำมที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิ ทธิน้ ี ซึ่งเป็ นเหตุกำรณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)
(ข) ตำมประกำศ ทจ.34/2551

1.2 กำรใช้ สิทธิและเงือ่ นไขกำรใช้ สิทธิ
1.2.1 วันกำหนดกำรใช้ สิทธิ
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ สำมำรถใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิได้ในวันทำกำรสุดท้ำยของ
เดือน มีนำคม มิถุนำยน กันยำยน และธันวำคม ภำยหลังจำกวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เป็ นต้นไป (“วันกำหนดกำรใช้
สิ ทธิ”)
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ทั้งนี้วนั กำหนดกำรใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันทำกำรสุดท้ำยของเดือน กันยำยน 2558 ซึ่งจะตรงกับวันที่ 30 กันยำยน 2558 และ
วันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอำยุครบ 3 ปี นับจำกวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่งจะตรง
กับวันที่ 1 มิถุนำยน 2561 โดยหำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยไม่ตรงกับวันทำกำร ให้เลื่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้ง
สุดท้ำยดังกล่ำวเป็ นวันทำกำรถัดไป
1.2.2 กำรใช้ สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิม่ ทุน
ในกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิสำมำรถใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญเพิ่มทุนตำมใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิที่ตนถืออยูท่ ้ งั หมดหรื อบำงส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภำยในวันกำหนดกำรใช้
สิ ทธิครั้งสุดท้ำย บริ ษทั ฯ จะถือว่ำผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่ำว และให้ถือ
ว่ำใบสำคัญแสดงสิ ทธิน้ นั ๆ สิ้นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ
1.2.3 ระยะเวลำกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิซ่ ึงประสงค์ที่จะใช้สิทธิในกำรซื้อหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จะต้องแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ
ซื้อหุน้ สำมัญเพิ่มทุนตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ระหว่ำงเวลำ 08.30 น. ถึง 15.30 น. ภำยในระยะเวลำ 15 วันก่อนวันกำหนดกำร
ใช้สิทธิ
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะไม่มีกำรปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิเพื่อพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ยกเว้นในกรณี กำรใช้
สิ ทธิครั้งสุดท้ำย ซึ่งจะมีกำรปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิเพื่อพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 21 วันก่อนวัน
กำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย โดยตลำดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่ องหมำย SP เพื่อห้ำมกำรซื้อขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิล่วงหน้ำ 2
วันทำกำรก่อนปิ ดสมุดทะเบียน ในกรณี ที่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิเพื่อพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิวนั
แรกตรงกับวันหยุดทำกำรของตลำดหลักทรัพย์ให้เลื่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนวันแรกดังกล่ำวเป็ นวันทำกำรก่อนหน้ำ
บริ ษทั ฯ จะแจ้งข่ำวเตือน และรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ
ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย อัตรำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิ รำยละเอียดบัญชีธนำคำรเพื่อกำร
จองซื้อและใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ กำรเปลี่ยนแปลงตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) และ/หรื อ กำร
เปลี่ยนแปลงสถำนที่ที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ผ่ำนสื่ ออิเลคทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ทรำบอย่ำงน้อย 7 วันทำกำรก่อนระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง สำหรับวันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้ง
สุดท้ำย บริ ษทั ฯ จะส่งรำยละเอียดดังกล่ำวให้กบั ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่มีรำยชื่อปรำกฏตำมสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียนด้วย
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1.2.4 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ
(ก) ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีทวั่ ไป
สิ ทธิในใบสำคัญแสดงสิ ทธิจะตกได้แก่บุคคลที่ปรำกฏชื่อเป็ นเจ้ำของ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิจำนวนดังกล่ำวในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิในขณะนั้นๆ หรื อในวันแรกของกำรปิ ด
สมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิในกรณี ที่มีกำรปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิเพื่อพักกำรโอนใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ เว้นแต่จะได้มีกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิซ่ ึงสำมำรถใช้ยนั กับบริ ษทั ฯ ได้ตำมข้อ 4.1 (ก) เกิดขึ้นแล้วในวัน
ปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่เกี่ยวข้องข้ำงต้น ซึ่งสิ ทธิในใบสำคัญแสดงสิ ทธิจะตกได้แก่ผรู ้ ับโอนใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ
(ข) ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีทศี่ ูนย์ รับฝำกหลักทรัพย์ เป็ นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทน สิ ทธิในใบสำคัญแสดง
สิ ทธิจะตกได้แก่บุคคลที่นำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิ ทธิได้รับแจ้งเป็ นหนังสื อจำกศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์วำ่ เป็ นผู ้
ทรงสิ ทธิในใบสำคัญแสดงสิ ทธิจำนวนดังกล่ำวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิไว้ในชื่อของศูนย์
รับฝำกหลักทรัพย์ในขณะนั้นๆ หรื อในวันแรกของกำรปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ในกรณี ที่มีกำรปิ ดสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
1.2.5 นำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
62 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดำภิเษำ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุ งเทพมหำนคร 10110
โทรศัพท์
: 0-2229-2800
โทรสำร
: 0-2359-1259
TSD Call Center : 0-2229-2888
Website
: http://www.tsd.co.th
E-mail
: TSDCallCenter@set.or.th
นำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิ ทธิจะรับผิดชอบกำรปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ซึ่งในสมุดทะเบียนผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิจะต้องประกอบด้วยชื่อเต็ม สัญชำติ และที่อยูข่ องผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ และรำยละเอียดอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องตำมที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะกำหนด ในกรณี ขอ้ มูลไม่ตรงกัน บริ ษทั ฯ จะถือว่ำสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิ ทธิเป็ นข้อมูลที่ถูกต้อง
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้ำที่ในกำรแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงหรื อข้อผิดพลำดในรำยละเอียดในกำรลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู ้
ถือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และนำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิ ทธิจะเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขข้อผิดพลำดดังกล่ำว
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1.2.6 สถำนทีท่ ตี่ ดิ ต่ อในกำรใช้ สิทธิ
บริ ษทั บ้ำนร็ อคกำร์เด้น จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 601 ซอยรำมคำแหง 39
ถนนประชำอุทิศ แขวงวังทองหลำง
เขตวังทองหลำง กรุ งเทพฯ 10310
โทรศัพท์
: 02-934-7000
โทรสำร
: 02-934-7186
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิตำมข้อ 1.2.3 ให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ตอ้ งกำร
ใช้สิทธิแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญเพิ่มทุนได้ที่ตวั แทนรับแจ้งควำมจำนง ในกำรใช้สิทธิ โดยบริ ษทั ฯ จะแจ้งกำร
แต่งตั้งตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิและสถำนที่ที่ติดต่อ ในกำรใช้สิทธิผำ่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์
1.2.7

ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถขอรับใบแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญเพิ่มทุนได้ที่บริ ษทั ฯ หรื อตัวแทนรับแจ้ง
ควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ หรื อดำวน์โหลดจำกเว็ปไซด์ของบริ ษทั ฯ (www.rockgarden.co.th) และแจ้งควำมจำนงในกำรใช้
สิ ทธิซ้ือหุน้ สำมัญเพิ่มทุนได้ที่บริ ษทั ฯ หรื อตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี ) ตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้
ในข้อ 1.2.6 โดยจะต้องแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิตำมระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิตำมที่ระบุในข้อ 1.2.3
ข้ำงต้น
ในกรณี ที่ใบสำคัญแสดงสิ ทธิอยูใ่ นระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ตอ้ งกำรใช้สิทธิตอ้ งแจ้ง
ควำมจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิออกจำกระบบไร้ใบหลักทรัพย์
หรื อเพื่อให้ออกใบแทน
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิตำมที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนด
(ก) ในกรณีทผี่ ้ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิมบี ัญชีซือ้ ขำยหลักทรัพย์ ของตนอยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิ ทธิอยูใ่ นบัญชี “บริ ษทั ศูนย์
รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผูฝ้ ำก” ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ตอ้ งกำรใช้สิทธิ ต้องแจ้งควำมจำนงและ
กรอกแบบคำขอเพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิออกจำกระบบไร้ใบหลักทรัพย์ หรื อเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดง
สิ ทธิตำมที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนด โดยยืน่ ต่อบริ ษทั หลักทรัพย์ที่เป็ นนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และ
บริ ษทั หลักทรัพย์ดงั กล่ำวจะดำเนินกำรแจ้งกับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิจำกบัญชี “บริ ษทั
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผูฝ้ ำก” โดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะดำเนินกำรออกใบแทนใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิเพื่อใช้เป็ นหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ
(ข) ในกรณีทผี่ ้ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ มบี ัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ โดยใบสำคัญแสดงสิ ทธิอยูก่ บั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ใน
“บัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์” ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ตอ้ งกำรใช้สิทธิตอ้ งแจ้งควำมจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอ
ถอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจำกระบบไร้ใบหลักทรัพย์
หรื อเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิตำมที่ตลำด
หลักทรัพย์กำหนด โดยยืน่ ต่อศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิจำก “บัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์”
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โดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะดำเนินกำรออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิเพื่อใช้เป็ นหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้
สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งที่ถือเป็ นใบสำคัญแสดงสิทธิและในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซ้ือ
หุน้ สำมัญเพิม่ ทุน จะต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ โดยดำเนินกำรและยืน่ เอกสำรแจ้งควำมจำนง
ในกำรใช้สิทธิภำยในระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ดังนี้
(ก) ยืน่ ใบแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกข้อควำมถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุกรำยกำรพร้อมลง
นำมโดยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่บริ ษทั ฯ หรื อตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี ) ในช่วง
ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ
(ข) นำส่งใบสำคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิตำมจำนวนที่ระบุในใบแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้
สำมัญเพิม่ ทุนให้แก่บริ ษทั ฯ หรื อตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี )
(ค) ชำระเงินตำมจำนวนในกำรใช้สิทธิตำมที่ระบุในใบแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่บริ ษทั ฯ หรื อ
ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี ) โดยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญ
เพิ่มทุนจะต้องชำระเป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ ที่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้ในกรุ งเทพมหำนครภำยในวันทำกำร
ถัดไป และขีดคร่ อมเฉพำะสัง่ จ่ำย “บัญชีเพือ่ กำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนของ บริษัท บ้ ำนร็อคกำร์ เด้ น จำกัด (มหำชน)”
หรื อ ชำระโดยกำรโอนเงินเข้ำบัญชี “บัญชีเพือ่ กำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนของ บริษัท บ้ ำนร็อคกำร์ เด้ น จำกัด
(มหำชน)” พร้อมนำส่งสำเนำหลักฐำนกำรโอนเงินให้แก่บริ ษทั ฯ หรื อตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (แล้วแต่
กรณี )
ทั้งนี้ กำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวจะสมบูรณ์ตอ่ เมื่อบริ ษทั ฯ หรื อตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ
เรี ยกเก็บเงินจำนวนดังกล่ำวได้แล้วเท่ำนั้น หำกบริ ษทั ฯ หรื อตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิไม่สำมำรถเรี ยกเก็บ
เงินไม่วำ่ ในกรณี ใดๆ ที่ไม่ได้เกิดจำกควำมผิดของบริ ษทั ฯ หรื อตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ บริ ษทั ฯ จะ
ถือว่ำำผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญเพิ่มทุนในครั้งนั้นๆ โดยบริ ษทั ฯ และ /หรื อ
ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิจะจัดส่งใบสำคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิพร้อมกับเช็ค
แคชเชียร์เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ที่เรี ยกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิภำยใน 14 วันนับจำกวันกำหนดกำรใช้
สิ ทธิในครั้งนั้นๆ ทั้งนี้ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิสำมำรถแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนได้ใหม่ในวัน
กำหนดกำรใช้สิทธิในครั้งต่อๆ ไป เว้นแต่กำรใช้สิทธิครั้งนั้นจะเป็ นกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย บริ ษทั ฯ จะถือว่ำใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิน้ นั ๆ สิ้นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ ซึ่งบริ ษทั ฯ และตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิจะไม่
รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรื อ ค่ำเสี ยหำยอื่นใดไม่วำ่ ในกรณี ใดๆ
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(ง) หลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิ
(1) บุคคลธรรมดำ
สัญชำติไทย

:

สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อสำเนำบัตรข้ำรำชกำร/สำเนำบัตรพนักงำน
รัฐวิสำหกิจที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้อมสำเนำทะเบียนบ้ำน (ในกรณี ที่มีกำรเปลี่ยนชื่อ/
ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ให้แนบเอกสำรที่ออก
โดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่ำ ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็ น
ต้น) พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง

(2) บุคคลธรรมดำ
สัญชำติต่ำงด้ำว

:

สำเนำใบต่ำงด้ำวหรื อหนังสื อเดินทำงที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้อมลงลำยมือชื่อรับรอง
สำเนำถูกต้อง

(3) นิติบุคคล
สัญชำติไทย

:

3.1) สำเนำหนังสื อรับรองที่กระทรวงพำณิ ชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวัน
กำหนดกำรใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องโดย
ผูม้ ีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้นและประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำ
มี) และ
3.2) สำเนำเอกสำรตำมข้อ 1) หรื อ 2) (แล้วแต่กรณี ) ของผูม้ ีอำนำจลงนำมที่ได้ลง
ลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องในเอกสำรตำมข้อ 3.1)

(4) นิติบุคคล
สัญชำติต่ำงด้ำว

:

4.1) สำเนำหนังสื อสำคัญกำรจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรื อ หนังสื อรับรองของนิติ
บุคคล พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ ีอำนำจลงนำมของนิติ
บุคคลนั้น และประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) และ
4.2) สำเนำหนังสื อเดินทำงของผูม้ ีอำนำจลงนำมที่ได้ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำ
เอกสำรตำมข้อ 4.1) ที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำ
ถูกต้อง
เอกสำรตำมข้อ 4.1) และ 4.2) ซึ่งผูม้ ีอำนำจลงนำมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
แล้ว จะต้องได้รับกำรรับรองลำยมือชื่อโดย Notary Public และมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ

ทั้งนี้ หำกผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิไม่ส่งมอบหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิตำมที่กล่ำวข้ำงต้น บริ ษทั ฯ และ/หรื อ ตัวแทน
รับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ขอสงวนสิ ทธิที่จะถือว่ำผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตำมใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิในครั้งนั้นๆ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ สำมำรถใช้ดุลยพินิจใน
กำรพิจำรณำให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิได้ตำมควำมเหมำะสม
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(จ) ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่ำอำกรแสตมป์ หรื อภำษีอื่นใด (ถ้ำมี) ตำมบทบัญญัติแห่งประมวล
รัษฎำกร หรื อข้อบังคับ หรื อกฎหมำยต่ำง ๆ ที่ใช้บงั คับกับกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
1.2.8 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ขอใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนจะต้องเป็ นจำนวนเต็มเท่ำนั้น โดยอัตรำกำรใช้สิทธิ
เท่ำกับใบสำคัญแสดงสิ ทธิหนึ่งหน่วยต่อหุน้ สำมัญเพิ่มทุนหนึ่งหุน้
เว้นแต่กรณี มีกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำร
ปรับสิ ทธิตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.
1.2.9 หำกบริ ษทั ฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิได้รับเอกสำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ตำมข้อ 1.2.7 ไม่
ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้อง หรื อตรวจสอบได้วำ่ ข้อควำมที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิกรอกลงในใบแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิซ้ือ
หุน้ สำมัญเพิ่มทุนนั้น ไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้อง หรื อติดอำกรแสตมป์ (ถ้ำมี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตำมบทบัญญัติแห่งประมวล
รัษฎำกร ข้อบังคับ หรื อกฎหมำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิจะต้องทำกำรแก้ไขให้ถูกต้องภำยในระยะเวลำ
กำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ หำกผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิไม่ทำกำรแก้ไขให้ถูกต้องภำยในระยะเวลำดังกล่ำว บริ ษทั ฯ
จะถือว่ำผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนในครั้งนั้นๆ โดยบริ ษทั ฯ และ/หรื อ
ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิจะจัดส่งใบสำคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และเงินที่ได้รับไว้คืน
ให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่ำวโดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน 14 วันนับจำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ ทั้งนี้ ตำม
วิธีกำรและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริ ษทั ฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ อย่ำงไรก็ตำม ผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิสำมำรถแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญเพิ่มทุนได้ใหม่ในวันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งต่อๆ ไป เว้นแต่กำร
ใช้สิทธิครั้งนั้น จะเป็ นกำรใช้สิทธิ ครั้งสุดท้ำย ให้ถือว่ำใบสำคัญแสดงสิ ทธิน้ นั ๆ สิ้นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ โดยบริ ษทั ฯ
และตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรื อ ค่ำเสี ยหำยอื่นใดไม่วำ่ ในกรณี ใดๆ
ในกรณี ที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิชำระจำนวนเงินในกำรใช้สิทธิไม่ครบถ้วนหรื อมีกำรชำระเงินเกินจำนวนในกำรใช้สิทธิ
บริ ษทั ฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิมีสิทธิที่จะดำเนินกำรประกำรใดประกำรหนึ่งต่อไปนี้ ตำมที่
บริ ษทั ฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิจะเห็นสมควร
(ก) ถือว่ำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิมีจำนวนเท่ำกับ (1) จำนวนหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่พึงจะได้รับตำมสิ ทธิ หรื อ (2)
จำนวนหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่พึงได้รับตำมจำนวนเงินในกำรใช้สิทธิ ซึ่งบริ ษทั ฯ หรื อตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้
สิ ทธิได้รับชำระไว้จริ งตำมรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิในขณะนั้นแล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ำ หรื อ
(ข) ให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิชำระเงินเพิ่มเติมตำมจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภำยในระยะเวลำกำรแจ้งควำม
จำนงในกำรใช้สิทธิ หำกบริ ษทั ฯ หรื อตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิไม่ได้รับเงินครบตำมจำนวนกำรใช้สิทธิ
ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ให้ถือว่ำผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนในครั้ง
นั้นๆ เฉพำะส่วนที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิชำระจำนวนเงินในกำรใช้สิทธิไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
สำมำรถแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญเพิ่มทุนได้ใหม่ในวันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งต่อๆ ไป เว้นแต่เป็ นกำร
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ใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย ให้ถือว่ำใบสำคัญแสดงสิ ทธิน้ นั ๆ สิ้นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ โดยบริ ษทั ฯ และตัวแทนรับแจ้ง
ควำมจำนงในกำรใช้สิทธิจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรื อ ค่ำเสี ยหำยอื่นใดไม่วำ่ ในกรณี ใดๆ
ในกรณี ตำมข้อ (ก) หรื อ (ข) หำกมีกรณี ตอ้ งส่งเงินคืนให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ บริ ษทั ฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้งควำม
จำนงในกำรใช้สิทธิจะส่งเงินที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิหรื อเงินที่ได้รับไว้คืนให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิโดยไม่มีดอกเบี้ย
ภำยใน 14 วันนับจำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ ทั้งนี้ ตำมวิธีกำรและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริ ษทั ฯ และ/หรื อ ตัวแทน
รับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ
อย่ำงไรก็ดี ไม่วำ่ กรณี ใด ๆ หำกได้มีกำรส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิหรื อเงินที่ได้รับไว้โดยไม่มีกำรใช้สิทธิ
หรื อไม่สำมำรถใช้สิทธิ โดยได้ส่งทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียนตำมที่อยูท่ ี่ระบุไว้ในใบแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญ
เพิ่มทุนโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบ และผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิไม่มีสิทธิ
เรี ยกร้องดอกเบี้ย และ/หรื อ ค่ำเสี ยหำยใด ๆ อีกต่อไป
1.2.10 ในกรณี ที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิส่งมอบใบสำคัญแสดงสิ ทธิเป็ นจำนวนมำกกว่ำจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิบริ ษทั ฯ จะส่ง
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิใบใหม่ โดยระบุจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิ ทธิส่วนที่เหลือให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่ำว
ภำยใน 15 วันนับจำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ และจะทำกำรยกเลิกใบสำคัญแสดงสิ ทธิใบเก่ำ
1.2.11 จำนวนหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่ออกให้เมื่อมีกำรใช้สิทธิ จะคำนวณโดยกำรนำจำนวนเงินในกำรใช้สิทธิซ่ ึงผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ได้ชำระตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้น หำรด้วยรำคำกำรใช้สิทธิ โดยบริ ษทั ฯ จะออกหุน้ สำมัญเพิ่มทุนเป็ นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวน
หน่วยของใบสำคัญแสดงสิ ทธิคูณด้วยอัตรำกำรใช้สิทธิ หำกมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ /หรื อ อัตรำกำรใช้สิทธิ แล้วทำ
ให้มีเศษหุน้ เหลืออยูจ่ ำกกำรคำนวณดังกล่ำว บริ ษทั ฯ จะไม่นำเศษหุน้ ดังกล่ำวมำคิดคำนวณ โดยจะตัดเศษของหุน้ นั้นทิ้ง และ
จะชำระคืนเงินที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิดงั กล่ำวโดยไม่มีดอกเบีย ้ ให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิภำยใน 14 วันนับจำกวัน
กำหนดกำรใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ ทั้งนี้ ตำมวิธีกำรและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริ ษทั ฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงใน
กำรใช้สิทธิ
อย่ำงไรก็ดี ไม่วำ่ กรณี ใดๆ หำกได้มีกำรส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิหรื อเงินที่ได้รับไว้โดยไม่มีกำรใช้สิทธิ
หรื อไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ โดยได้ส่งทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียนตำมที่อยูท่ ี่ระบุไว้ในใบแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญ
เพิ่มทุนโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบ และผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิไม่มีสิทธิ
เรี ยกร้องดอกเบี้ย และ/หรื อ ค่ำเสี ยหำยใดๆ อีกต่อไป
1.2.12 เมื่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญเพิ่มทุนได้ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ
ซื้อหุน้ สำมัญเพิ่มทุนตำมข้อ 1.2.7 อย่ำงครบถ้วนถูกต้อง กล่ำวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ และใบแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญเพิ่มทุน พร้อมหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิ และชำระเงินในกำร
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ใช้สิทธิถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิจะไม่สำมำรถเพิกถอนกำรใช้สิทธิ ได้ เว้นแต่จะได้รับควำม
ยินยอมเป็ นหนังสื อจำกบริ ษทั ฯ
1.2.13 เมื่อพ้นระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยแล้ว แต่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิยงั ไม่ได้ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไข
กำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิตำมข้อ 1.2.7 อย่ำงครบถ้วน ให้ถือว่ำใบสำคัญแสดงสิ ทธิน้ นั ๆ สิ้นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้
สิ ทธิ และผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีก
1.2.14 บริ ษทั ฯ จะยืน่ ขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริ ษทั ฯ ต่อกระทรวงพำณิ ชย์ตำมจำนวนหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่ออก
ใหม่ตำมกำรใช้สิทธิภำยใน 14 วันนับแต่วนั กำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และบริ ษทั ฯ จะดำเนินกำรให้นำยทะเบียนผูถ้ ือ
หุน้ ของบริ ษทั ฯ จดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ได้ใช้สิทธิน้ นั เข้ำเป็ นผูถ้ ือหุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือ
หุน้ ตำมจำนวนหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่ได้ออกตำมกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะดำเนินกำรยืน่ คำขอให้รับหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่ออกเนื่องจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิเป็ นลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 30 วันนับแต่วนั กำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
1.2.15 ในกรณี ที่หุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่สำรองไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริ ษทั ฯ จะดำเนินกำรชดใช้ค่ำเสี ยหำยที่เกิดขึ้นให้แก่
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ตำมข้อ 6.
2.

กำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
กำรเรี ยก และ/หรื อ กำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ให้เป็ นไปตำมวิธีกำรดังต่อไปนี้
(ก) บริ ษทั ฯ มีสิทธิเรี ยกประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิได้ไม่วำ่ ในเวลำใดๆ แต่บริ ษทั ฯ จะต้องเรี ยกประชุมผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิเพื่อขอมติในกำรดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งโดยเร็ วภำยใน 30 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ ทรำบว่ำเกิดเหตุกำรณ์
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1) หำกมีกำรเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิ ทธิในสำระสำคัญไม่วำ่ โดยบริ ษทั ฯ หรื อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 3. ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ และ/หรื อ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้แก้ไขข้อกำหนดสิ ทธิ
ในเรื่ องอัตรำกำรใช้สิทธิและรำคำกำรใช้สิทธิ
2) หำกมีเหตุกำรณ์สำคัญที่อำจกระทบต่อส่วนได้เสี ยของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิอย่ำงมีนยั สำคัญหรื อควำมสำมำรถ
ของบริ ษทั ฯ ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมข้อกำหนดสิ ทธิ
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ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ไม่ดำเนินกำรจัดกำรประชุมภำยใน 30 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ ทรำบว่ำเกิดเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวใน 1)
หรื อ 2) ข้ำงต้น ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ถือใบสำคัญแสดงสิ ทธิรวมกันไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทั้งหมด
ของใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น อำจร่ วมกันเข้ำชื่อทำหนังสื อร้องขอให้บริ ษทั ฯ ดำเนินกำรจัด
ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิได้ โดยระบุเหตุผลในกำรที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่ำว และ
บริ ษทั ฯ จะต้องจัดประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิภำยในระยะเวลำ 30 วันนับจำกวันที่ได้รับกำรร้องขอจำกผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่ำวนั้น หำกบริ ษทั ฯ ไม่จดั กำรประชุมภำยในกำหนดดังกล่ำว ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิสำมำรถ
จัดประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิได้เอง
ในกรณี ที่มีกำรจัดประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ บริ ษทั ฯ จะทำกำรปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิเพื่อ
กำหนดสิ ทธิของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิในกำรเข้ำร่ วมประชุมในกำรประชุมดังกล่ำวเป็ นระยะเวลำไม่เกิน 21 วันก่อน
วันประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ
(ข) ในกำรเรี ยกประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ไม่วำ่ จะเป็ นกำรประชุมเนื่องจำกบริ ษทั ฯ หรื อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิร้อง
ขอ ให้บริ ษทั ฯ จัดทำหนังสื อนัดประชุมโดยระบุสถำนที่ วัน เวลำ ผูท้ ี่ขอให้เรี ยกประชุม และเรื่ องที่จะพิจำรณำในที่
ประชุม และจัดส่งให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิแต่ละรำย ตำมรำยชื่อและที่อยูท่ ี่ปรำกฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ และแจ้งผ่ำนทำงสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ
(ค) ในกำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิซ่ ึงมีสิทธิเข้ำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน จะมอบ
ฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำร่ วมประชุมและออกเสี ยงแทนตนก็ได้ โดยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่ำวจะต้องจัดทำหนังสื อ
มอบฉันทะตำมแบบที่บริ ษทั ฯ
กำหนดและให้ยนื่ หนังสื อมอบฉันทะต่อประธำนที่ประชุมหรื อผูท้ ี่ประธำนที่ประชุม
มอบหมำยก่อนเริ่ มกำรประชุม
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หมำยถึง ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิของ
บริ ษทั ฯ ซึ่งปรำกฏรำยชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิในวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิเพื่อ
กำหนดสิ ทธิในกำรเข้ำร่ วมประชุม โดยไม่รวมถึงผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิคนใดที่มีส่วนได้เสี ยในข้อพิจำรณำอันใดซึ่งที่
ประชุมจะพิจำรณำและลงมติ
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสี ยตำมข้อนี้ หมำยถึง ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ใน
เรื่ องที่ที่ประชุมพิจำรณำลงมติ
(ง) ในกำรออกเสี ยงลงคะแนน ให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิมีคะแนนเสียงเท่ำกับหน่วยของใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ถืออยู่ โดย
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสี ยง
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(จ) ในกำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จดั ขึ้นโดยบริ ษทั ฯ ให้ประธำนกรรมกำรของบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลที่ได้รับ
มอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรของบริ ษทั ฯ ทำหน้ำที่เป็ นประธำนที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ในกรณี ที่ผถู ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิเป็ นผูจ้ ดั กำรประชุม
ประธำนในที่ประชุมอำจจะมำจำกบุคคลที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิลงมติ
เห็นชอบคัดเลือกก็ได้ โดยที่ท้ งั สองกรณี ผูเ้ ป็ นประธำนที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสี ยงชี้ขำด
(ฉ) องค์ประชุมในกำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิจะต้องประกอบด้วยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และ/หรื อ ผูร้ ับมอบ
ฉันทะมำประชุมรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ ณ
ขณะนั้น จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม และหำกปรำกฏว่ำกำรประชุมครั้งใดเมื่อล่วงเลยเวลำนัดไปแล้ว 60 นำที แต่มีผถู ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิเข้ำร่ วมประชุมยังไม่ครบเป็ นองค์ประชุม ให้ถือว่ำกำรประชุมในครั้งนั้นไม่ครบองค์ประชุม
ในกรณี ที่ไม่ครบเป็ นองค์ประชุม หำกกำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ น้ นั เป็ นกำรเรี ยกโดยบริ ษทั ฯ ให้นดั ประชุม
ใหม่ภำยในระยะเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน แต่ไม่เกินกว่ำ 14 วันนับจำกวันกำหนดประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิในครั้ง
แรก และให้บริ ษทั ฯ ดำเนินกำรจัดส่งหนังสื อเชิญประชุมไปยังผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรำยและตลำดหลักทรัพย์ตำม
รำยละเอียดและวิธีกำรที่ระบุไว้ในข้อ 2 (ข) ในกำรประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่ำจะต้องครบองค์ประชุม กล่ำวคือ มีผถู ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิมำประชุมเท่ำใด ก็ถือว่ำครบเป็ นองค์ประชุม
อย่ำงไรก็ตำม หำกผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิเป็ นผูร้ ้องขอให้เรี ยกประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ในกรณี ที่ไม่ครบเป็ น
องค์ประชุมในวันกำหนดประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก ให้ถือว่ำกำรประชุมเป็ นอันระงับไป โดยจะไม่มี
กำรเรี ยกประชุมใหม่อีก
(ช) มติที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผู ้
ถือใบสำคัญแสดงสิ ทธิซ่ ึงเข้ำร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
(ซ) มติใดๆ ซึ่งที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิได้ลงมติไปแล้วนั้น ให้ถือว่ำมีผลผูกพันผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิทุกรำย ไม่
ว่ำผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิน้ นั จะได้เข้ำร่ วมประชุมด้วยหรื อไม่ก็ตำม
(ฌ) ภำยหลังจำกบริ ษทั ฯ ได้ดำเนินกำรจัดประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ บริ ษทั ฯ จะแจ้งมติของที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิทรำบผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์โดยเร็ ว
(ญ) บริ ษทั ฯ จะดำเนินกำรจัดทำและบันทึกรำยงำนกำรประชุมและเก็บรักษำบันทึกดังกล่ำวไว้ที่สำนักงำนใหญ่ของบริ ษทั ฯ
รำยงำนกำรประชุมที่ได้ลงลำยมือชื่อโดยประธำนที่ประชุม
ให้ถือเป็ นหลักฐำนอันสมบูรณ์ของกิจกำรทั้งหลำยที่ได้
ประชุมกันนั้น และให้ถือว่ำกำรประชุมและมติท้ งั หลำยได้กระทำโดยถูกต้อง และบริ ษทั ฯ จะจัดส่งรำยงำนกำรประชุม
ดังกล่ำวให้แก่ตลำดหลักทรัพย์และสำนักงำน กลต.ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 14 วันนับจำกวันประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ
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(ฎ) ในกำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ บริ ษทั ฯ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมำยจำกบริ ษทั ฯ และที่ปรึ กษำกฎหมำยของบริ ษทั ฯ
มีสิทธิที่จะเข้ำร่ วมประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิเพื่อแสดงควำมคิดเห็นหรื อให้คำอธิบำยในที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิได้
(ฏ) บริ ษทั ฯ จะเป็ นผูช้ ำระค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิท้ งั หมด
(ฐ) บริ ษทั ฯ จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิ ทธิตำมมติที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธินบั ตั้งแต่วนั ที่ที่ประชุมได้ลงมติ และ
บริ ษทั ฯ จะแจ้งกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้สำนักงำน กลต. ตลำดหลักทรัพย์ และนำย
ทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิ ทธิทรำบภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ผถู ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิทรำบผ่ำนทำงสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ในวันเดียวกันกับที่บริ ษทั ฯ แจ้งสำนักงำน กลต.
ตลำดหลักทรัพย์และนำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิและปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 3.
(ฑ) กรณี ที่ไม่สำมำรถจัดประชุมได้ทนั ภำยในอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ถือว่ำกำรดำเนินกำรประชุมสิ้นสุดลงและไม่ได้
มีกำรจัดประชุมในครั้งนั้นขึ้น
3.

กำรแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อกำหนดสิทธิ

3.1

กำรแก้ ไขในส่ วนทีเ่ ป็ นประโยชน์ ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ งหรือทีต่ ้ องดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยหรือกรณี
กำรปรับสิทธิตำมข้ อกำหนดสิทธินี้
กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิ ทธิในเรื่ องที่เห็นได้วำ่ จะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิโดยชัดแจ้งหรื อใน
ส่วนซึ่งไม่ทำให้สิทธิของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิดอ้ ยลง
หรื อเพื่อให้เป็ นไปตำมบทบัญญัติหรื อหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมำยอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ หรื อข้อบังคับ หรื อคำสัง่ ที่มีผล
บังคับทัว่ ไป หรื อประกำศ หรื อข้อบังคับของสำนักงำน กลต. ที่เกี่ยวข้อง หรื อกรณี กำรปรับสิทธิตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5. ให้
บริ ษทั ฯ กระทำได้โดยไม่ตอ้ งได้รับควำมยินยอมจำกที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

3.2

กำรแก้ ไขเพิม่ เติมในกรณีอนื่
กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิ ทธินอกเหนือจำกกรณี ตำมข้อ 3.1 ต้องได้รับควำมยินยอมจำกบริ ษทั ฯ และที่ประชุมผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
กำรแก้ไขเพิม่ เติมข้อกำหนดสิ ทธิของใบสำคัญแสดงสิ ทธิตำมที่กำหนดในข้อ 3.2 จะต้องได้รับควำมยินยอมจำกที่ประชุมผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิซ่ ึงเข้ำร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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3.3

เงือ่ นไขในกำรดำเนินกำรแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อกำหนดสิทธิ
กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิ ทธิไม่วำ่ ในกรณี ใดๆ จะต้องไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อกำหนดตำมประกำศ ทจ.34/2551 หรื อ
กฎเกณฑ์ใดๆ ของสำนักงำน กลต. รวมทั้งที่จะมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมในภำยหลัง เว้นแต่จะได้รับกำรผ่อนผัน
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะดำเนินกำรแจ้งให้สำนักงำน กลต. ตลำดหลักทรัพย์ และนำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิ ทธิทรำบถึงกำร
แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิและจะจัดส่งข้อกำหนดสิ ทธิที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่ำวภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีกำรแก้ไข
เพิ่มเติมข้อกำหนดสิ ทธิตำมข้อ 3.1 หรื อ 3.2 (แล้วแต่กรณี ) และบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิทรำบถึงกำรแก้ไข
เพิ่มเติมข้อกำหนดสิ ทธิดงั กล่ำวในข้อ 3.1 หรื อ 3.2 ผ่ำนทำงสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ในวันเดียวกันกับที่
บริ ษทั ฯ แจ้งสำนักงำน กลต. ตลำดหลักทรัพย์ และนำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะจัดส่งข้อกำหนดสิ ทธิที่แก้ไข
เพิ่มเติมให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิเมื่อได้รับกำรร้องขอภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้รับกำรร้องขอเป็ นหนังสื อจำกผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และจะจัดให้มีกำรเก็บรักษำสำเนำข้อกำหนดสิ ทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ สำนักงำนใหญ่ของบริ ษทั ฯ และ
สำนักงำนใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ
เพื่อให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิสำมำรถขอตรวจสอบสำเนำ
ข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวันและเวลำทำกำรของสถำนที่ดงั กล่ำว

4.

กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

4.1

กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิทไี่ ม่ ได้ ฝำกไว้ กบั ศู นย์ รับฝำกหลักทรัพย์ ให้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ ดงั นี้
(ก) แบบกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่ ำงผู้โอนและผู้รับโอน กำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิจะสมบูรณ์เมื่อผูโ้ อนใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิซ่ ึงเป็ นผูท้ ี่สมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิระบุชื่อเป็ นเจ้ำของใบสำคัญแสดงสิ ทธิจำนวนที่จะทำกำรโอน
หรื อผูร้ ับโอนคนสุดท้ำย โดยมีกำรสลักหลังแสดงกำรโอนต่อเนื่องครบถ้วนจำกผูท้ ี่ปรำกฏชื่อดังกล่ำว (แล้วแต่กรณี ) ได้
ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิ ทธิให้แก่ผรู ้ ับโอนโดยลงลำยมือชื่อสลักหลังแสดงกำรโอนให้ไว้ดว้ ย
1) ผลกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิระหว่ำงผูร้ ับโอนกับบริ ษทั ฯ กำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิจะใช้ยนั กับบริ ษทั ฯ ได้ก็
ต่อเมื่อนำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิ ทธิได้รับคำขอลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิพร้อมทั้งใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิที่ผรู ้ ับโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิได้ลงลำยมือชื่อเป็ นผูร้ ับโอนในด้ำนหลังของใบสำคัญแสดงสิ ทธิน้ นั
ครบถ้วนแล้ว
2) ผลของกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่ำงผูร้ ับโอนกับบุคคลภำยนอก
กำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิจะใช้ยนั กับ
บุคคลภำยนอกได้ก็ต่อเมื่อนำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิ ทธิได้ลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิในสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิเรี ยบร้อยแล้ว
(ข) กำรขอลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องกระทำ ณ สำนักงำนใหญ่ของนำยทะเบียนของใบสำคัญแสดง
สิ ทธิในวันและเวลำทำกำรของนำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และจะต้องทำตำมแบบและวิธีกำรที่นำยทะเบียนของ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิกำหนด
โดยนำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิ ทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รับคำขอลงทะเบียนกำรโอน
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ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หำกนำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิ ทธิเห็นว่ำกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิน้ นั
ไม่ชอบด้วย
กฎหมำย โดยผูข้ อลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลงลำยมือชื่อครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1 (ก)
พร้อมทั้งหลักฐำนอื่นๆ ที่ยนื ยันถึงควำมถูกต้องและควำมสมบูรณ์ของกำรโอนและกำรรับโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิตำมที่
นำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิ ทธิกำหนดให้แก่นำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิดว้ ย
4.2

กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิทฝี่ ำกไว้ กบั ศู นย์รับฝำกหลักทรัพย์
สำหรับกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ฝำกไว้กบั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์นนั ้ ให้เป็ นไปตำมข้อบังคับของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์

5.

