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วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง

ข้ อกำหนดว่ ำด้ วยสิทธิและหน้ ำที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถอื ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้น
สำมัญของบริษัท ออริจนิ ้ พร็อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 1 (ORI-W1)

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้จากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

1. ใบรับรองสิทธิในการได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
2. ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (ORI-W1)

ด้ วยที่ ประชุม วิสามัญ ผู้ถือหุ้นของบริ ษั ท ออริ จิน้ พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ครั ง้ ที่ 2/2560 เมื่ อวัน ที่ 1
พฤศจิกายน 2560 ได้ อนุมตั ิการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ตามรายละเอียดดังนี ้
-

อนุมตั ิการออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทเพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท ครัง้ ที่ 1
(ORI-W1) จานวน 406,574,337 หน่วย เพื่ อจัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษั ทตามสัดส่วนการถื อหุ้น หรื อ
Warrant Rights Offering ในอัตราส่วนการจัดสรรที่ห้ ุนสามัญ เดิม (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท)
จานวน 4 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสาคัญ แสดงสิทธิฯ และมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท หรื อ
บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หาร เป็ นผู้มีอานาจพิจารณาในการกาหนดรายละเอียดต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับออกใบสาคัญเเสดงสิทธิฯ

-

อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท อีกจานวน 203,287,168.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน
821,390,425.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 1,024,677,594 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวน 406,574,337 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ ORI-W1 และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทข้ อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบียนเพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท โดยให้ บคุ คลที่คณะกรรมการหรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของบริ ษัท
มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ ที่ กรมพัฒ นาธุรกิ จการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ มี
อานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน

-

อนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 406,574,337 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับ
การใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ในราคาการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ หุ้นละ 20 บาท และมอบ
อานาจให้ คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หาร เป็ นผู้มี
อานาจพิจารณา กาหนด แก้ ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว

ในการนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560ได้ กาหนดให้ วนั ที่ 8 พฤศจิกายน 2560
เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับใบสาคัญแสดงสิทธิ (Record Date)
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บริ ษัท จึงเรี ยนมาเพื่อแจ้ งสิทธิของท่านในการได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมีจานวนตามที่ระบุในใบรับรองสิทธิ ใน
การได้ รับจัดสรรใบสาคัญ แสดงสิทธิ (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 1) โดยรายละเอียดของใบสาคัญ แสดงสิทธิ จะระบุไว้ ใน
หนังสือ ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ
บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (ORI-W1) (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2)
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายพีระพงศ์ จรูญเอก
กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
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สิ่งที่ส่งมำด้ วยลำดับที่ 2

ข้ อกำหนดว่ ำด้ วยสิทธิและหน้ ำที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถอื ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสำมัญของ
บริษัท ออริจนิ ้ พร็อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 1 (ORI-W1)
ลงวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2560
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ข้ อกำหนดว่ ำด้ วยสิทธิและหน้ ำที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถอื ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสำมัญของ
บริษัท ออริจนิ ้ พร็อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ออริ จิ น้ พร็ อ พเพอร์ ตี ้ จ ากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1 (ORI-W1) จ านวน
406,574,337 หน่วย ออกโดยบริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560
เมื่ อ วัน ที่ 1 พฤศจิ ก ายน 2560 เพื่ อ จัด สรรให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น เดิ ม ของบริ ษั ท ตามสัด ส่ว นการถื อ หุ้น (Rights Offering) ใน
อัตราส่วนหุ้นสามัญ เดิม 4 หุ้นต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ทังนี
้ ้ หากมีเศษของใบสาคัญแสดงสิทธิ เกิดขึ ้นจากการ
คานวณ ให้ ปัดเศษดังกล่าวทิ ้ง โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 (ศูนย์) บาทและราคาใช้ สิทธิ ของใบสาคัญแสดง
สิทธิที่ 20 บาท เว้ นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ทังนี
้ ้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะได้ รับสิทธิตามที่ได้ กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ บริ ษัทและผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้ อง
ผูกพันตามข้ อกาหนดสิทธิ ทุกประการ และให้ ถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้ รับทราบและเข้ าใจข้ อกาหนดต่างๆ ใน
ข้ อกาหนดสิทธิเป็ นอย่างดีแล้ ว ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะจัดให้ มีการเก็บรักษาสาเนาข้ อกาหนดสิทธิไว้ ณ สานักงานใหญ่ของบริ ษัท
เพื่อให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ขอตรวจสอบสาเนาข้ อกาหนดสิทธิและสัญญาต่างๆ ได้ ในวันและเวลาทาการของผู้ออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
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คำจำกัดควำม
คาและข้ อความต่างๆ ที่ใช้ อยูใ่ นข้ อกาหนดสิทธิ ให้ มีความหมายดังต่อไปนี ้
ข้ อกาหนดสิทธิ

หมายถึง

ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิ และหน้ าที่ของบริ ษัท ออริ จิน้
พร็ อ พเพอร์ ตี ้ จ ากัด (มหาชน) และผู้ถื อ ใบส าคัญ
แสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพ
เพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (ORI-W1)

ใบสาคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

ใบสาคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ออ
ริ จิน้ พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 ชนิดระบุ
ชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลีย่ นมือได้

ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

ใบที่ออกโดยบริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จากัดเพื่อใช้ แทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สามั ญ ของ บริ ษั ท ออริ จิ น้ พร็ อ พเพอร์ ตี ้ จ ากั ด
(มหาชน)

บริ ษัท

หมายถึง

บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

ผู้ถือใบสาคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท
ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) และให้ รวมถึงผู้
ถือใบแทนใบสาคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญ ของ
บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)

สมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ ใบส าคัญ แสดง
สิทธิ หรื อ สมุดทะเบียน

หมายถึง

สมุดทะเบียนหรื อแหล่งข้ อมูลทางทะเบี ยนซึ่งบันทึก
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ แ ละผู้ถื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่เก็บรักษาโดยนายทะเบียน

สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

สิท ธิ ทัง้ ปวงในใบส าคัญ แสดงสิท ธิ ซึ่ งรวมถึ ง แต่ ไม่
จากัดเฉพาะสิทธิ ในการจองซื ้อหุ้นรองรับ สิทธิ ในการ
เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ สิทธิในการได้ รับค่าเสียหายใน
กรณีห้ นุ รองรับไม่เพียงพอ

หุ้นรองรับ

หมายถึง

หุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น ที่ อ อกใหม่ ข องบริ ษั ท ออริ จิ น้
พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) จานวน 406,574,337หุ้น
มูลค่าหุ้น ที่ต ราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท เพื่ อรองรั บ การใช้
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
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ของบริ ษั ท ตามสัด ส่ว นการถื อ หุ้น (Rights Offering)
รวมทังหุ
้ ้ นสามัญที่จะออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีการปรับ
สิทธิภายใต้ ข้อกาหนดสิทธิ
วันทาการ

หมายถึง

วั น ที่ ธน าค ารพ าณิ ช ย์ เปิ ด ท าก ารต าม ป ก ติ ใน
กรุงเทพมหานคร ซึง่ ไม่ใช่วนั เสาร์ หรื อวันอาทิตย์ หรื อวัน
อื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้ เป็ นวันหยุด
ของธนาคารพาณิชย์

ประกาศ ทจ. 34/2551

หมายถึง

ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551
เรื่ อ งการขออนุ ญ าตและการอนุ ญ าตให้ เสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออก
ใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ

สานักงาน กลต.

หมายถึง

สานักงานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

หมายถึง

บริ ษั ท ศูน ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ ากัด
และ/หรื อบุคคลที่ผ้ อู อกใบสาคัญแสดงสิทธิมอบหมาย

นายทะเบียน

หมายถึง

บริ ษั ท ศูน ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ ากัด
และ/หรื อ นิติบุคคลใดๆ ที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นนาย
ทะเบียน ใบสาคัญแสดงสิทธิคนใหม่ที่รับโอนสิทธิ และ
หน้ าที่ของนายทะเบียนเกี่ ยวกับการเป็ นนายทะเบียน
ใบสาคัญแสดงสิทธินี ้

วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

วันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย

หมายถึง

วันที่ 30 กันยายน 2563

ระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการ
ใช้ สทิ ธิ

หมายถึง

ระยะเวลาที่ผ้ ูถือใบสาคัญ แสดงสิทธิ ซึ่ งประสงค์ จะใช้
สิทธิในการซื ้อหุ้นของบริ ษัท โดยจะต้ องแจ้ งความจานง
ในการใช้ สิทธิที่จะซื ้อหุ้นของบริ ษัท ในทุกวันทาการของ
บ ริ ษั ท ภ าย ในระย ะเวลา 5 วั น ท าก ารก่ อน วั น
กาหนดการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ หรื อภายใน 15 วันก่อน
วันกาหนดการใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ าย ตัง้ แต่เวลา 9.00 น.
ถึง 15.30 น. ของทุกวันทาการ
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1.

รำยละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทจะออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท จานวน 406,574,337 หน่วย โดย
จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)ที่มีรายชื่อปรากฏอยูใ่ นทะเบียนผู้ถือ
หุ้น ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 (ศูนย์) บาทในอัตราส่วนหุ้นสามัญ 4
หุ้นต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ทังนี
้ ้ หากมีเศษของใบสาคัญแสดงสิทธิ เกิดขึ ้นจากการคานวณ ให้ ปัดเศษ
ดังกล่าวทิ ้ง โดยมีรายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายดังต่อไปนี ้
1.1

ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้น

ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้
จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (ORI-W1) (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ”)

ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ

ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลีย่ นมือได้

วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ (ตังแต่
้ วนั ที่ 15 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวันที่
14 พฤศจิกายน 2563) ทังนี
้ ้ ภายหลังการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทจะไม่ขยาย
อายุใบสาคัญแสดงสิทธิ

ระยะเวลาการใช้ สทิ ธิ

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ได้ ครัง้ แรกเมื่อ
ครบกาหนด 12 เดื อน นับจากวัน ที่ออกใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ฯ ( ภายใน วัน ที่ 15
พฤศจิกายน 2561) ครัง้ ถัดไปทุกวันทาการสุดท้ ายของไตรมาส (โดยเริ่ ม ไตรมาสที่
1 ของปี 2562 ) ในกรณีที่ตรงกับวันหยุดราชการให้ เลือ่ นเป็ นวันทาการก่อนหน้ า

จานวนที่ออกและเสนอขาย

406,574,337 หน่วย

จานวนหุ้นสามัญที่จดั สรรไว้ เพื่อ
รองรับการใช้ สทิ ธิใบสาคัญแสดง
สิทธิ

ไม่เกิ น 406,574,337 หุ้น ซึ่งคิ ดเป็ นร้ อยละ 25 ของจานวนหุ้นที่ จาหน่ ายได้ แล้ ว
ทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560 จานวน 1,626,297,347 หุ้น

ลักษณะการเสนอขาย

จัดสรรจานวน 406,574,337 หน่วย ให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท ในอัตราส่วนหุ้น
สามัญ 4 หุ้นต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ทัง้ นี ้ หากมีเศษของใบสาคัญแสดง
สิทธิ เกิดขึ ้นจากการคานวณ ให้ ปัดเศษดังกล่าวทิ ้ง

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

0 บาท (ศูนย์บาท)

อัตราการใช้ สทิ ธิของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ

ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญ ได้ 1 หุ้น เว้ นแต่กรณี มีการปรับ
อัตราการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ

20 บาท ต่อหุ้น เว้ นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ตลาดรองของใบสาคัญแสดง

บริ ษัทจะนาใบสาคัญแสดงสิทธิ เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
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สิทธิ

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิด
จากการใช้ สทิ ธิ

บริ ษัทจะนาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิในครัง้ นี ้เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

เนื่องจากเป็ นการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังนัน้ จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นครบถ้ วนตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ โดยผู้ใช้
สิทธิไม่ใช่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมทังจ
้ านวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม ดังต่อไปนี ้
1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
=

จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี ้
จานวนหุ้น paid-up + จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี ้

=

406,574,337
1,626,297,347 + 406,574,337

=

406,574,337
2,032,871,684

=

ร้ อยละ 20

หมายเหตุ จ านวนหุ้ น paid-up 1,626,297,347 หุ้ นดั ง กล่ า ว เป็ นจ านวนหุ้ น
paid-up ในปั จจุบนั ของบริ ษัท ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560
ทังนี
้ ้ เมื่อคานวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) โดยใช้ จานวน
หุ้ น paid-up 1,626,297,347 หุ้ น การลดลงของสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น (Control
Dilution) จะเท่ากับ ร้ อยละ 20
2. การลดลงของกาไรสุทธิตอ่ หุ้น (Earnings per Share Dilution: EPS Dilution)
= (EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย) / EPS ก่อนเสนอขาย)
โดย“EPS ก่ อนเสนอขำย ” = กาไรสุทธิ/จานวนหุ้น paid-up
= 886,806,000 / 1,626,297,347
= 0.55 บาทต่อหุ้น
และ“EPS หลังเสนอขำย” = กาไรสุทธิ/(จานวนหุ้น paid-up + จานวนหุ้น
รองรับที่เสนอขายครัง้ นี ้)
= 886,806,000 / 2,032,871,684
= 0.44 บาทต่อหุ้น
กาไรสุทธิที่ใช้ ในการคานวณคือกาไรสุทธิของงบรวมที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
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ย้ อ นหลัง 12 เดื อ น (งวด 1 กรกฎาคม 2559 ถึ ง 30 มิ ถุน ายน 2560) ซึ่งเท่า กับ
886,806,000 บาท
ดังนันการลดลงของก
้
าไรสุทธิตอ่ หุ้น (EPS Dilution)
=

(0.55 – 0.44) / 0.55

=

0.20 บาทต่อหุ้น

1.2

ใบสำคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผู้ถอื ใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.2.1

นายทะเบียนมีหน้ าที่ที่จะต้ องออกใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิทกุ ราย โดยในส่วน
ของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะระบุชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ แทนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ นนั ้ นายทะเบียนจะออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิหรื อออกใบรับเพื่อใช้ แทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามแบบที่นายทะเบียนกาหนดให้ แก่ศนู ย์รับ
ฝากหลักทรัพย์

1.2.2

นายทะเบียนมีหน้ าที่ตามสัญญาแต่ งตังนายทะเบี
้
ยนที่จะต้ องจัดทาและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ไว้ จนกว่าใบสาคัญแสดงสิทธิทงหมดจะมี
ั้
การใช้ สิทธิซื ้อหุ้นรองรับของบริ ษัทหรื อ
จนกว่าครบกาหนดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ (แล้ วแต่กรณี)

1.2.3

ผู้ทรงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิ
-

ผู้ทรงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิกรณีทวั่ ไป
สิทธิ ในใบสาคัญ แสดงสิทธิ จะตกได้ แก่บุคคลหรื อนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็ นเจ้ าของใบสาคัญ
แสดงสิทธิจานวนดังกล่าวอยูใ่ นสมุดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิในขณะนันๆ
้ หรื อในวันแรกของ
การปิ ดสมุดทะเบียนในกรณีที่มีการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ เว้ นแต่จะได้
มีการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิซงึ่ สามารถใช้ ยนั กับผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิได้ ตามข้ อ 1.3 เกิดขึ ้น
แล้ วในวันปิ ดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น ซึ่งสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิจะตกได้ แก่ผ้ รู ับโอน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ

-

ผู้ทรงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิกรณีที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแทน
สิทธิ ในใบสาคัญแสดงสิทธิ จะตกได้ แก่บุคคลหรื อนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบสาคัญ แสดงสิทธิ
ได้ รับแจ้ งเป็ นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็ นผู้ทรงสิทธิ ในใบสาคัญแสดงสิทธิ จานวน
ดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไว้ ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ในขณะนันๆ
้ หรื อในวันแรกของการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิในกรณี ที่มี
การโอนปิ ดสมุดทะเบียน

1.2.4

เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้ งต่อนายทะเบียน นายทะเบียนมีหน้ าที่ที่จะต้ องออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
ให้ แก่ผ้ ทู รงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ ผ้ ทู รงสิทธิ

บริษทั ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหำชน)
496 หมู่ 9 ตำบลสำโรงเหนื อ อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270

ในใบสาคัญแสดงสิทธิรายดังกล่าวเป็ นผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิตามจานวนที่ได้ รับแจ้ งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เมื่อได้ มีการออกใบสาคัญแสดงสิทธิและ
ลงทะเบียนดังกล่าวแล้ ว นายทะเบียนจะแก้ ไขจานวนรวมของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ลงทะเบียนในสมุด
ทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไว้ ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยหักจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่ได้ แยกไปลงทะเบียนไว้ ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิออก ส่วนจานวนรวมของใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่ออกให้ แก่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์นนั ้ หากนายทะเบียนไม่ได้ ทาการแก้ ไข (ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็
ตาม) ให้ ถือว่ามีจานวนลดลงตามจานวนของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ แยกไปออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
และลงทะเบียนไว้ ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว
1.3

กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.3.1

การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิได้ ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
-

การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ จะสมบูรณ์
เมื่อผู้โอนใบสาคัญแสดงสิทธิซงึ่ เป็ นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิระบุชื่อเป็ นเจ้ าของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ จานวนที่จะทาการโอน หรื อผู้รับโอนคนสุดท้ ายโดยมีการสลักหลังแสดงการ
โอนต่อเนื่องครบถ้ วนจากผู้ที่ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี ) ได้ ส่งมอบใบสาคัญ แสดงสิทธิ
ให้ แก่ผ้ รู ับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนไว้ ด้วย
ผลการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบริ ษัท การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิจะใช้ ยนั กับ
บริ ษั ท ได้ ก็ ต่อ เมื่ อ นายทะเบี ย นได้ รับ ค าขอลงทะเบี ย นการโอนใบสาคัญ แสดงสิท ธิ พ ร้ อมทัง้
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ผ้ รู ับโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้ ลงลายมือชื่อเป็ นผู้รับโอนในด้ านหลังของ
ใบสาคัญแสดงสิทธินนครบถ้
ั้
วนแล้ ว
ผลของการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ ระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสาคัญแสดง
สิทธิ จะใช้ ยนั กับบุคคลภายนอกได้ ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ ลงทะเบียนการโอนใบสาคัญแสดง
สิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเรี ยบร้ อยแล้ ว

-

การขอลงทะเบียนการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ จะต้ องกระทา ณ สานักงานใหญ่ของนายทะเบียน
ในวันและเวลาทาการของนายทะเบียน และจะต้ องทาตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนกาหนด
โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้ องส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ลงลายมือชื่อครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์
ข้ างต้ น พร้ อมทังหลั
้ กฐานอื่นๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้ องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับ
โอนใบสาคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิพร้ อมทังใบส
้ าคัญแสดงสิทธิและ
หลักฐานอื่นๆ ที่จะต้ องส่งมอบครบถ้ วนเรี ยบร้ อยแล้ ว อย่างไรก็ดี นายทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธไม่
รับคาขอลงทะเบียนการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนเห็ นว่าการโอนใบสาคัญแสดง
สิทธินนไม่
ั ้ ชอบด้ วยกฎหมาย
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1.3.2

สาหรับการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของตลาด
หลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

1.4

กำรใช้ สิทธิและเงื่อนไขกำรใช้ สิทธิ

1.4.1

วันกาหนดการใช้ สทิ ธิ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ได้ ดงั นี ้ในครัง้ แรก เมื่อครบกาหนด
12 เดือน นับจาก วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ( วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561) และครัง้ ถัดไปทุกวันทา
การสุดท้ ายของไตรมาส (โดยเริ่ มไตรมาสที่1ของปี 2562) ดังนี ้
ครัง้ ที่ 1 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
ครัง้ ที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2562
ครัง้ ที่ 3 วันที่ 28 มิถนุ ายน 2562
ครัง้ ที่ 4 วันที่ 30 กันยายน 2562
ครัง้ ที่ 5 วันที่ 30 ธันวาคม 2562
ครัง้ ที่ 6 วันที่ 31 มีนาคม 2563
ครัง้ ที่ 7 วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563
ครัง้ ที่ 8 ซึง่ จะเป็ นครัง้ สุดท้ าย วันที่ 30 กันยายน 2563 (“วันกำหนดใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำย”)
ซึง่ หากวันกาหนดใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายตรงกับวันหยุดทาการ ให้ เลือ่ นเป็ นวันทาการก่อนหน้ า

1.4.2

ระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ
-

การแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญในแต่ละครัง้ (ยกเว้ นการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย)
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งประสงค์จะใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท จะต้ องแจ้ งความ
จานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทตามวิธีที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.4.5 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง
15.30 น. ในทุกวันทาการของบริ ษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทาการก่อนวันกาหนดการใช้ สิทธิใน
แต่ละครัง้ (ต่อไปนี ้เรี ยกว่า “ระยะเวลำกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ”)
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะแจ้ งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลายื่นความจานงในการใช้ สทิ ธิ อัตราการใช้ สทิ ธิ ราคาการ
ใช้ สิทธิ พร้ อมทัง้ สถานที่ใช้ สิทธิ ผ่านระบบเผยแพร่ ข้อมูลของตลาดหลักทรั พ ย์ (SET SMART/
ELCID) เพื่ อ แจ้ งให้ ผ้ ูถื อ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ท ราบล่ว งหน้ าไม่น้ อ ยกว่า 15 (สิบ ห้ า ) วัน ก่ อ น
ระยะเวลายื่นความจานงในการใช้ สทิ ธิแต่ละครัง้

-

การแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญครัง้ สุดท้ าย
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ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งประสงค์จะใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้น สามัญของบริ ษัท จะต้ องแจ้ งความ
จานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทตามวิธีที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.4.5 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง
15.30 น. ของทุกวันทาการ ภายในระยะเวลา 15 (สิบห้ า) วันก่อนวันครบกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้
สุดท้ าย (ต่อไปนี ้เรี ยกว่า “ระยะเวลำกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำย”)
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะแจ้ งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลายื่นความจานงในการใช้ สทิ ธิ อัตราการใช้ สทิ ธิ ราคาการ
ใช้ สิทธิ พร้ อมทัง้ สถานที่ใช้ สิทธิ ผ่านระบบเผยแพร่ ข้อมูลของตลาดหลักทรัพ ย์ (SET SMART/
ELCID) พร้ อมทังจะส่
้ งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามรายชื่อที่ปรากฏใน
สมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้
สุดท้ ายภายใน 21 (ยี่สบิ เอ็ด) วันก่อนวันครบกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย นอกจากนี ้ บริ ษัทจะ
ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ 21 (ยี่สบิ เอ็ด) วันก่อนวันครบกาหนดการใช้ สทิ ธิ
ครัง้ สุดท้ าย และตลาดหลักทรัพย์จะทาการขึ ้นเครื่ องหมายห้ ามการซื ้อขายชัว่ คราว (SP) ล่วงหน้ า
3 (สาม) วันทาการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วนั ปิ ดสมุด
ทะเบียนดังกล่าว ตรงกับวันหยุดทาการของบริ ษัท ให้ เลื่อนเป็ นวันทาการก่อนหน้ าวันกาหนดใช้
สิทธิครัง้ สุดท้ ายดังกล่าว ทังนี
้ ้ใบสาคัญแสดงสิทธิจะพักการซื ้อขาย จนถึงวันกาหนดการใช้ สิทธิ
ครัง้ สุดท้ าย
1.4.3

นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์ รับฝำกหลักทรัพย์ ”)
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2009-9000
โทรสาร : 0 2009-9991
SET Contact center: 0 2009-9999
Website: http://www.set.or.th/tsd
E-mail: SETContactCenter@set.or.th
นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่ง
ในสมุดทะเบียนจะต้ องประกอบด้ วยชื่อและนามสกุลจริ ง สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องตามที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์จะกาหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกัน
บริ ษัทจะถือว่าสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นข้ อมูลที่ถกู ต้ อง
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิมีหน้ าที่ในการแจ้ งการเปลี่ยนแปลงหรื อข้ อผิดพลาดในรายละเอียดในการลง
บันทึกในสมุดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ และนายทะเบียนจะเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขข้ อผิดพลาด
ดังกล่าว
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บริ ษัทขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบสาคัญ แสดงสิทธิ โดยจะทาการแจ้ งให้ ผ้ ูถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย (SET SMART/ ELCID) และแจ้ งให้ ส านัก งาน ก.ล.ต. ล่ ว งหน้ าไม่ น้ อยกว่ า 30
(สามสิบ) วัน เช่นกัน รวมทังบริ
้ ษัทจะดาเนินการจัดส่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ กับผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้ วย
1.4.4

สถานที่ติดต่อในการใช้ สทิ ธิ
บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)
4345 ชัน้ 20 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค เลขที่ 4345 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
10260
โทรศัพท์: (662) 300 000
โทรสาร: (662) 398 9994

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถขอรับใบแจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิได้
ที่บริ ษัทฯ หรื อดาวน์โหลดจากเว็บไซต์องบริ ษัทฯ (www.origin.co.th) ในระหว่างระยะเวลาแจ้ งความจานงใน
การใช้ สทิ ธิหรื อระยะเวลาแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย
ทังนี
้ ้ในกรณีที่บริ ษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติอต่อในการใช้ สิทธิ บริ ษัทฯ จะแจ้ งรายละเอียดให้ ผ้ ู
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทราบถึงการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยต่อไป
1.4.5