เงือ่ นไขกำรปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริ ษทั ฯ จะดำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตรำกำรใช้สิทธิในกำรซื้อหุน้ สำมัญเพิ่มทุนตลอดอำยุของใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ กำรปรับสิ ทธิดงั กล่ำวจะต้องเป็ นไปเพื่อรักษำผลประโยชน์
ตอบแทนของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิไม่ให้ดอ้ ยไปกว่ำเดิม
(ก) เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้ของหุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ อันเป็ นผลมำจำกกำรรวมหุน้ หรื อแบ่งแยกหุน้ ซึ่งกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีนบั ตั้งแต่วนั ที่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุน้ ที่ตรำ
ไว้ของหุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ
1) รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Price 1 =
Price 0 x Par 1
Par 0
2) อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Ratio 1 =
Ratio 0 x Par 0
Par 1
โดยที่
Price 1

คือ

รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง

Price 0

คือ

รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

Ratio 1

คือ

อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง

Ratio 0

คือ

อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

Par 1

คือ

มูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้ของหุน้ สำมัญหลังกำรเปลี่ยนแปลง

Par 0

คือ

มูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้ของหุน้ สำมัญก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
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(ข) เมื่อบริ ษทั ฯ ได้เสนอขำยหุน้ สำมัญให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม และ/หรื อ ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อบุคคลในวงจำกัด ในรำคำสุทธิ
ต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีต้ งั แต่วนั แรกที่ผซู ้ ้ือหุน้ สำมัญจะไม่ได้รับสิ ทธิ
ในกำรจองซื้อหุน้ สำมัญที่ออกใหม่กรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม (Rights Offering) และ/หรื อ วันแรกของ
กำรเสนอขำยหุน้ สำมัญที่ออกใหม่กรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำย
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี )
“รำคำสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จำกจำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริ ษทั ฯ จะได้รับจำกกำรเสนอขำยหุน้
สำมัญ หักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรออกหลักทรัพย์น้ นั (ถ้ำมี) หำรด้วยจำนวนหุน้ สำมัญที่ออกใหม่ท้ งั หมด
“รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ” หมำยถึง มูลค่ำกำรซื้อขำยหุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ ทั้งหมดหำรด้วยจำนวน
หุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ ที่มีกำรซื้อขำยทั้งหมดในตลำดหลักทรัพย์ในระหว่ำงระยะเวลำ 15 วันทำกำรติดต่อกันก่อนวันที่ใช้
ในกำรคำนวณ
“วันที่ใช้ในกำรคำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผซู ้ ้ือหุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ จะไม่ได้รับสิ ทธิในกำรจองซื้อหุน้ สำมัญที่ออก
ใหม่กรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม (Rights Offering) และ/หรื อ วันแรกของกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญที่ออก
ใหม่กรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่
กรณี )
ในกรณี ที่ไม่สำมำรถหำรำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ
เนื่องจำกหุน้ สำมัญไม่มีกำรซื้อขำยในช่วงเวลำ
ดังกล่ำว บริ ษทั ฯ จะดำเนินกำรกำหนดรำคำยุติธรรมของหุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ เพื่อใช้ในกำรคำนวณแทน
อนึ่ง ในกรณี ที่มีกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญพร้อมกันมำกกว่ำหนึ่งรำคำเสนอขำย ภำยใต้เงื่อนไขที่ตอ้ งจองซื้อด้วยกัน ให้ใช้
รำคำเสนอขำยทุกรำคำมำคำนวณรำคำสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญที่ออกใหม่
แต่ในกรณี ที่กำรเสนอขำยดังกล่ำวไม่อยู่
ภำยใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำเฉพำะรำคำเสนอขำยที่ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญ
ของบริ ษทั ฯ มำคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงเท่ำนั้น
1) รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Price 1
=
Price 0 x [(A x MP) + BY]
[MP x (A + B)]

-20-

2) อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Ratio 1
=
Ratio 0 x [MP x (A + B)]
[(A x MP) + BY]
โดยที่
Price 1

คือ

รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง

Price 0

คือ

รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

Ratio 1

คือ

อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง

Ratio 0

คือ

อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

MP

คือ

รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ

A

คือ จำนวนหุน้ สำมัญที่ได้เรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิ ทธิในกำรจอง
ซื้อหุน้ สำมัญที่ออกใหม่กรณี เสนอขำยหุน้ สำมัญให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม และ/หรื อ วันก่อนวันแรกของกำร
เสนอขำยหุน้ สำมัญที่ออกใหม่กรณี เสนอขำยหุน้ สำมัญให้แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณี เสนอขำย
หุน้ สำมัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี )

B

คือ จำนวนหุน้ สำมัญที่ออกใหม่ท้ งั กำรเสนอขำยให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม และ/หรื อ เสนอขำยให้แก่ประชำชน
ทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด

BY

คือ จำนวนเงินที่ได้รับหักด้วยค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) จำกหุน้ สำมัญที่ออกใหม่ท้ งั กำรเสนอขำยให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม
และ/หรื อ เสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด

(ค) เมื่อบริ ษทั ฯ เสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม และ/หรื อ ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลในวงจำกัด
โดยที่หลักทรัพย์น้ นั ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรื อให้สิทธิในกำรซื้อหุน้ สำมัญ (เช่น หุน้ กูแ้ ปลง
สภำพ หรื อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้ สำมัญ) โดยที่รำคำสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิ ทธิ
ดังกล่ำวต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิ
จะมีผลบังคับทันทีต้งั แต่วนั แรกที่ผซู ้ ้ือหุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ
ไม่ได้รับสิ ทธิในกำรจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรื อให้สิทธิใน
กำรซื้อหุน้ สำมัญ กรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม (Rights Offering) และ/หรื อ วันแรกของกำรเสนอขำย
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หลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรื อให้สิทธิในกำรซื้อหุน้ สำมัญ กรณี ที่เป็ นกำร
เสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี )
“รำคำสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิ ทธิ” คำนวณได้จำกจำนวนเงินที่บริ ษทั ฯ จะได้รับจำกกำรขำย
หลักทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรื อให้สิทธิในกำรซื้อหุน้ สำมัญหักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำก
กำรออกหลักทรัพย์น้ นั (ถ้ำมี) รวมกับเงินที่จะได้รับจำกกำรแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรื อใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญ
นั้นหำรด้วยจำนวนหุน้ สำมัญทั้งสิ้นที่ตอ้ งออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิน้ นั
“รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ” หมำยถึง มูลค่ำกำรซื้ออขำยหุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ ทั้งหมดหำรด้วยจำนวน
หุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ ที่มีกำรซื้อขำยทั้งหมดในตลำดหลักทรัพย์ในระหว่ำงระยะเวลำ 15 วันทำกำรติดต่อกันก่อนวันที่ใช้
ในกำรคำนวณ
“วันที่ใช้ในกำรคำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผซู ้ ้ือหุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ จะไม่ได้รับสิ ทธิในกำรจองซื้อหลักทรัพย์ออก
ใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรื อให้สิทธิในกำรซื้อหุน้ สำมัญกรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิม (Rights Offering) และ/หรื อ วันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ/
เปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรื อให้สิทธิในกำรซื้อหุน้ สำมัญสำหรับกรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ
กรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี )
1) รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Price 1 =
Price 0 x [(A x MP) + BY]
[MP x (A + B)]
2) อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Ratio 1 =
Ratio 0 x [MP x (A + B)]
[(A x MP) + BY]
โดยที่
Price 1

คือ

รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง

Price 0

คือ

รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

Ratio 1

คือ

อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง

Ratio 0

คือ

อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

MP

คือ

รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ
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A

B

BY

คือ จำนวนหุน้ สำมัญที่ได้เรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิ ทธิในกำรจอง
ซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรื อให้สิทธิในกำรซื้อหุน้
สำมัญกรณี เสนอขำยให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม และ/หรื อ วันก่อนวันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออก
ใหม่ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรื อให้สิทธิในกำรซื้อหุน้ สำมัญ กรณี เสนอขำย
ให้แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณี เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี )
คือ จำนวนหุน้ สำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ
ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ/
เปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรื อให้สิทธิในกำรซื้อหุน้ สำมัญตำมที่เสนอหน้ำ 24 ขำยให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม และ/
หรื อ เสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด
คือ จำนวนเงินที่ได้รับหักด้วยค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) จำกกำรออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ/
เปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรื อให้สิทธิในกำรซื้อหุน้ สำมัญ สำหรับกำรเสนอขำยให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม และ/หรื อ
เสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ ไปและ/หรื อ เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมกับเงินที่จะได้รับจำก
กำรใช้สิทธิแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรื อใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญ

(ง) เมื่อบริ ษทั ฯ จ่ำยปั นผลทั้งหมดหรื อบำงส่วนเป็ นหุน้ สำมัญให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ
และอัตรำกำรใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีต้ งั แต่วนั แรกที่ผซู ้ ้ือหุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ จะไม่มีสิทธิรับหุน้ ปันผล (วันแรกที่
ตลำดหลักทรัพย์ขึน้ เครื่ องหมำย XD)
1) รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Price 1 =
Price 0 x A
(A + B)
2) อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Ratio 1 =
Ratio 0 x (A + B)
A
โดยที่
Price 1

คือ

รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง

Price 0

คือ

รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

Ratio 1

คือ

อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง

Ratio 0

คือ

อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
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A

คือ จำนวนหุน้ สำมัญที่ได้เรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิ ทธิในกำรรับ
หุน้ ปันผล

B

คือ จำนวนหุน้ สำมัญที่ออกใหม่ในรู ปแบบของหุน้ สำมัญปันผล

(จ) เมื่อบริ ษทั ฯ จ่ำยเงินปันผลเป็ นเงินเกินกว่ำร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิของบริ ษทั ฯ สำหรับกำรดำเนินงำนในระยะเวลำบัญชี
ใดๆ
ทั้งนี้ กำรจ่ำยเงินปั นผลจำกกำไรสุทธิตำมงบกำรเงินของบริ ษทั ฯ ของแต่ละรอบระยะเวลำบัญชีน้ นั จะไม่คำนึงว่ำเวลำที่มี
กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวออกจริ งจะเกิดขึ้นในหรื อภำยหลังสิ้นรอบระยะเวลำบัญชีน้ นั ๆ
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีต้ งั แต่วนั แรกที่ผซู ้ ้ือหุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ จะ
ไม่มีสิทธิรับเงินปั นผล (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ข้ นึ เครื่ องหมำย XD)
“รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ” หมำยถึง มูลค่ำกำรซื้อขำยหุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ ทั้งหมดหำรด้วยจำนวน
หุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ ที่มีกำรซื้อขำยทั้งหมดในตลำดหลักทรัพย์ในระหว่ำงระยะเวลำ 15 วันทำกำรติดต่อกันก่อนวันที่ใช้
ในกำรคำนวณ
“วันที่ใช้ในกำรคำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผซู ้ ้ือหุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ จะไม่ได้รับสิ ทธิในเงินปันผล (วันแรกที่ตลำด
หลักทรัพย์ข้ นึ เครื่ องหมำย XD)
1) รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Price 1 =
Price 0 x [MP – (D – R)]
MP
2) อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Ratio 1 =
Ratio 0 x MP
MP – (D-R)
โดยที่
Price 1

คือ

รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง

Price 0

คือ

รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

Ratio 1

คือ

อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
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Ratio 0

คือ

อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

MP

คือ

รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ

D

คือ

เงินปันผลต่อหุน้ ที่จ่ำยแก่ผถู ้ ือหุน้

R

คือ

เงินปันผลต่อหุน้ ที่คำนวณในอัตรำร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิของบริ ษทั ฯ สำหรับกำรดำเนินงำนใน
ระยะเวลำบัญชีใดๆ หำรด้วยจำนวนหุน้ ทัง้ หมดที่มีสิทธิได้รับเงินปั นผล

(ฉ) ในกรณี ที่มีเหตุกำรณ์ใดๆ อันทำให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิเสี ยสิ ทธิและผลประโยชน์อนั พึงได้ โดยที่เหตุกำรณ์ใดๆ นั้น
ไม่ได้กำหนดอยูใ่ นข้อ (ก) – (จ) บริ ษทั ฯ มีสิทธิจะพิจำรณำเพื่อกำหนดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตรำ
กำรใช้สิทธิใหม่ (หรื อปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิ ทธิแทนอัตรำกำรใช้สิทธิ) อย่ำงเป็ นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของ
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิดอ้ ยไปกว่ำเดิม ทั้งนี้ให้ถือว่ำผลกำรพิจำรณำนั้นเป็ นที่สุด
(ช) กำรคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ (ก) ถึงข้อ (ฉ) เป็ นอิสระต่อกัน สำหรับ
ในกรณี ที่เหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณกำรเปลี่ยนแปลงเรี ยงลำดับดังนี้ คือ ข้อ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ)
ตำมลำดับ โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณกำรเปลี่ยนแปลงให้คงสภำพของรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิเป็ น
ทศนิยม 3 ตำแหน่ง
(ซ) กำรคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ (ก) ถึงข้อ (ฉ) จะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง
ซึ่งทำให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรื อ อัตรำกำรใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณี กำรรวมหุน้
สำหรับกำรคำนวณจำนวนเงินจำกกำรใช้สิทธิ จะคำนวณจำกรำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3
ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุน้ สำมัญ โดยจำนวนหุน้ สำมัญคำนวณได้จำกอัตรำกำรใช้สิทธิใหม่ (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณ
กับจำนวนใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่แสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิเมื่อคำนวณได้จำนวนหุน้ ออกมำเป็ นเศษหุน้ ให้ตดั เศษของ
หุน้ นั้นทิ้ง ในกรณี ที่มีเศษของบำทจำกกำรคำนวณจำนวนเงินจำกกำรใช้สิทธิให้ตดั เศษของบำททิ้ง
สำหรับกรณี กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิแล้วมีผลทำให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่ต่ำกว่ำมูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้ของหุน้ สำมัญ
ของบริ ษทั ฯ ให้ใช้มูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้ของหุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ เป็ นรำคำกำรใช้สิทธิใหม่แทน
(ฌ) กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ (ก) ถึงข้อ (ฉ) บริ ษทั ฯ จะดำเนินกำรแจ้งผลกำร
เปลี่ยนแปลง โดยระบุรำยละเอียดวิธีกำรคำนวณและเหตุผลที่ตอ้ งมีกำรเปลี่ยนแปลง ตลอดจนข้อกำหนดสิ ทธิที่แก้ไข
เพิ่มเติม ให้ตลำดหลักทรัพย์ สำนักงำน กลต. และนำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิทรำบภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตรำกำรใช้สิทธิมีผลบังคับใช้ และบริ ษทั ฯ จะแจ้งผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ถึงผลกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวผ่ำนทำงสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ในวันเดียวกันกับที่บริ ษทั ฯ แจ้งสำนักงำน
กลต. ตลำดหลักทรัพย์ และนำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และจะจัดส่งข้อกำหนดสิ ทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผถู ้ ือ
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ใบสำคัญแสดงสิ ทธิเมื่อได้รับกำรร้องขอภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้รับกำรร้องขอเป็ นหนังสื อจำกผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ และจะจัดให้มีกำรเก็บรักษำสำเนำข้อกำหนดสิ ทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ สำนักงำนใหญ่ของบริ ษทั ฯ และสำนักงำนใหญ่
ของตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ เพื่อให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิสำมำรถขอตรวจสอบสำเนำข้อกำหนดสิ ทธิ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวันและเวลำทำกำรของสถำนที่ดงั กล่ำว
6.

กำรชดใช้ ค่ำเสียหำย กรณีบริษัทฯ ไม่ สำมำรถจัดให้ มหี ้ ุนสำมัญเพิม่ ทุนเพือ่ รองรับกำรใช้ สิทธิ

6.1

บริ ษทั ฯ จะชดใช้คำ่ เสี ยหำยให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ต่อเมื่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิได้แจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ
ตำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิตำมข้อ 1.2.7 และบริ ษทั ฯ ไม่สำมำรถจัดให้มีหุน้ สำมัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับกำรใช้
สิ ทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิได้อย่ำงครบถ้วน โดยค่ำเสี ยหำยที่บริ ษทั ฯ จะชดใช้ให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่ำว
สำมำรถคำนวณได้ตำมที่กำหนดในข้อ 6.3

6.2

บริ ษทั ฯ จะชดใช้คำ่ เสี ยหำยตำมข้อ 6.1 ให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิภำยใน 30 วันนับจำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ
ทั้งนี้ ตำมวิธีกำรและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริ ษทั ฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ
อย่ำงไรก็ดี ไม่วำ่ กรณี ใดๆ หำกได้มีกำรส่งมอบเช็คเงินค่ำเสี ยหำยโดยได้ส่งทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียนตำมที่อยูท่ ี่ระบุไว้ในใบ
แจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญเพิ่มทุนโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินค่ำเสี ยหำยแล้วโดย
ชอบ และผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิไม่มีสิทธิเรี ยกร้องดอกเบี้ย และ/หรื อ ค่ำเสี ยหำยใดๆ อีกต่อไป