ขันตอนการใช้
้
สทิ ธิ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญได้ ที่บริ ษัท โดยจะต้ องแจ้ ง
ความจานงในการใช้ สทิ ธิตามระยะเวลาแสดงความจานงในการใช้ สทิ ธิตามที่ระบุข้างต้ น
ในกรณีที่ใบสาคัญแสดงสิทธิอยูใ่ นระบบใบหุ้น ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ
เป็ นหลักฐานในการแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิได้ ทนั ที
ในกรณี ที่ใบสาคัญแสดงสิทธิ อยู่ในระบบไร้ ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิท ธิ ที่ต้องการใช้
สิทธิ ต้องแจ้ งความจานงและกรอกแบบคาขอเพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อเพื่อให้ ออกใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยยื่นต่อบริ ษัทหลักทรัพย์ที่ทาหน้ าที่เป็ นนายหน้ า
ซื ้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดาเนิน การแจ้ งกับศูนย์รับฝาก
หลักทรั พ ย์ เพื่ อ ขอถอนใบสาคัญ แสดงสิทธิ สาหรับ น าไปใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการใช้ สิท ธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะออกใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดง
สิทธิ (แล้ วแต่กรณี) ให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อนาไปใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการดาเนินการใช้ สทิ ธิ
ตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น
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ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์ จะใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญ จะต้ องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้ งความ
จานงในการใช้ สทิ ธิ โดยดาเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ให้ แก่บริ ษัทตามสถานที่ติดต่อข้ างต้ น
ก) แบบแสดงความจานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญที่ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องชัดเจน และครบถ้ วนทุก
รายการ พร้ อมลงนามโดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ และส่งให้ แก่บริ ษัทในช่วงระยะเวลาการแจ้ ง
ความจานงการใช้ สทิ ธิ
ข) ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด ซึ่งผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้ านหลัง ตามจานวนที่ระบุในแบบแสดงความจานงการใช้
สิทธิ และหนังสือมอบอานาจให้ ผ้ อู ื่นมารับใบสาคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่สาหรับใบสาคัญแสดง
สิทธิที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิ (ถ้ ามี)
ค) ชาระเงินตามจานวนที่ระบุในใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญ และส่งหลักฐานการ
ชาระเงินให้ แก่บริ ษัท โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นจะต้ องชาระเป็ น เงิน
โอน เช็ค แคชเชียร์ เช็ค ดร๊ าฟท์ ตัว๋ แลกเงินธนาคาร หรื อคาสัง่ จ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรี ยกเก็บ
ได้ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล ภายใน 2 (สอง) วันทาการนับจากวันที่แจ้ งความจานง
การใช้ สิ ท ธิ ใ นแต่ ล ะครั ง้ โดยขี ด คร่ อ มเฉพาะสั่ง จ่ า ย “บริ ษั ท ออริ จิ น้ พร็ อ พเพอร์ ตี ้ จ ากั ด
(มหาชน)” พร้ อมทัง้ เขี ย นชื่ อ นามสกุ ล ที่ อ ยู่แ ละเบอร์ โทรศัพ ท์ ที่ ติ ด ต่ อ ได้ ไว้ ด้ า นหลังเช็ ค
แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ทังนี
้ ้ การใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อบริ ษัทได้
เรี ยกเก็บเงินดังกล่าวได้ แล้ วเท่านัน้ หากเรี ยกเก็บไม่ได้ ด้วยเหตุผลใดๆ ที่มิได้ เกิดจากบริ ษัท ให้ ถือ
ว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริ ษัทตกลงให้ ถือเป็ นการยกเลิกการขอใช้
สิทธิในครัง้ นัน้ แต่ทงนี
ั ้ ้ ไม่เป็ นการตัดสิทธิที่ จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญในครัง้ ต่อไป เว้ นแต่เป็ นการ
ยกเลิกการใช้ สิทธิ ในครัง้ สุดท้ าย ให้ ถือว่าหมดสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสามัญตามใบสาคัญ แสดงสิทธิ
ดังกล่าวอีกต่อไป
ง) ผู้ถือใบสาคัญ แสดงสิทธิ จะต้ องเป็ นผู้รับ ผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรื อภาษี อื่นใด (ถ้ ามี) ตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรื อข้ อบังคับหรื อกฎหมายต่างๆ ที่ใช้ บงั คับในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้น
สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
จ) หลักฐานประกอบการจองซื ้อ
1) บุคคลสัญชาติไทย

: สาเนาบัตรประชาชน หรื อสาเนาบัตรข้ าราชการ หรื อสาเนา
บัต รพนัก งานรั ฐ วิ สาหกิ จ ที่ ยังไม่ห มดอายุ (ในกรณี มี ก าร
เปลี่ยนเชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทาให้ ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ให้ แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น
ใบแจ้ งเปลี่ ย นชื่ อ /ชื่ อ สกุ ล เป็ นต้ น) พร้ อมรั บ รองส าเนา
ถูกต้ อง
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2) บุคคลต่างด้ าว

: สาเนาใบต่างด้ าว หรื อ สาเนาหนังสือเดินทาง พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง

3) นิติบคุ คลในประเทศ

: สาเนาหนังสือรับรองบริ ษัท พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ องโดย
กรรมการผู้มีอานาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริ ษัท
นัน้ และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือ
ชื่อตาม 1) หรื อ 2) พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง

4) นิติบคุ คลต่างประเทศ

: สาเนาเอกสารการจดทะเบี ย นรั บ รองโดย Notary public
ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ องโดย
กรรมการผู้มีอานาจ และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มี
อ านาจลงลายมื อ ชื่ อ ตาม 1) หรื อ 2) พร้ อมรั บ รองส าเนา
ถูกต้ อง

5) คัสโตเดียน (Custodian)

: สาเนาเอกสารการจดทะเบี ย นรั บ รองโดย Notary public
ของประเทศที่ อ อกเอกสารนั น้ พร้ อมหนั ง สื อ แต่ ง ตัง้ คั ส
โตเดียน และเอกสารหลักฐานของผู้มีอานาจลงลายมือชื่ อ
ตาม 1) หรื อ 2) พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง

ทังนี
้ ้ หากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้ สิทธิ ตามที่กล่าวข้ างต้ น
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ ที่จะถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดง
สิท ธิ ใ นครั ง้ นัน้ ๆ อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท สามารถใช้ ดุล พิ นิ จ ในการพิ จ ารณาในการให้ ผู้ถื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้ ตามความเหมาะสม
1.4.6

จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ จะต้ อง
เป็ นจานวนเต็มเท่านัน้ โดยอัตราการใช้ สิทธิเท่ากับใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
หนึง่ หน่วยต่อหุ้นสามัญหนึง่ หุ้น เว้ นแต่การปรับสิทธิตามข้ อ 1.5

1.4.7

จานวนหุ้นสามัญ ที่ออกให้ เมื่อมีการใช้ สิทธิ จะคานวณโดยการนาจานวนเงินในการใช้ สิทธิ ซึ่งผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้ ชาระตามที่กล่าวข้ างต้ น หารด้ วยราคาการใช้
สิทธิ ในขณะที่มีการใช้ สิทธิ นนั ้ โดยบริ ษัทจะออกหุ้นสามัญ เป็ นจานวนเต็ม ไม่เกินจานวนหน่วยของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิคณ
ู ด้ วยอัตราการใช้ สิทธิ หากมีการปรับราคาการ
ใช้ สทิ ธิและ/หรื อ อัตราการใช้ สทิ ธิแล้ วทาให้ มีเศษเหลืออยูจ่ ากการคานวณดังกล่าว บริ ษัทจะไม่นาเศษ
ดังกล่าวมาคิดคานวณและจะชาระเงินที่เหลือจากการใช้ สิทธิดงั กล่าวเป็ นเช็คระบุชื่อขีดคร่ อมเฉพาะ
คืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อ ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน
14 (สิบสี)่ วันนับจากวันกาหนดการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ โดยไม่มีดอกเบี ้ยไม่วา่ ในกรณีใดๆ
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ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้ สทิ ธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้
สิทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจานวนหุ้นสามัญที่จะได้ รับจากการใช้ สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิให้ ตดั เศษของหุ้นทิ ้ง
1.4.8

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้ องใช้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญไม่ต่ากว่า 100 หุ้นสามัญ โดยจานวนหน่วย
ของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญจะต้ องเป็ นจานวนเต็ มเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิในการซื ้อหุ้นต่ากว่า 100 หุ้นสามัญ จะต้ องใช้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญ
ในครัง้ เดียวทังจ
้ านวน ยกเว้ นในการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายนี ้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้ สทิ ธิใน
การซื ้อหุ้นสามัญโดยไม่มีการกาหนดจานวนหุ้นสามัญขันต
้ ่า

1.4.9

หากบริ ษัทได้ รับหลักฐานใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ อง
หรื อจานวนเงินที่บริ ษัทได้ รับชาระไม่ครบตามจานวนที่ระบุไว้ ในแบบแสดงความจานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้น
สามัญ หรื อบริ ษัทตรวจสอบได้ ว่า ข้ อความที่ผ้ ูถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
กรอกลงในแบบแสดงความจานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญนันไม่
้ ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ อง ผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้ องทาการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลาการแจ้ งความ
จานงใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ หากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ทาการแก้ ไข
ให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทจะถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้
สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญ ในครั ง้ นัน้ ๆ และบริ ษั ทจะจัดส่งเงิน ที่ได้ รับ และใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ห รื อใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิคืนให้ แก่ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันกาหนดการใช้
สิทธิ ทัง้ นี ้ ผู้ถือใบสาคัญ แสดงสิทธิ สามารถแจ้ งความจานงการใช้ สิท ธิ ซือ้ หุ้น สามัญ ใหม่ได้ ในวัน
กาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ ต่อไป เว้ นแต่การใช้ สทิ ธิครัง้ นันจะเป็
้
นการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย ให้ ถือว่าใบสาคัญ
แสดงสิทธินนั ้ ๆ สิ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ บริ ษัทจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี ้ยและ/หรื อค่าเสียหาย
อื่นใด ไม่วา่ กรณีใด ๆ
ในกรณี ที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญ แสดงสิทธิ ชาระจานวนเงินในการใช้ สิทธิ ไม่
ครบถ้ วน บริ ษั ท มี สิท ธิ แ ต่เพี ย งผู้เดี ย วที่ จ ะด าเนิ น การประการใดประการหนึ่ง ต่อ ไปนี ้ ตามที่ ผ้ ูถื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิเลือกไว้ ในใบแจ้ งความจานง
ก) ถือว่าการแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิในครัง้ นันสิ
้ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ หรื อ
ข) ถือว่าจานวนหุ้นสามัญที่จองซื ้อมีจานวนเท่ากับจานวนที่จะได้ รับตามจานวนเงินในการใช้ สทิ ธิ ซึง่
บริ ษัทได้ รับชาระไว้ จริ งตามราคาการใช้ สทิ ธิในขณะนัน้ หรื อ
ค) ให้ ผ้ ูถื อ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ห รื อ ใบแทนใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ช าระเงิ น เพิ่ ม เติ ม ตามจานวนที่
ประสงค์ จะใช้ สิทธิ ให้ ครบถ้ วนภายในระยะเวลาแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ ในครัง้ นัน้ หาก
บริ ษัทไม่ได้ รับเงินครบตามจานวนในการใช้ สทิ ธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทจะถือว่าการแจ้ ง
ความจานงในการใช้ สทิ ธิในครัง้ นันสิ
้ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ
หมายเหตุ: ในการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย บริ ษัทจะดาเนินการตามข้ อ ข) ข้ างต้ น
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การกระทาใดๆ ของบริ ษัทให้ ถือว่าเป็ นที่สดุ ในกรณีตามข้ อ ก) และ ค) บริ ษัทจะส่งเงินที่ได้ รับไว้ คืนเป็ น
เช็คระบุชื่อขีดคร่ อมเฉพาะและใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริ ษัทถือว่าไม่มี
การใช้ สิทธิ ดงั กล่าวคืนให้ แก่ผ้ ูถือใบสาคัญ แสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญ แสดงสิทธิ ทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) วันท าการนับจากวันกาหนดการใช้ สิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ ให้ แก่ผ้ ูถื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิไม่วา่ ในกรณี ใด ๆ
ในกรณีข้อ ข) บริ ษัทจะส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิสว่ นที่เหลือในกรณี
ที่บริ ษัทถือว่ามีการใช้ สิทธิเพียงบางส่วน คืนให้ กบั ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดง
สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) วันทาการนับจากวันกาหนดการใช้ สิทธิ พร้ อมเงินส่วน
ที่เหลือ (ถ้ ามี) โดยไม่มีดอกเบี ้ย ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่วา่ ในกรณีใด ๆ อย่างไรก็ดี ใบสาคัญ
แสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่มีการใช้ สิทธิดงั กล่าว ยังมีผลใช้ สิทธิต่อไปจนถึงวัน
กาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย
1.4.10 ในกรณีที่บริ ษัทไม่สามารถคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ ภายในระยะเวลา
14 (สิบสี่) วันนับแต่วนั ที่ใช้ สิทธิในครัง้ นันๆ
้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ จะได้ รับ ดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ
7.5 ต่อปี โดยคานวณจากเงินส่วนที่ไม่ได้ ใช้ สทิ ธินบั แต่วนั ที่พ้นกาหนด 14 (สิบสี)่ วันดังกล่าวจนถึงวันที่
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ รับคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิ
อย่างไรก็ดี หากบริ ษัทได้ ทาการส่งเช็ค ดร๊ าฟท์ ตัว๋ แลกเงินธนาคาร หรื อคาสัง่ จ่ ายเงินของธนาคาร ซึ่ง
ขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสาคัญสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในหนังสือแสดง
ความจานงในการใช้ สทิ ธิโดยถูกต้ องแล้ ว โดยชอบและไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อค่าเสียหาย
ใดๆ อีกต่อไป
1.4.11 เมื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ ได้ ปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขการแจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ สง่ มอบทังใบส
้ าคัญแสดงสิทธิหรื อ
ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงความจานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ และชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้น
สามัญ ถูกต้ องและครบถ้ วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสาคัญ แสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ จะไม่
สามารถเพิกถอนการใช้ สทิ ธิได้ เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากบริ ษัท
1.4.12 เมื่อพ้ นกาหนดวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายแล้ ว แต่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิยงั
มิได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของการใช้ สิทธิที่กาหนดไว้ อย่างครบถ้ วน ให้ ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบ
แทนใบสาคัญแสดงสิทธินนๆ
ั ้ สิ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สิทธิ และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิจะใช้ สทิ ธิไม่ได้ อีกเมื่อพ้ นกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย
1.4.13 ในกรณี ที่ผ้ ูถือใบสาคัญ แสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ส่งมอบใบสาคัญ แสดงสิทธิ เป็ น
จานวนมากกว่าจานวนที่ประสงค์จะใช้ สิทธิ บริ ษัทจะส่งใบสาคัญแสดงสิทธิใบใหม่โดยมีจานวนของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่ลดลงให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว หากใบสาคัญแสดงสิทธิ นนอยู
ั ้ ่ใน
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ระบบใบหุ้น โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันกาหนดการใช้ สทิ ธินนๆ
ั ้ และ
จะทาการยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิใบเก่า
1.4.14 บริ ษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ วของบริ ษัทต่อกระทรวงพาณิ ชย์ตามจานวนหุ้น
สามัญที่ออกใหม่สาหรับการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ ภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับตังแต่
้ วนั ที่บริ ษัทได้ รับชาระ
ค่าหุ้นตามจานวนที่มกี ารใช้ สทิ ธิแต่ละครัง้ และบริ ษัทจะดาเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่ได้ ใช้ สทิ ธินนเข้
ั ้ าเป็ นผู้ถือหุ้นสามัญของบริ ษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจานวนหุ้นสามัญที่คานวณ
ได้ จากการใช้ สทิ ธิในครัง้ นัน้
หุ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ จะมีสทิ ธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้น
สามัญของบริ ษัทที่ได้ ออกไปก่อนหน้ าแล้ วทุกประการ นับตังแต่
้ วนั ที่มีการจดแจ้ งชื่อของผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิหรื อผู้รับสิทธิแทนเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทและจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วเนื่องจากการออก
หุ้นสามัญใหม่ จากการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิกบั กระทรวงพาณิชย์แล้ ว
1.4.15 ในกรณีที่ห้ นุ สามัญที่สารองไว้ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิไม่เพียงพอ บริ ษัทจะดาเนินการชดใช้ ค่าเสียหายที่
เกิดขึน้ ให้ แก่ผ้ ถู ื อใบสาคัญ แสดงสิทธิ ที่ไม่ สามารถใช้ สิทธิ ได้ ตามข้ อ 1.8 อย่างไรก็ ตาม บริ ษัทจะไม่
ชดใช้ ค่าเสียหายให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้ สิทธิได้ ถึงแม้ วา่ จะมีห้ นุ สามัญเพียงพอ
ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นบุคคลต่างด้ าวหรื อนิติบคุ คลต่างประเทศที่ไม่สามารถใช้ สิทธิได้
เพราะถูกจากัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ระบุในข้ อบังคับบริ ษัท
1.5

เงื่อนไขกำรปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
ทัง้ นี ้ เพื่ อรั กษาผลประโยชน์ ตอบแทนของผู้ถือ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ไม่ให้ ด้ อยไปกว่าเดิ ม บริ ษั ทจะ
ดาเนินการปรับราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสาคัญแสดง
สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่ ดังต่อไปนี ้

1.5.1

เมื่อบริ ษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัท อันเป็ นผลมาจากการรวมหุ้นหรื อ
แบ่งแยกหุ้นของบริ ษัท โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันที
นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ มีการเปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัท ซึง่ การปรับสิทธินี ้ทาเพื่อให้ ผ้ ู
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้ รับหุ้นจานวนเท่าเดิม เสมือนว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้น
สามัญของบริ ษัท
(1)

(2)

ราคาการใช้ สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Price 1

=

Price 0 x (Par 1)
Par 0
อัตราการใช้ สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Ratio 1

=

Ratio 0 x (Par 0)
Par 1
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โดยที่

1.5.2

Price 1 คือ

ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Price 0 คือ

ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

Ratio 1 คือ

อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Ratio 0 คือ

อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

Par 1

คือ

มูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญหลังการเปลีย่ นแปลง

Par 0

คือ

มูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญก่อนการเปลีย่ นแปลง

เมื่อบริ ษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรื อ ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อบุคคล
ในวงจากัด โดย “รำคำเฉลี่ยต่ อ หุ้ นของหุ้ น สำมั ญ ที่ออกใหม่ ” ต่ากว่าร้ อยละ 90 (เก้ าสิบ) ของ
“รำคำตลำดของหุ้นสำมัญบริ ษัท” ซึง่ การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สทิ ธิจะมีผล
บังคับทันที ตังแต่
้ วนั แรกที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วัน
แรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย XR) สาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Right
Issue) และ/หรื อวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคล
ในวงจากัด แล้ วแต่กรณี
“รำคำเฉลี่ยต่ อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ ” คานวณได้ จากจานวนเงินทังหมดที
้
่บริ ษัทจะได้ รับจาก
การเสนอขายหุ้นสามัญ หักด้ วยค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกนัน้ (ถ้ ามี) หาร
ด้ วยจานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทงหมด
ั้
อนึ่ง ในกรณี ที่เมื่ อมี การเสนอขายหุ้นสามัญ ที่ออกใหม่พร้ อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ใน
เงื่อนไขที่ จะต้ องจองซือ้ หุ้น ดังกล่าวด้ วยกัน ให้ น าราคาเฉลี่ยทัง้ 2 ราคา และจานวนหุ้นที่ออกใหม่
ทัง้ หมดมาคานวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้น ของหุ้นสามัญ ที่ ออกใหม่ แต่ในกรณี ที่การเสนอขายพร้ อมกัน
ดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ต้องจองซื ้อด้ วยกัน ให้ นาจานวนหุ้นและราคาเสนอขายเฉพาะของหุ้น
สามัญ ที่ออกใหม่ซึ่ง ต่ากว่าร้ อยละ 90 (เก้ าสิบ ) ของ "รำคำตลำดของหุ้ น สำมัญ ของบริ ษัท " มา
คานวณการเปลีย่ นแปลงเท่านัน้
"รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัท " ได้ กาหนดไว้ เท่ากับ ราคาเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญ
บริ ษัทที่มีการซื ้อขายทังหมดในตลาดหลั
้
กทรัพย์ 7 (เจ็ด) วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ ในการคานวณ
ซึง่ ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก เท่ากับ มูลค่าการซื ้อขายหุ้นสามัญทังหมดของบริ
้
ษัทหารด้ วยจานวน
หุ้นสามัญของบริ ษัทที่มีการซื ้อขายทังหมดในตลาดหลั
้
กทรัพย์
“วันที่ใช้ ในกำรคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญที่
ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย XR) สาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิม (Right Issue) และ/หรื อ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่สาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอ
ขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด แล้ วแต่กรณี
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ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท ” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื ้อขายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว บริ ษัทจะดาเนินการกาหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ ในการคานวณแทน
“รำคำยุ ติ ธ รรม” หมายถึ ง ราคาที่ ป ระเมิ น โดยที่ป รึ กษาทางการเงิน ที่ สานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความ
เห็นชอบ
(1)

(2)

ราคาการใช้ สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Price 1

=

Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP x (A + B)]
อัตราการใช้ สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Ratio 1

=

โดยที่

1.5.3

Ratio 0 x [MP x (A + B)]
[(A x MP) + BX]
Price 1 คือ ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
Price 0

คือ

ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

MP

คือ

ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท

A

คือ

จานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรี ยกชาระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนปิ ด
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของผู้
ถือหุ้นเดิม และ/หรื อ ก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่
ออกใหม่ แ ก่ ป ระชาชนทั่ว ไป และ/หรื อ กรณี เสนอขายให้ แ ก่
บุคคลในวงจากัด แล้ วแต่กรณี

B

คือ

จานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/
หรื อ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรื อ เสนอขายให้ แ ก่
บุคคลในวงจากัด

BX

คือ

จานวนเงินที่จะได้ รับทังสิ
้ ้น หลังหักค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการ
ออกหลักทรัพ ย์นนั ้ (ถ้ ามี) ทัง้ จากการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้น
เดิม และ/หรื อ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรื อ เสนอขาย
ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด

เมื่อบริ ษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ เสนอขายประชาชน ทัว่ ไป
และ/หรื อ บุคคลในวงจากัดโดยที่หลักทรัพย์นนมี
ั ้ สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญได้ หรื อ
ให้ สิทธิ ในการจองซือ้ หุ้นสามัญ (“หลักทรั พ ย์ ท่ ี ออกใหม่ ท่ ีมี สิทธิ แปลงสภำพ”) เช่น หุ้นกู้แปลง
สภาพ หรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ โดยที่ “รำคำเฉลี่ยต่ อหุ้นของหุ้นสำมัญที่จะออก
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ใหม่ เพื่อรองรั บสิทธิ ” ดังกล่าว ต่ากว่าร้ อยละ 90 (เก้ าสิบ) ของ “รำคำตลำดของหุ้ นสำมัญของ
บริษัท”
การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิ และอัตราการใช้ สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญ
จะไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิท ธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อ
ให้ สิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย XR) สาหรับกรณีที่เป็ นการ
เสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรื อ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ
ที่มีสทิ ธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญได้ หรื อให้ สิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขาย
ให้ กบั ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด แล้ วแต่กรณี
“รำคำเฉลี่ยต่ อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรั บสิทธิ ” คานวณได้ จากจานวนเงินที่บริ ษัทจะได้ รับ
จากการขายหลักทรัพย์ที่มี สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิในการจองซื ้อหุ้น
สามัญ หักด้ วยค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการออกหลักทรัพย์นนั ้ (ถ้ ามี) รวมกับเงินที่จะได้ รับจากการใช้
สิทธิซื ้อหุ้นสามัญนัน้ หารด้ วยจานวนหุ้นทังสิ
้ ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธินนั ้
อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพพร้ อมกันมากกว่า 1 ราคาการ
เสนอขาย ในเงื่ อนไขที่ จะต้ องจองซือ้ หลัก ทรั พ ย์ ดังกล่าวด้ วยกัน ให้ ค านวณการเปลี่ย นแปลงจาก
หลักทรัพย์ ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิ แปลงสภาพทังหมด
้
แต่ในกรณี ที่การเสนอขายพร้ อมกันดังกล่าวไม่อยู่
ภายในเงื่อนไขที่ต้องจองซื ้อด้ วยกัน ให้ คานวณการเปลี่ยนแปลงจาก หลักทรัพย์ ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิ
แปลงสภาพ ซึ่ง "ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ" ต่ากว่าร้ อยละ 90 (เก้ า
สิบ) ของ "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท" เท่านัน้ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัท ” มี
ความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้ อ 1.5.2 ข้ างต้ น
“วันที่ใช้ ในกำรคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหลักทรัพย์ที่
ออกใหม่ใดๆ ที่ให้ สิทธิ แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิ ในการซื ้อหุ้นสามัญ สาหรับกรณี ที่เป็ น
การเสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรื อ วันแรกของการเสนอขาย
หลักทรั พ ย์ ที่ ออกใหม่ใดๆ ที่ ให้ สิทธิ แปลงสภาพเป็ น หุ้นสามัญ หรื อให้ สิท ธิ ในการซื อ้ หุ้น สามัญ แก่
ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด แล้ วแต่กรณี
(1)