6.3

กำรคำนวณค่ำเสี ยหำยที่บริ ษทั ฯ จะชดใช้ให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิตำมข้อ 6.1 มีสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
ค่ำเสี ยหำยต่อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย = B x (MP – EP)
โดยที่
B

คือ

จำนวนหุน้ สำมัญที่ไม่สำมำรถจัดให้มี และ/หรื อ เพิ่มขึ้นได้ตำมอัตรำกำรใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
ต่อ 1 หน่วย

MP

คือ

รำคำตลำดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ ซึ่งคำนวณโดยนำมูลค่ำกำรซื้อขำยหุน้ สำมัญ
ของบริ ษทั ฯ ทั้งหมดหำรด้วยจำนวนหุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ ที่มีกำรซื้อขำยทั้งหมดในตลำดหลักทรัพย์ใน
ระหว่ำงระยะเวลำ 5 วันทำกำรติดต่อกันก่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ ซึ่งผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิ ทธิได้แจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ

EP

คือ

รำคำกำรใช้สิทธิ หรื อรำคำกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่เปลี่ยนแปลงแล้วตำมเงื่อนไขกำรปรับ
สิ ทธิ
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7.

กำรดำเนินกำรกรณีทมี่ เี ศษของหุ้น
ในกรณี ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำกำรใช้สิทธิตำมเกณฑ์กำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิตำมที่ระบุในเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ และมี
เศษของจำนวนหุน้ สำมัญที่จะได้รับจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ให้ตดั เศษของหุน้ นั้นทิ้ง

8.

มติทปี่ ระชุมผู้ถอื หุ้นเพือ่ อนุมตั กิ ำรออกหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนเพือ่ รองรับกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2558 มีมติอนุมตั ิจดั สรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริ ษทั ฯ จำนวน
204,999,986 หุน้ มูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้หุน้ ละ 1.00 บำท เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

9.

รำยละเอียดเกีย่ วกับหุ้นสำมัญทีอ่ อกใหม่ เพือ่ รองรับกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุน้ สำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับ :
กำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

204,999,986 หุน้

มูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้

:

หุน้ ละ 1.00 บำท

รำคำกำรใช้สิทธิ

:

3.50 บำทต่อหุน้ เว้นแต่กรณี มีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำร
ปรับสิ ทธิ

เนื่องจำกหุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ดังนั้นหุน้ สำมัญที่ออกใหม่เนื่องจำกกำรใช้
สิ ทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิจะสำมำรถเข้ำทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ได้ภำยหลังจำกที่บริ ษทั ฯ ดำเนินกำรจดทะเบียน
หุน้ สำมัญที่ออกใหม่ดงั กล่ำวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลำดหลักทรัพย์แล้วโดยบริ ษทั ฯ จะดำเนินกำรยืน่ ขออนุญำตนำ
หุน้ สำมัญที่ออกใหม่จำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลำดหลักทรัพย์
ภำยใน 30 วันนับแต่วนั กำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้หุน้ สำมัญดังกล่ำวสำมำรถทำกำรซื้อขำยในตลำด
หลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับหุน้ สำมัญเดิมของบริ ษทั ฯ
10.

สิทธิของหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนใหม่ ทเี่ กิดจำกกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
สิ ทธิของหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่ออกตำมกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ออกในครั้งนี้
จะมีสิทธิและสภำพเหมือนหุน้
สำมัญเดิมของบริ ษทั ฯ ที่ออกไปก่อนหน้ำนี้ ซึ่งรวมทั้งสิ ทธิในกำรรับเงินปันผลหรื อผลประโยชน์อื่นใดที่บริ ษทั ฯ ให้แก่ผถู ้ ือ
หุน้ ทั้งนี้ นับแต่วนั ที่กระทรวงพำณิ ชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว และนำยทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ได้จดแจ้งชื่อผู ้
ถือใบสำคัญแสดงสิ ทธิเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ หำกบริ ษทั ฯ ได้ประกำศวันกำหนดให้สิทธิในเงิน
ปั นผล หรื อผลประโยชน์อื่นใดแก่ผถู ้ ือหุน้ ก่อนวันที่กระทรวงพำณิ ชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว และนำยทะเบียนผูถ้ ือ
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หุน้ ของบริ ษทั ฯ ได้จดแจ้งชื่อของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสมุดทะเบี ยนผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิดงั กล่ำวจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลหรื อผลประโยชน์อื่นนั้น
11.

ข้ อจำกัดกำรโอนหุ้น
หุน้ ของบริ ษทั ฯ โอนได้โดยไม่มีขอ้ จำกัด เว้นแต่กำรโอนหุน้ นั้นเป็ นเหตุให้คนต่ำงด้ำวถือหุน้ อยูใ่ นบริ ษทั ฯ เกินกว่ำร้อยสี่ สิบ
เก้ำ (49%) ของหุน้ ที่ออกจำหน่ำยแล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ

12.

สถำนภำพของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทอี่ ยู่ระหว่ ำงกำรแจ้ งควำมจำนงกำรใช้ สิทธิ
สถำนะของใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่อยูร่ ะหว่ำงวันที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิได้แจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิและวันก่อนวันที่
กระทรวงพำณิ ชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิจะมีสถำนภำพและ
สิ ทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ยงั ไม่ได้แจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ และสถำนภำพดังกล่ำวนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่
กระทรวงพำณิ ชย์ได้รับจดทะเบียนเพิม่ ทุนชำระแล้วอันเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่ำวแล้ว
ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ มีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตรำกำรใช้สิทธิในช่วงที่บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้นำหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่
เกิดขึ้นจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิเข้ำจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิ ชย์ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ได้ทำกำรใช้
สิ ทธิแล้วจะได้รับกำรปรับสิ ทธิยอ้ นหลัง โดยบริ ษทั ฯ จะดำเนินกำรออกหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนใหม่เพิม่ เติมให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิโดยเร็ วที่สุดตำมจำนวนที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิมีสิทธิจะได้รับหำกรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตรำกำรใช้สิทธิ
(แล้วแต่กรณี ) ที่ได้ปรับใหม่น้ นั มีผลบังคับใช้ อย่ำงไรก็ตำม ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิอำจได้รับหุน้ สำมัญส่วนเพิ่มช้ำกว่ำหุน้
สำมัญที่ได้รับก่อนหน้ำนี้แล้ว ทั้งนี้ไม่เกิน 45 วันนับจำกวันที่มีกำรปรับสิ ทธิ

13.

ตลำดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิทเี่ สนอขำย
บริ ษทั ฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิ ทธิไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 30 วันนับแต่วนั ออก
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

14.

ข้ อจำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ และข้ อจำกัดกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ จำกัดในกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และข้อจำกัดกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
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15.

ผลบังคับของข้ อกำหนดสิทธิและกฎหมำยทีใ่ ช้ บังคับ
ข้อกำหนดสิทธิน้ ีจะมีผลใช้บงั คับในวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิไปจนถึงและรวมวันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย โดย
ข้อกำหนดสิทธิน้ ีจะใช้บงั คับและตีควำมตำมกฎหมำยไทย และหำกมีขอ้ ควำมใดๆ ในข้อกำหนดสิ ทธิน้ ีขดั หรื อแย้งกับ
กฎหมำยหรื อประกำศใดๆ ที่มีผลใช้บงั คับกับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ให้ใช้ขอ้ ควำมตำมกฎหมำยหรื อประกำศดังกล่ำวบังคับกับ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิแทนข้อควำมของข้อกำหนดสิ ทธิน้ ีเฉพำะในส่วนที่ขดั หรื อแย้งกันนั้น

ผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัท บ้ ำนร็อคกำร์ เด้ น จำกัด (มหำชน)
วันที่ 2 มิถุนำยน 2558

(นำงเนำวนิจ ศิลปรัตน์)
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
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