(2)

ราคาการใช้ สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Price 1

=

Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP x (A + B)]
อัตราการใช้ สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Ratio 1

=

โดยที่

Ratio 0 x [MP x (A + B)]
[(A x MP) + BX]
Price 1 คือ ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
Price 0

คือ

ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
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1.5.4

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

MP

คือ

ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท

A

คือ

จานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรี ยกชาระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนปิ ด
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื ้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มี
สิทธิ ที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญได้ หรื อให้ สิทธิใน
การจองซื ้อหุ้นสามัญ และ/หรื อ ก่อนวันแรกของการเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ หรื อ เปลี่ยนเป็ น
หุ้นสามัญ ได้ หรื อให้ สิท ธิ ในการจองซือ้ หุ้นสามัญ กรณี เสนอ
ขายต่ อ ประชาชนทั่ว ไป และ/หรื อ เสนอขายให้ แ ก่ บุค คลใน
วงจากัด แล้ วแต่กรณี

B

คือ

จ านวนหุ้ นสามั ญ ที่ อ อกใหม่ เพื่ อ รองรั บ การใช้ สิ ท ธิ ข อง
หลัก ทรั พ ย์ ใดๆ ที่ มี สิท ธิ ที่ จ ะแปลงสภาพหรื อ เปลี่ย นเป็ น หุ้น
สามัญได้ หรื อให้ สิทธิ ในการจองซื ้อหุ้นสามัญตามที่เสนอขาย
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ เสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป และ/
หรื อ เสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด

BX

คือ

จานวนเงินที่จะได้ รับทังสิ
้ ้น หลังหักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการ
ออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้ สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้น
สามัญได้ หรื อให้ สิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญ สาหรับการเสนอ
ขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ เสนอขายประชาชนทัว่ ไป และ/
หรื อ เสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด รวมกับเงินที่จะได้ รับจาก
การใช้ สิทธิ แปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญได้ หรื อให้ สิทธิ
ในการจองซื ้อหุ้นสามัญ

เมื่อบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลทัง้ หมดหรื อบางส่วนเป็ นหุ้นสามัญ ที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท การ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สทิ ธิ และอัตราการใช้ สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะ
ไม่มีสทิ ธิรับหุ้นปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย XD)
(1)

(2)

ราคาการใช้ สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Price 1

=

Price 0 x A
(A + B)
อัตราการใช้ สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Ratio 1

=

Ratio 0 x (A + B)
A
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โดยที่

1.5.5

Price 1

คือ

ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Price 0

คือ

ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

A

คือ

จานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรี ยกชาระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนปิ ด
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปั นผล

B

คือ

จานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปั นผล

เมื่อบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้ อยละ 100 (หนึ่งร้ อย) ของกาไรสุทธิ ตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริ ษัท หลังจากหักขาดทุนสะสมและสารองตามกฎหมาย สาหรับการดาเนินงานใน
รอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและ
อัตราการใช้ สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิ รับเงินปั นผล (วันแรกที่
ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย XD)
ทังนี
้ ้ อัตราร้ อยละของเงินปั นผลที่จ่ายให้ กบั ผู้ถือหุ้น คานวณโดยนาเงินปั นผลที่จ่ายออกจริ งจากผลการ
ดาเนินงานในแต่ละรอบระยะบัญชี หารด้ วยกาไรสุทธิตามงบตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท
หลังจากหักขาดทุนสะสมและสารองตามกฎหมายของผลการดาเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปี
เดียวกัน โดยที่เงินปั นผลที่จ่ายออกจริ งดังกล่าวให้ รวมถึ งเงินปั นผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบ
บัญชีดงั กล่าวด้ วย
วันที่ใช้ ในการคานวณ หมายถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิ ในเงินปั นผล (วันแรกที่ตลาด
หลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย XD)
(1)

ราคาการใช้ สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Price 1

(2)

=

Price 0 x [MP - (D - R)]
MP
อัตราการใช้ สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Ratio 1 =
Ratio 0 x MP
[MP - (D - R)]
โดยที่
Price 1 คือ
ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
Price 0 คือ

ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

Ratio 1 คือ

อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Ratio 0 คือ

อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

MP

ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท

คือ
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D

คือ

เงินปั นผลต่อหุ้นที่จ่ายจริ งแก่ผ้ ถู ือหุ้น

R

คือ

เงินปั นผลต่อหุ้นที่จ่าย หากนากาไรสุทธิตามงบการเงินรวมของ
บริ ษั ทและบริ ษั ทย่อยหลังหักภาษี เงินได้ ในอัตราร้ อยละ 100
(หนึ่งร้ อย) มาคานวณจากจานวนหุ้นทังหมดที
้
่มีสิทธิ ได้ รับเงิน
ปั นผล

1.5.6

ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ ใดๆ อันทาให้ ผลตอบแทนใดๆที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญ
แสดงสิทธิจะได้ รับเมื่อมีการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยที่เหตุการณ์ ใดๆ นัน้
ไม่ ได้ ก าหนดอยู่ ใ นข้ อ 1.5.1 ถึ ง ข้ อ 1.5.5 ดั ง กล่ า วข้ างต้ น ให้ บริ ษั ท พิ จ ารณาเพื่ อ ก าหนดการ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สิทธิ (หรื อปรับจานวนหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ
แทนอัต ราการใช้ สิท ธิ ) ใหม่อ ย่า งเป็ น ธรรม โดยไม่ท าให้ สิท ธิ ข องผู้ถื อใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ด้ อยไป
กว่าเดิ ม โดยให้ ถื อ ว่าผลการพิ จ ารณานัน้ เป็ น ที่ สุด และให้ บ ริ ษั ท แจ้ งให้ สานัก งาน ก.ล.ต. ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าว
ด้ วยภายในระยะเวลา 15 (สิบห้ า) วัน นับตังแต่
้ วนั ที่มีมีเหตุให้ ต้องดาเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้ สิทธิ
ดังกล่าว

1.5.7

การคานวณเปลี่ยนราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิ ตามข้ อ 1.5.1 ถึงข้ อ 1.5.6 เป็ นอิสระต่อกัน
และจะคานวณการเปลี่ยนแปลงตามลาดับเหตุการณ์ก่อนหลังของการเปรี ยบเทียบกับราคาตลาดของ
หุ้นสามัญของบริ ษัท สาหรับในกรณีที่มีเหตุการณ์ตา่ งๆ จะเกิดขึ ้นพร้ อมกันให้ คานวณการเปลีย่ นแปลง
เรี ยงลาดับดังนี ้ คือ ข้ อ1.5.1 ข้ อ 1.5.5 ข้ อ 1.5.4 ข้ อ 1.5.2 ข้ อ 1.5.3 และข้ อ 1.5.6 โดยในแต่ละลาดับ
ครัง้ ที่มีการคานวณการเปลีย่ นแปลงให้ คงสภาพของราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิเป็ นทศนิยม
3 (สาม) ตาแหน่ง

1.5.8

การคานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิตามข้ อ 1.5.1 ถึงข้ อ 1.5.6 จะไม่มี
การเปลีย่ นแปลงซึง่ ทาให้ ราคาการใช้ สิทธิใหม่สงู ขึ ้นและอัตราการใช้ สทิ ธิลดลง เว้ นแต่กรณีการรวมหุ้น
ส าหรั บ การค านวณจ านวนเงิ น จากการใช้ สิ ท ธิ จะค านวณจากราคาการใช้ สิ ท ธิ ใ หม่ ห ลัง การ
เปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตาแหน่ง) คูณกับจานวนหุ้นสามัญ (จานวนหุ้นสามัญคานวณได้ จาก อัตรา
การใช้ สทิ ธิใหม่ คูณกับจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจานงการใช้ สทิ ธิ เมื่อคานวณได้ จานวน
หุ้นออกมาเป็ นเศษหุ้นให้ ตดั เศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง) ในกรณี จานวนเงินที่คานวณได้ จากการใช้ สิทธิ มีเศษ
ของบาทให้ ตดั เศษของบาททิ ้ง
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิจนเป็ นผลทาให้ ราคาการใช้ สิทธิใหม่ที่คานวณตาม
สูตรมีราคาต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริ ษัทนัน้ บริ ษัทขอสงวนสิทธิ ที่จะ
ปรับราคาการใช้ สิทธิใหม่เพียงเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญเท่านัน้ สาหรับอัตราการใช้ สิทธิใหม่
ให้ ใช้ อตั ราการใช้ สทิ ธิที่คานวณได้ ตามข้ อ 1.5.1 ถึงข้ อ 1.5.6 เช่นเดิม
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1.5.9

บริ ษัทอาจทาการปรับราคาการใช้ สทิ ธิควบคูก่ บั การออกใบสาคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตรา
การใช้ สทิ ธิก็ได้

1.5.10 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และอัตราการใช้ สิทธิตามข้ อ 1.5.1 ถึงข้ อ 1.5.6 และ/หรื อ การออก
ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ใหม่ท ดแทนการปรั บ อัตราการใช้ สิท ธิ ตามข้ อ 1.5.9 บริ ษั ท จะดาเนิ น การแจ้ ง
รายละเอียดเกี่ยวกับการปรับสิทธิโดยบอกถึงเหตุผลที่ต้องมีการปรับสิทธิ รายละเอียดวิธีการคานวณ
ราคาการใช้ สิทธิใหม่ อัตราการใช้ สิทธิ ใหม่ วันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับ และจานวนใบสาคัญแสดง
สิทธิที่ออกทดแทนการปรับอัตราการใช้ สิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทาการถัดจากวันที่การปรับ
สิทธิมีผลบังคับผ่านผ่านทางสือ่ อิเลคโทรนิคส์ของตลาดหลักทรัพย์ (SETSMART/ELCID) และแจ้ งต่อ
สานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 15 (สิบห้ า) วันนับแต่วนั ที่การปรับสิทธิมีผล
บังคับใช้
1.6

กำรแก้ ไขเพิ่มเติมสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.6.1

การปรับสิทธิ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.5 ข้ างต้ น และการแก้ ไขในส่วนที่เป็ นประโยชน์ ต่อผู้ถือ ใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ โดยชัด แจ้ ง หรื อ ที่ ต้ อ งด าเนิ น การให้ เป็ น ไปตามกฎหมายและการแก้ ไขในส่ว นที่ ไม่ ใ ช่
สาระสาคัญซึ่งการแก้ ไขเพิ่มเติมนี ้จะต้ องไม่ขดั ต่อบทบัญญัติหรื อหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายว่า
ด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้ กฎ ระเบียบ หรื อข้ อบังคับ
หรื อคาสัง่ ที่มีผลบังคับทัว่ ไป หรื อประกาศ หรื อข้ อบังคับของสานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ องให้ บริ ษัท
กระทาได้ โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิภายหลังจากที่ได้ แจ้ งให้
สานักงาน กลต. รับทราบแล้ ว

1.6.2

การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้ อ 1.6.1 ต้ องได้ รับความยินยอมจากบริ ษัทและที่
ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ ในข้ อ 1.6.2 นี ้ ยกเว้ นการปรับสิทธิตามที่ระบุ
ไว้ ในข้ อ 1.5 จะต้ องได้ รับความยินยอมด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึง่ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะดาเนินการแจ้ งให้ สานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสาคัญ
แสดงสิทธิทราบถึงการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดสิทธิ และจะจัดส่งข้ อกาหนดสิทธิที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม
ดังกล่าวภายใน 15 (สิบห้ า) วัน นับแต่วนั ที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้

1.6.3

การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดสิทธิไม่วา่ ในกรณีใด จะต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับข้ อกาหนดตามประกาศ ทจ.
34/2551 หรื อกฎเกณฑ์ใดของสานักงาน ก.ล.ต. รวมทังที
้ ่จะเพิ่มเติมภายหลังที่บริ ษัทได้ รับอนุญาตจาก
สานักงาน ก.ล.ต. ให้ ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
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1.6.4

ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ และ/หรื อ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่มีสทิ ธิที่จะเสนอให้ แก้ ไขข้ อกาหนดสิทธิ
ในเรื่ อง อัต ราการใช้ สิท ธิ ราคาการใช้ สิท ธิ และอายุของใบสาคัญ แสดงสิทธิ ยกเว้ นเป็ น การแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงตามเงื่ อนไขการปรับสิทธิ และต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมายและเป็ นไปตามกฎหมายว่า
ด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

ทังนี
้ ้บริ ษัทจะดาเนินการแจ้ งไปยังผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทกุ รายถึงการเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนดสิทธิดงั กล่าวใน
ข้ อ 1.6.1 และ 1.6.2 และจะจัดส่งข้ อกาหนดสิทธิที่แก้ ไขเปลีย่ นแปลงให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิเมื่อได้ รับการ
ร้ องขอภายใน 15 (สิบห้ า) วันนับแต่วนั ที่ได้ รับการร้ องขอเป็ นหนังสือจากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ และบริ ษัทจะ
จัดส่งข้ อกาหนดสิทธิ ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ แก่ตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย และนายทะเบี ยนของ
ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ภายในวัน ท าการถัด ไปนับ จากวัน ประชุม ผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ และจัด ส่งให้ แ ก่
สานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้ า) วันนับจากวันประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
1.7

กำรประชุมผู้ถอื ใบสำคัญแสดงสิทธิ
การเรี ยกและ/หรื อ การประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิให้ เป็ นไปตามวิธีการดังต่อไปนี ้

1.7.1

บริ ษัทมีสิทธิเรี ยกประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ บริ ษัทต้ องเรี ยกประชุมผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในการดาเนินการใดอย่างหนึง่ โดยเร็ ว ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่เกิด
เหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก) หากมีการเสนอขอแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนดสิทธิไม่วา่ โดยบริษัทหรื อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ตามทีก่ าหนดไว้ ในข้ อ 1.6 หรื อ
(ข) หากมีเหตุการณ์ ซึง่ บริ ษัทเห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้ เสียของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอย่างเป็ น
นัยสาคัญ หรื อความสามารถของบริ ษัทในการปฏิบตั ิหน้ าทีต่ ามข้ อกาหนดสิทธิ
ในกรณีที่บริ ษัทผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ดาเนินการจัดการประชุมภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจาก
วันที่เกิดเหตุการณ์ ดงั กล่าวใน (ก) หรื อ (ข) ข้ างต้ น ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 (ยี่สบิ ห้ า) ของจานวนหน่วยทังหมดของใบส
้
าคัญแสดงสิทธิ อาจร้ องขอให้
ดาเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ โดยระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจน
ในหนังสือดังกล่าว และบริ ษัทจะต้ องจัดประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ)
วันนับจากวันที่ได้ รับการร้ องขอจากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวนัน้
ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทจะดาเนินการกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการ
แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ) เพื่ อ กาหนดสิท ธิ ข องผู้ถือ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ในการเข้ า ร่ วมประชุ ม และออกเสีย ง
ลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ทังนี
้ ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิจะถูกสัง่ พักการซื ้อขาย (วันแรกที่ขึ ้นเครื่ องหมาย SP) จากตลาด
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หลักทรัพย์ 3 (สาม) วันทาการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อ ภายใน
ระยะเวลาตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
1.7.2

ในการเรี ยกประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่วา่ จะเป็ นการประชุมเนื่องจากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่
ยังมิได้ ใช้ สทิ ธิหรื อใช้ สทิ ธิไปแล้ วบางส่วนร้ องขอ หรื อคณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ เรี ยกประชุม ให้ บริ ษัท
จัดทาหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้ เรียกประชุม และเรื่ องที่จะพิจารณาในที่ประชุม
และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สทิ ธิหรื อใช้ สทิ ธิไปแล้ วบางส่วนแต่ละราย ตามรายชื่อ
และที่อยูท่ ี่ปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ และแจ้ งผ่านทางสือ่ ของตลาดหลักทรัพย์
(SETSMART / ELCID) เพื่อกาหนดสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนการประชุม
ในแต่ละครัง้

1.7.3

ในการประชุมผู้ถือใบสาคัญ แสดงสิทธิ ผู้ถือใบสาคัญ แสดงสิทธิ ที่ยังมิ ได้ ใช้ สิทธิ หรื อใช้ สิทธิ ไปแล้ ว
บางส่วนซึง่ มีสทิ ธิเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าร่วมประชุมและออก
เสียงแทนตนก็ ได้ โดยผู้ถือใบสาคัญ แสดงสิทธิ ดังกล่าวจะต้ องจัดทาหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่
บริ ษัทกาหนดและให้ ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรื อผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมาย
ก่อนเริ่ มการประชุม
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิท ธิ ที่ ยังไม่ได้ ใช้ สิท ธิ ห รื อ ใช้ สิท ธิ ไปแล้ ว บางส่วนของบริ ษั ท ใน ณ วัน ปิ ด สมุด ทะเบี ย นผู้ถื อ
ใบสาคัญ แสดงสิทธิ โดยไม่รวมถึงผู้ถือ ใบสาคัญ แสดงสิทธิ ที่ มีส่วนได้ เสีย ซึ่งจะไม่มี สิท ธิ ออกเสีย ง
ลงคะแนนในข้ อพิจารณาข้ อนัน้
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มีสว่ นได้ เสียตามข้ อนี ้ หมายถึง ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ในเรื่ องที่ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

1.7.4

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบสาคัญแสดง
สิทธิที่ถืออยูโ่ ดยใบสาคัญแสดงสิทธิหนึง่ หน่วยมีหนึง่ เสียง

1.7.5

ในการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จดั ขึ ้นโดยบริ ษัท ให้ ประธานกรรมการบริ ษัทหรื อบุคคลที่ได้ รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการบริ ษัท ทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการ
บริ ษัทหรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการไม่เข้ าร่ วม ให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่เข้ า
ร่วมการประชุมเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มาเข้ าร่ วมประชุมทาหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุมอาจจะมา
จากบุคคลที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือกก็ได้ โดยที่ทงสองกรณี
ั้
ประธานที่ประชุ มไม่
มีสทิ ธิออกเสียงชี ้ขาด

1.7.6

องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้ องประกอบด้ วยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้
ใช้ สิทธิหรื อใช้ สิทธิ ไปแล้ วบางส่วน และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 5 (ห้ า)
ราย หรื อไม่ต่ากว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่เข้ าร่ วมประชุม ซึ่งถือใบสาคัญแสดง
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สิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 (ยี่สบิ ห้ า) ของจานวนหน่วยทังหมดของผู
้
้ ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั
มิได้ ใช้ สทิ ธิ และ/หรื อใช้ สทิ ธิไปแล้ วบางส่วนจึงจะครบองค์ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธินนั ้
1.7.7

ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ ว 45 (สี่สิบห้ า) นาที ยังมีผ้ ถู ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมยังไม่ครบเป็ นองค์ประชุมให้ ถือว่าการประชุมเป็ นอันระงับไป หากการเรี ยก
ประชุมเป็ นการเรี ยกโดยมติคณะกรรมการบริ ษั ทให้ นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7
(เจ็ด) วัน แต่ไม่เกินกว่าใน 14 (สิบสี)่ วันนับจากวันกาหนดประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ แรก
และให้ บ ริ ษั ทดาเนินการจัดส่งหนังสือเชิ ญ ประชุม ไปยังผู้ถือใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ทุกรายและตลาด
หลักทรัพย์ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระไว้ ข้างต้ น ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบ
องค์ประชุม กล่าวคือ มีผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิมาประชุม จะไม่มีการเรี ยกประชุมใหม่

1.7.8

มติที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
หน่วยของใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ที่ ยังมิ ได้ ใช้ สิท ธิ และ/หรื อ ใช้ สิท ธิ ไปแล้ วบางส่วน ณ ขณะนัน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

1.7.9

มติใด ๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือสาคัญแสดงสิทธิได้ ลงมติไปแล้ วนัน้ ให้ ถือว่ามีผลผูกพันผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิทกุ รายไม่วา่ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธินนจะได้
ั้
เข้ าร่วมประชุมด้ วยหรื อไม่ก็ตาม

1.7.10 ภายหลังจากบริ ษัทในดาเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทจะแจ้ งมติของที่ประชุมผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
(SETSMART/ELCID) โดยเร็ ว
1.7.11 บริ ษัทจะดาเนินการจัดทาและบันทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว้ ที่สานักงาน
ใหญ่ของบริ ษัท รายงานประชุมที่ได้ ลงลายมือชื่อโดยประธานที่ประชุมให้ ถือเป็ นหลักฐานอันสมบูรณ์
ของกิจการทังหลายที
้
่ได้ ประชุมกันนัน้ และให้ ถือว่าการประชุมและมติทงหลายได้
ั้
กระทาโดยถูกต้ อง
และบริ ษัทจะจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์ และสานักงาน กลต. ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 14 (สิบสี)่ วัน นับจากวันประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
1.7.12 ในการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัท และที่ปรึกษากฎหมาย
ของบริ ษัทมีสทิ ธิที่จะเข้ าร่วมประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรื อให้ คาอธิบายใน
ที่ประชุมผู้ถือในสาคัญแสดงสิทธิได้
1.7.13 บริ ษัทจะเป็ นผู้ชาระค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการจัดประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทงหมด
ั้
1.7.14 บริ ษัทจะแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดสิทธิ ตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธินบั ตังแต่
้ วนั ที่ประชุม
เพื่อลงมติ และบริ ษัทจะแจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดสิทธิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ สานักงาน กลต.
และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 (สิบห้ า) วันนับแต่วนั ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมนัน้
1.7.15 กรณี ที่บริ ษัทไม่สามารถจัดประชุมได้ ทนั ภายในอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ ถือว่าการดาเนินการ
ประชุมสิ ้นสุดลงและไม่ได้ มีการจัดประชุมในครัง้ นัน้
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1.8

กำรชดใช้ ค่ำเสียหำย กรณีท่ บี ริษัทไม่ สำมำรถจัดให้ มีห้ นุ เพื่อรองรับกำรใช้ สทิ ธิ
บริ ษัทจะชดใช้ คา่ เสียหายให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดดังนี ้

1.8.1

บริ ษัทจะชดใช้ ค่าเสียหายให้ เฉพาะผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่มาแจ้ งความจานงที่จะใช้ สิทธิ ในวัน
กาหนดการใช้ สทิ ธิแต่ละครัง้ ซึง่ บริ ษัทไม่สามารถจัดให้ มีห้ นุ สามัญเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ได้ อย่างเพียงพอ โดยค่าเสียหายที่บริ ษัทจะชดใช้ ให้ แก่ผ้ ถู ื อใบสาคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว
สามารถคานวณได้ ตามที่กาหนดในข้ อ 1.8.3 ยกเว้ น กรณี ตามที่ระบุไว้ ในข้ อจากัดการโอนใบสาคัญ
แสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิตามข้ อ 2

1.8.2

การชดใช้ ค่าเสียหายตามข้ อ 1.8.1 บริ ษัทจะชาระให้ เป็ นเช็ คระบุชื่อขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะ และจะ
จัดส่งทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 (สิบสี่) วันทาการ นับจากวันที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดง
สิทธิที่มาแจ้ งความจานงที่จะใช้ สิทธิ ในกรณีที่บริ ษัทไม่สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิได้ ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะได้ รับดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5
ต่อปี โดยคานวณจากค่าเสียหายนับแต่วนั ที่พ้นกาหนด 14 (สิบสี)่ วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผ้ ถู ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิได้ รับคืนเงินค่าเสียหาย
อย่างไรก็ดี ไม่วา่ ในกรณีใดๆ หากบริ ษัทได้ ทาการส่งเช็ค ดร๊ าฟท์ ตัว๋ แลกเงินธนาคาร หรื อคาสัง่ จ่ายเงิน
ของธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสาคัญสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุ
ในหนังสือแสดงความจานงในการใช้ สิทธิโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ รับเงิน
ค่าเสียหายคืนแล้ วโดยชอบและไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

1.8.3

การคานวณค่าเสียหายที่บริ ษัทจะชดใช้ ให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิตามข้ อ 1.8.1 มีสตู รการคานวณ
ดังนี ้
ค่าเสียหายต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึง่ ) หน่วย เท่ากับ B x [MP – EP]
โดยที่

1.8.4

B

คือ

จานวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้ มี และ/หรื อ เพิ่มขึ ้นได้ ตาม
อัตราการใช้ สทิ ธิที่เปลีย่ นแปลงเพิ่มขึ ้นต่อ 1 หน่วย

MP

คือ

ราคาปิ ดของหุ้นสามัญของบริ ษัทในวันกาหนดการใช้ สิทธิในแต่
ละครัง้ ซึ่งผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ มาแสดงความจานงการใช้
สิทธิ

EP

คือ

ราคาการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อราคาการใช้ สิทธิ
ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใช้ สทิ ธิ

การชดใช้ คา่ เสียหายตามข้ อนี ้ให้ ถือเป็ นสิ ้นสุด
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อนึ่ง ในกรณีผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็ นคนต่างด้ าว (ทังบุ
้ คคลธรรมดาและนิติบคุ คล) ไม่สามารถใช้ สทิ ธิได้
เนื่องจากข้ อจากัดในเรื่ องอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้ าว ซึง่ ข้ อบังคับบริ ษัทกาหนดว่าการถือหุ้นของคนต่าง
ด้ าวจะต้ องไม่เกินกว่าร้ อยละ 49 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ในกรณีเช่นนี ้ บริ ษัทจะไม่
ชดเชยค่าเสียหายหรื อดาเนินการอื่นใดให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิซงึ่ เป็ นคนต่างด้ าว และผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิซงึ่ เป็ นคนต่างด้ าว ไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายหรื อเรี ยกร้ องให้ บริ ษัทชดใช้ ใด ๆ ทังสิ
้ ้น
1.9

สถำนะของใบสำคัญแสดงสิทธิท่ อี ยู่ระหว่ ำงวันที่ผ้ ถู อื ใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงควำมจำนงใช้
สิทธิ
สถานะของใบสาคัญแสดงสิทธิที่อยูร่ ะหว่างวันที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงความจานงใช้ สิทธิ และ
วันก่ อนวันที่ กระทรวงพาณิ ชย์ จะรั บ จดทะเบี ยนเพิ่ มทุน ชาระแล้ ว อัน เนื่อ งมาจากการใช้ สิท ธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิจะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่ได้ แสดงความจานง
ใช้ สิทธิ และสถานภาพจะสิ ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิ ชย์ ได้ รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ ว อัน
เนื่องมาจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิข้างต้ นแล้ ว ในกรณีที่บริ ษัทมีการปรับราคาการใช้ สทิ ธิ
และ/หรื อ อัตราการใช้ สทิ ธิในช่วงที่บริ ษัทยังไม่ได้ นาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดง
สิทธิเข้ าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ ทาการใช้ สิทธิแล้ วจะได้ รับการ
ปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริ ษัทจะดาเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
โดยเร็ วที่สดุ ตามจานวนที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้ รับหากราคาที่ได้ ปรับใหม่นนมี
ั ้ ผลบังคับ
ใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มใหม่อาจได้ รับช้ ากว่าหุ้นสามัญที่ได้ รับก่อนหน้ านี ้แล้ ว แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้ า)
วันนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

1.10

สถำนะของหุ้นสำมัญใหม่ ท่ เี กิดจำกกำรใช้ สทิ ธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ วของบริ ษัทต่อกระทรวงพาณิ ชย์ตามจานวนหุ้น
สามัญที่ออกใหม่สาหรับการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ ภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับตังแต่
้ วนั ที่บริ ษัทได้ รับชาระ
ค่าหุ้นตามจานวนที่มกี ารใช้ สิทธิแต่ละครัง้ และบริ ษัทจะดาเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่ได้ ใช้ สทิ ธินนเข้
ั ้ าเป็ นผู้ถือหุ้นสามัญของบริ ษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจานวนหุ้นสามัญที่คานวณ
ได้ จากการใช้ สทิ ธิในครัง้ นัน้
หุ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ จะมีสทิ ธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้น
สามัญของบริ ษัทที่ได้ ออกไปก่อนหน้ าแล้ วทุกประการ นับตังแต่
้ วนั ที่มีการจดแจ้ งชื่อของผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิหรื อผู้รับสิทธิแทนเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทและจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วเนื่องจากการออก
หุ้นสามัญใหม่จากการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิกบั กระทรวงพาณิชย์แล้ ว

1.11

มติท่ ปี ระชุมผู้ถอื หุ้นเพื่ออนุมตั ิกำรออกหุ้นเพื่อรองรับกำรใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 10/2560 ซึง่ ได้ ประชุมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 และที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560ซึง่ ได้ ประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
1.11.1 อนุมตั ิการออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทเพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ
บริ ษัท (ORI-W1) ครัง้ ที่ 1 จานวน 406,574,337 หน่วย เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท
ตามสัดส่วนการถือหุ้น หรื อ Warrant Rights Offering ในอัตราส่วนการจัดสรรที่ห้ นุ สามัญ
เดิม (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) จานวน 4 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสาคัญ แสดงสิทธิ ฯ
และมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริ หาร เป็ นผู้มีอานาจพิจารณาในการกาหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ย วกับการ
จั ด สรรใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ฯ อนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท อี ก จ านวน
203,287,168.50 บาท จากทุน จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน 821,390,425.50 บาท เป็ น ทุน จด
ทะเบี ย นใหม่ จ านวน 1,024,677,594 บาท โดยการออกหุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน
406,574,337 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิท ธิ ฯ ORI-W1 และแก้ ไขเพิ่ มเติม หนังสือบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษั ทข้ อ 4. เรื่ อ งทุนจด
ทะเบียนเพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท โดยให้ บคุ คลที่คณะกรรมการ
หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของบริ ษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์
สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้
เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน รายละเอียดการแก้ ไขหนังสือ บริ ค ณห์ สนธิ ของบริ ษั ท
อนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 406,574,337 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50
บาท เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ในราคาการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ หุ้นละ 20 บาท และมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท หรื อบุคคลที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ หาร เป็ นผู้มีอานาจพิจารณา กาหนด แก้ ไขเพิ่มเติม และ
เปลีย่ นแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

1.12

รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสำมัญที่
ออกใหม่ ครัง้ ที่ 1 (“ORI-W1”)
จานวนหุ้นที่รองรับการใช้ สทิ ธิ
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
ราคาการใช้ สทิ ธิ หุ้นละ
มูล ค่ า รวมของหุ้น ที่ ได้ จากการใช้
สิทธิ

406,574,337 หุ้น
0.50 บาท
20 บาท
203,287,168.50 บาท
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หุ้นที่สารองไว้ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิ
คิดเป็ นร้ อยละ

1.13

25 ของจานวนหุ้นที่ออกและ
เรี ยกชาระแล้ วทังหมดของ
้
บริ ษัท ณ วันที่ 2 ตุลาคม
2560 จานวน
1,626,297,347 หุ้น

กำรดำเนินกำรหำกมีห้ นุ ที่จัดสรรไว้ คงเหลือจำกกำรใช้ สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
หากมีห้ ุนสามัญ ที่เหลือจากการใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญ แสดงสิทธิ ในครัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อ
คณะกรรมการบริ หาร จะเสนอผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิต่อไป ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนด เงื่อนไข และวิธีการที่เกี่ยวข้ องตาม
พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

1.14

ตลำดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิท่ เี สนอขำย
บริ ษัทจะดาเนินการยื่นคาขออนุญาตให้ ตลาดหลักทรัพย์ พิจารณารับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สามัญของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 45 (สี่สิบห้ า)
วันนับจากวันที่บริ ษัทได้ ดาเนินการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิเสร็ จสิ ้นลง

1.15

ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้ สทิ ธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทจะดาเนินการขออนุญาตนาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สามัญเข้ าซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับ
จากวันครบกาหนดการใช้ สทิ ธิซงึ่ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิใช้ สิทธิใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญในแต่ละครัง้

1.16

ผลกระทบที่มตี ่ อผู้ถอื หุ้น
เนื่องจากเป็ นการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Rights Offering) ดังนัน้ จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นครบถ้ วนตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ โดยผู้ใช้ สทิ ธิไม่ใช่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ทังจ
้ านวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม ดังต่อไปนี ้
1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
=

จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี ้

บริษทั ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหำชน)
496 หมู่ 9 ตำบลสำโรงเหนื อ อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270

จานวนหุ้น paid-up + จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี ้
=

406,574,337
1,626,297,347 + 406,574,337

=

406,574,337
2,032,871,684

= ร้ อยละ 20
หมายเหตุ

จานวนหุ้น paid-up 1,626,297,347 หุ้นดังกล่าว เป็ นจานวนหุ้น paid-up ในปั จจุบัน
ของบริ ษัท ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560

ทัง้ นี ้ เมื่ อ ค านวณการลดลงของสัด ส่ว นการถื อ หุ้น (Control Dilution) โดยใช้ จ านวนหุ้น paid-up
1,626,297,347 หุ้น การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) จะเท่ากับ ร้ อยละ 20
2. การลดลงของกาไรสุทธิตอ่ หุ้น (Earnings per Share Dilution: EPS Dilution)
= (EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย) / EPS ก่อนเสนอขาย)
โดย“EPS ก่ อนเสนอขำย ” = กาไรสุทธิ/จานวนหุ้น paid-up
= 886,806,000 / 1,626,297,347
= 0.55 บาทต่อหุ้น
และ“EPS หลังเสนอขำย” = กาไรสุทธิ/(จานวนหุ้น paid-up + จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี ้)
= 886,806,000 /2,032,871,684
= 0.44 บาทต่อหุ้น
กาไรสุทธิ ที่ใช้ ในการคานวณคือกาไรสุทธิ ของงบรวมที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่ ย้อนหลัง 12
เดือน (งวด 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 30 มิถนุ ายน 2560) ซึง่ เท่ากับ 886,806,000 บาท
ดังนันการลดลงของก
้
าไรสุทธิตอ่ หุ้น (EPS Dilution)

2.

=

(0.55 – 0.44) / 0.55

=

0.20 บาทต่อหุ้น

ข้ อจำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
2.1

กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
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บริ ษัทไม่มีข้อจากัดการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ เว้ นแต่ การโอนเกิดขึ ้นในช่วงปิ ดสมุดทะเบียนใบสาคัญ
แสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนสิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิในกรณีการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย ซึ่งบริ ษัทจะปิ ด
สมุดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนหรื อการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ 21 (ยี่สบิ เอ็ด)
วันก่อนวันครบกาหนดการใช้ สทิ ธิ และตลาดหลักทรัพย์จะทาการขึ ้นเครื่ องหมาย SP (ห้ ามการซื ้อขาย)
ล่วงหน้ า 3 (สาม) วันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดง
สิทธิตรงกับวันหยุดทาการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ เลือ่ นเป็ นวันทาการถัดไป)
2.2

บุคคลที่ไม่ ใช่ สัญชำติไทย
บริ ษัทมีข้อจากัดการโอนหุ้นอันสืบเนื่องมาจากข้ อบังคับของบริ ษัทว่าด้ วยเรื่ องอัตราส่วนการถือหุ้นของ
บุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

2.2.1

บริ ษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ใู ช้ สิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย ซึง่ ได้ ดาเนินการใช้ สิทธิตามวิธีการใช้ สิทธิ
จนทาให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบุคคลหรื อนิติบุคคลที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทยมีจานวนเกินกว่าร้ อยละ 40
ของทุนที่เรี ยกชาระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ตามที่ระบุในข้ อบังคับหรื อตามสัดส่วนที่อาจมีการแก้ ไขตาม
ข้ อบังคับในอนาคต

2.2.2

หากข้ อจากัดการโอนดังกล่าวข้ างต้ น มีผลทาให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทยซึ่งได้ ใช้
สิทธิตามวิธีการใช้ สทิ ธิดงั ที่กล่าวมาแล้ วโดยครบถ้ วน ไม่สามารถใช้ สทิ ธิได้ ตามจานวนที่ระบุในใบแจ้ ง
ความจานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน บริ ษัทจะอนุญาตให้ ดาเนินการใช้ สิทธิ
เพียงส่วนที่ไม่ขดั ต่อข้ อจากัดข้ างต้ นโดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถเลือกให้ บริ ษัทดาเนินการ
อย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
ก) ให้ บริ ษัทคืนใบสาคัญแสดงสิทธิ และเงินที่เหลือตามราคาการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิใน
ส่วนที่ไม่สามารถใช้ สิทธิ ได้ โดยไม่มีดอกเบี ้ย ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย
ดังกล่าวเป็ นเช็คระบุชื่อขีดคร่ อมเฉพาะทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) วันทาการนับ
แต่วนั ใช้ สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ
ข) ให้ บริ ษัทเป็ นผู้ถือใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิทธิ และเงินตามจานวนการใช้
สิทธิซื ้อหุ้นสามัญที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย ได้ ยื่นความจานงการใช้ สิทธิ ใน
ส่วนที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิเอาไว้ ตามลาดับก่อนหลัง เพื่อดาเนินการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิใน
ส่วนที่ยงั ไม่ได้ มีการใช้ สิทธิ ทงั ้ จานวนหรื อบางส่วน เมื่อการเข้ าถือหุ้นตามใบสาคัญ แสดงสิทธิ
ดังกล่าวไม่ขดั ต่อข้ อจากัดเรื่ องสัดส่วนการถือหุ้นของคนที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย
ทังนี
้ ้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทยจะต้ องแสดงความจานงที่จะให้ บริ ษัทดาเนินการ
ตามข้ อ (ก) หรื อ (ข) ข้ างต้ น โดยระบุในใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญ ณ วันแจ้ ง
ความจานงการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้
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บริ ษัทจะอนุญาตให้ มีการดาเนินการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ในส่วนที่ยงั ไม่ได้ รับการใช้
สิทธิบางส่วนหรื อทังหมดในวั
้
นใช้ สทิ ธิวนั แรกที่สามารถกระทาได้ โดยที่ไม่ขดั ต่อข้ อจากัด อย่างไร
ก็ดี หากมีจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่รอการใช้ สิทธิ ณ วันใช้ สิทธิ ดงั กล่าวมากกว่าจานวนหุ้น
สามัญที่อนุญาตให้ ซื ้อได้ โดยไม่ขดั ต่อข้ อจากัดการโอนหุ้น เรื่ องสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย บริ ษัทจะดาเนินการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ แก่
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยตามลาดับการแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิที่ครบถ้ วน
สมบูรณ์ตามที่กาหนดในการใช้ สิทธิในครัง้ นี ้ หาก ณ วันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย ผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิท ธิ ดัง กล่า วไม่ ส ามารถใช้ สิท ธิ ได้ เนื่ อ งจากข้ อ จ ากัด เรื่ อ งสัด ส่ว นการถื อ ครองหุ้น ของผู้ ถื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธิ ดงั กล่าวหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยดังกล่าวไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริ ษัท และบริ ษัทจะไม่ชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดขึ ้นทังสิ
้ ้น
ค) ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยจะไม่ได้ รับการชดเชยไม่วา่ ในรูปแบบใดจากบริ ษัท ใน
กรณีที่ไม่สามารถดาเนินการใช้ สิทธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้ อจากัดเรื่ องสัดส่วนการถือครองหุ้น
ของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย
3.

วิธีกำรส่ งมอบหลักทรัพย์
3.1

กำรส่ งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทได้ เปิ ดบัญชีฝากหลักทรัพย์ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์) เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้ กบั บริ ษัทและให้ บริ การรับฝากหลักทรัพย์ที่จองซื ้อในการ
เสนอขายครัง้ นี ้ กล่าวคือ ผู้จองซื ้อสามารถใช้ บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้ าสูร่ ะบบซื ้อขาย
แบบไร้ ใบหุ้น (Scripless System) ได้ ทนั ที ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ระยะเวลาในการดาเนินการนาหลักทรัพย์เข้ า
จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ สันลง
้ และเพื่อให้ ผ้ จู องซื ้อสามารถขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
ฯ ได้ ทนั ที่ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ หลักทรัพย์ของบริ ษัทเริ่ มทาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ซึง่ แตกต่างกับกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น/ใบสาคัญแสดงสิทธิซงึ่ ผู้จองซื ้อจะไม่สามารถขาย
หลักทรัพย์ได้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จนกว่าจะได้ รับใบหุ้น / ใบสาคัญแสดงสิทธิ ผู้จองซื ้อสามารถเลือก
ให้ บริ ษัทดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ใน 3 กรณี ดังต่อไปนี ้ คือ

3.1.1

ในกรณี ที่ผ้ ูจองซือ้ หลักทรั พย์ ป ระสงค์ จะใช้ บริ การของศูน ย์ รับฝากหลักทรัพ ย์ (Scripless System)
กล่าวคือ ประสงค์ ที่จะฝากไว้ ในบัญชี ของบริ ษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซือ้ มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์อยู่
กรณีนี ้นายทะเบียนหุ้นของบริ ษัท คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะดาเนินการออกใบหุ้น/ใบสาคัญแสดง
สิทธิ ตามจานวนที่ได้ รับจัดสรรในชื่อของ “บริ ษัท ศูนย์ รับฝำกหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เพื่อผู้ฝำก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหลักทรัพย์ที่บริ ษัทหลักทรัพย์นนั ้
ฝากหลักทรัพย์อยู่ ภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ปิ ดการจองซื ้อหลักทรัพย์ และจะออกหลักฐานการรับ
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ฝากหลักทรัพย์ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่ได้ รับการจัดสรรภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการจองซื ้อหลักทรัพย์
ในขณะเดียวกันบริ ษัทหลักทรัพย์นนก็
ั ้ จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นที่ผ้ จู องซื ้อฝากไว้ ในกรณี นี ้ ผู้ที่
ได้ รับการจัดสรรจะสามารถขายหลักทรัพย์ ที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพ ย์ฯ ได้ ทันทีที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ หลักทรัพย์ของบริ ษัท ทาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อเลือกให้ บริ ษัท ดาเนินการตามข้ อ 3.1.1 ชื่อของผู้จองซื ้อในใบจองซื ้อจะต้ องตรงกับ
ชื่อเจ้ าของบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะฝากหลักทรัพย์ไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์
ดังกล่าว มิฉะนันแล้
้ ว บริ ษัท ขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการออกใบหุ้น/ใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
ตามข้ อ 3.1.3 แทน
3.1.2

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น/ใบสาคัญแสดงสิท ธิ แต่ประสงค์จะใช้ บริ การของศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื ้อประสงค์ที่จะฝากหลักทรัพย์ไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600 บริ ษัท จะดาเนินการนาหลักทรัพย์ที่ได้ รับจัดสรรฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชี จานวนหลักทรัพย์ตามจานวนที่ผ้ จู องซื ้อได้ รับการจัดสรรไว้ ใน
บัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ปิ ดการจองซื ้อหุ้น
และออกหลักฐานการรับฝากหลักทรัพย์ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ ภายใน 15 วันทาการนับจากวันปิ ดการจองซื ้อ
ในกรณี นี ้ ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรจะสามารถขายหลักทรัพย์ ที่ได้ รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ หลักทรัพย์ของบริ ษัทเริ่ มทาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหาก
ผู้จองซื ้อรายใดต้ องการถอนหลักทรัพย์ออกจากบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้
จองซื ้อรายนันสามารถติ
้
ดต่อได้ ที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตาม
อัต ราที่ ศูนย์ รับ ฝากหลักทรั พ ย์ ก าหนด ทัง้ นี ้ การถอนหลักทรั พ ย์ ที่ ฝากไว้ ในบัญ ชี ของบริ ษั ท ผู้ออก
หลักทรั พ ย์ สมาชิ ก เลขที่ 600 จะต้ อ งใช้ เวลาในการด าเนิ น การ ดังนัน้ ผู้จ องซื อ้ ที่ น าฝากในบัญ ชี
ดังกล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหลักทรัพย์ได้ ทนั ภายในวันที่หลักทรัพย์ของบริ ษัท เริ่ มทาการซื ้อขายได้
ในวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ

3.1.3

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น/ใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยให้ ออกใบหุ้น/ใบสาคัญแสดงสิทธิใน
ชื่อของผู้จองซื ้อ (Scrip System) นายทะเบียนหุ้นของบริ ษัท คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะทาการส่ง
มอบใบหุ้น/ใบสาคัญแสดงสิทธิตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ ไู ด้ รับการจัดสรรหลักทรัพย์ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื ้อหุ้นภายใน 15 วันทาการนับจากวันปิ ดการจองซื ้อ
หุ้น ในกรณี นี ้ ผู้ได้ รับการจัดสรรหลักทรัพย์จะไม่สามารถขายหลักทรัพย์ที่ได้ รับการจัดสรรในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้ จนกว่าจะได้ รับใบหุ้น/ใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอาจได้ รับภายหลังจากที่หลักทรัพย์ของ
บริ ษัท ได้ รับอนุมตั ิให้ เข้ าทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ ว ทังนี
้ ้ หากผู้จองซื ้อไม่ ระบุเลือกกรณี
ใดกรณีหนึง่ ในใบจองซื ้อ บริ ษัท ขอสงวนสิทธิที่จะออกใบหุ้น/ใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ จู องซื ้อแทน

3.2

กำรส่ งมอบหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
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ในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ใช้ สิทธิซื อ้ หุ้น
สามัญสามารถเลือกให้ บริ ษัทดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
3.2.1

ในกรณี ที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ โดยให้
ออกใบหุ้นในนามของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจานวนที่ใช้
สิทธิแก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ ในสมุดทะเบียน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 (สิบห้ า) วันทาการนับจากวันครบกาหนดการใช้ สทิ ธิแต่ละครัง้ ในกรณี
นี ้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ จะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ จนกว่าจะได้ รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้ รับภายหลังจากที่ห้ นุ สามัญที่
เกิดจากการใช้ สทิ ธิได้ รับอนุญาตให้ เข้ าทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.2.2

ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ แต่ประสงค์จะ
ใช้ บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจาก
การใช้ สิทธิ ไว้ ในบัญชี ของบริ ษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ถือใบสาคัญ แสดงสิทธิ มีบัญชี ซื ้อขายหลักทรัพย์อยู่
กรณีนี ้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดาเนินการนาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิฝากได้ กบั “บริษัท ศูนย์
รั บฝำกหลักทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝำก” และศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอด
บัญชีจานวนหุ้นสามัญที่บริ ษัทหลักทรัพย์นนฝากหุ
ั้
้ นสามัญอยู่ ในขณะเดียวกันบริ ษัทหลักทรัพย์นนั ้ ก็
จะบันทึกยอดบัญ ชีจานวนหุ้นสามัญที่บริ ษัทหลักทรัพย์นนฝากหุ
ั้
้ นสามัญอยู่ ในขณะเดียวกันบริ ษัท
หลักทรัพย์นนก็
ั ้ จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้น
ฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่ได้ รับการจัดสรรภายใน 7 (เจ็ด) วันทาการ นับจากวัน
ครบกาหนดการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญจะ
สามารถขายหุ้น สามัญ ที่ เกิ ด จากการใช้ สิทธิ ในตลาดหลัก ทรัพ ย์ แห่งประเทศไทย ได้ ทัน ทีที่ ต ลาด
หลักทรัพย์อนุญาตให้ ห้ นุ สามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิทาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเลือกให้ บริ ษัทดาเนินการตามข้ อ 3.2.2 ชื่อของ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับการจัดสรรหุ้น จะต้ องตรงกับชื่อเจ้ าของบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ผ้ ถู ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญ ไว้ ในบัญชีหลักทรัพย์ดงั กล่าว มิฉะนันแล้
้ ว บริ ษัทขอ
สงวนสิทธิ ที่จะดาเนินการออกใบหุ้นแก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นตามข้ อ 3.2.1
แทน

3.2.3

ในกรณี ที่ผ้ ูถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์ จะใช้
บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจาก
การใช้ สิทธิไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้ บริ ษัทจะดาเนินการนาหุ้น
สามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอด
บัญชีจานวนหุ้นสามัญตามจานวนที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้ รับการจัดสรรไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้
ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับการ
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จัดสรรหุ้นภายใน 7 (เจ็ด) วันทาการ นับจากวันครบกาหนดการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ เมื่อผู้ที่ได้ รับการ
จัดสรรหุ้นต้ องการขายหุ้น ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นจะต้ องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้ อง
ติด ต่อ ผ่านบริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ ทั่วไป ซึ่งอาจจะมี ค่า ธรรมเนี ย มในการด าเนิ น การตามที่ ศูน ย์ รับ ฝาก
หลักทรัพย์ และ/หรื อ บริ ษัทหลักทรัพย์นนๆ
ั ้ กาหนด ดังนันในกรณี
้
นี ้ ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถ
ขายหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ ห้ นุ ของบริ ษัททาการ
ซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่ได้ รับจัดสรรหุ้นได้ ดาเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว
แล้ ว
4.

ผลบังคับข้ อกำหนดสิทธิและกฎหมำยที่ใช้ บงั คับ
ข้ อกาหนดสิทธิฉบับนี ้จะมีผลใช้ บงั คับในวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันกาหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย
โดยข้ อกาหนดสิทธิ นี ้จะใช้ บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้ อกาหนดสิทธิ นี ้
ขัดแย้ งกับกฎหมายหรื อประกาศใดๆ ที่มีผลใช้ บงั คับตามกฎหมายกับใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ ใช้ ข้อความตาม
กฎหมายหรื อประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสาคัญแสดงสิทธิ แทนข้ อความของข้ อกาหนดสิทธิ เฉพาะในส่วนที่
ขัดแย้ งกันนัน้

ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)

นายพีระพงศ์ จรูญเอก
กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

