เอกสารแนบ 5

ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน)

ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
และผูถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุนสามัญ
บริษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ออกโดย
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม
2550 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไดรับสิทธิตามที่ไดกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ โดยบริษัทและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
จะตองผูกพันตามขอกําหนดสิทธิทุกประการ และใหถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับทราบและเขาใจขอกําหนดตางๆ
ในขอกําหนดสิทธิเปนอยางดีแลว ทั้งนี้ ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิจะจัดใหมีการเก็บรักษาสําเนาขอกําหนดสิทธิไว ณ
สํานักงานใหญของบริษัท เพื่อใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสําเนาขอกําหนดสิทธิและสัญญาตางๆ ไดในวัน
และเวลาทําการของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
คําจํากัดความ
คําและขอความตางๆ ที่ใชอยูใ นขอกําหนดสิทธิ ใหมีความหมายดังตอไปนี้
ขอกําหนดสิทธิ
หมายถึง
ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส
จํากัด (มหาชน) และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (UMS-W1)
(รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
หมายถึง
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิส
เซส จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ชนิดระบุชื่อผูถือและโอนเปลี่ยนมือได
ที่เสนอขายใหแกผูถือหุนสามัญเดิมตามสัดสวนการถือหุน
ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
หมายถึง
ใบที่ออกโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพือ่
ใชแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง
เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน)
บริษัท
หมายถึง
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน)
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
หมายถึง
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิส
เซส จํากัด (มหาชน) และใหรวมถึงผูถือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุนสามัญของ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน)
วันทําการ
หมายถึง
วันที่ธนาคารพาณิชยเปดทําการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมใช
วันเสารหรือวันอาทิตย หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศ
ใหเปนวันหยุดของธนาคารพาณิชย
ประกาศ กจ. 13/2547
หมายถึง
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ.
13/2547 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนที่ออกใหมและหุนที่ออกใหมเพื่อรองรับใบสําคัญ
แสดงสิทธิ
สํานักงาน กลต.
หมายถึง
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ตลาดหลักทรัพย
หมายถึง
ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
หมายถึง
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2550
วันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย หมายถึง
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553
ระยะเวลาการแจงความ
หมายถึง
ระยะเวลาที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงคจะใชสิทธิในการ
จํานงในการใชสิทธิ
ซื้อหุนของบริษัท โดยจะตองแจงความจํานงในการใชสิทธิที่จะซื้อหุน
ของบริษัทภายในชวง 5 วันทําการกอนวันกําหนดการใชสิทธิในแตละ
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ครั้ง ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทําการของบริษัท
สําหรับการใชสิทธิครั้งสุดทายกําหนดใหมีระยะเวลาการแจงความ
จํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทายเทากับ 15 วัน กอนวันกําหนดการใช
สิทธิครั้งสุดทาย
1. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัทจะออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทจํานวน 70,000,000 หนวย โดย
จัดสรรใหแกผูถือหุนสามัญเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฎอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2550 โดยไม
คิดมูลคา ในอัตราสวน 2 หุนเดิม ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย
ดังตอไปนี้
1.1 ลักษณะสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
ประเภท

:

ชนิด

:

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขายตอหนวย
วิธีการเสนอขาย

:
:
:
:
:

:
จํานวนหุนสามัญที่สํารอง
เพื่อการใชสทิ ธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ
:
อัตราการใชสิทธิ
ราคาใชสทิ ธิ

:

ระยะเวลาการใชสิทธิ

:

ตลาดรองของใบสําคัญแสดง :
สิทธิ

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด
(มหาชน) ครั้งที่ 1 (UMS-W1)
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผูถือและโอนเปลี่ยนมือ
ได
3 ป นับตั้งแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 6 พฤศจิกายน 2550
70,000,000 หนวย
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2550
หนวยละ 0 บาท (ศูนยบาท)
เปนการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทในอัตราสวน 2 หุนเดิมตอ 1 หนวย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษใหปดเศษทิ้ง) ที่มีรายชื่อปรากฏอยูในสมุด
ทะเบียนผูถือหุนในวันที่ 31 ตุลาคม 2550
70,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 50 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
บริษัท จํานวน 140,000,000 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท) ณ วันที่ 16
ตุลาคม 2550
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาหุนละ 8.50 บาท (มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท) (อาจเปลี่ยนแปลงใน
ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดในวันทําการ
สุดทายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของแตละป ตลอดอายุ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกําหนดการใชสิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 28
ธันวาคม 2550 และวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายจะตรงกับวันที่ใบสําคัญแสดง
สิ ท ธิ มี อ ายุ ค รบ 3 ป ซึ่ ง ตรงกั บ วั น ที่ 5 พฤศจิ ก ายน 2553 และในกรณี ที่ วั น
กํ า หนดการใช สิ ท ธิ ค รั้ ง สุ ด ท า ยตรงกั บ วั น หยุ ด ทํ า การของบริ ษั ท ให เ ลื่ อ นวั น
กํ า หนดการใช สิ ท ธิ ค รั้ ง สุ ด ท า ยดั ง กล า วเป น วั น ทํ า การสุ ด ท า ยก อ นหน า วั น
กําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายดังกลาว โดยระยะเวลาแสดงความจํานงในการใช
สิทธิครั้งสุดทายจะตองไมนอยกวา 15 วันกอนวันกําหนดการใชสิทธิดังกลาว
บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ
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ตลาดรองของหุนสามัญที่
เกิดจากการใชสิทธิ
ผลกระทบตอผูถ ือหุน

: บริษัทจะนําหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอ
ขายในครั้งนี้ เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
: เนื่องจากเปนการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน ดังนั้น
จึงไมมีผลกระทบตอผูถือหุน อยางไรก็ตาม หากมีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไมใชผูถือหุนเดิมทั้งจํานวนจะมีผลกระทบตอผู
ถือหุนเดิมดังนี้
1. ดานการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution)
ผลกระทบที่มีตอผูถือหุนในดานการลดลงของสัดสวนการถือหุนเทากับรอย
ละ 33.33
2. ดานการลดลงของสวนแบงกําไร (Earnings Dilution)
ผลกระทบที่มีตอผูถือหุนในดานการลดลงของสวนแบงกําไรเทากับรอยละ
33.33
3. ดานการลดลงของราคา (Price Dilution)
เนื่องจากราคาใชสิทธิสูงกวาราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในชวง 15 วันทําการ
กอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบดานการลดลง
ของราคา (Price Dilution)

1.2 การใชสทิ ธิและเงื่อนไขการใชสิทธิ
1.2.1 วันกําหนดการใชสิทธิ
วันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้
วันกําหนดการใชสิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 28 ธันวาคม 2550 และวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายจะตรงกับวันที่
ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ป ซึ่งตรงกับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 และในกรณีที่วันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย
ตรงกับวันหยุดทําการของบริษัท ใหเลื่อนวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายดังกลาวเปนวันทําการสุดทายกอนหนาวัน
กําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายดังกลาว
1.2.2 ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัท จะตองแจงความจํานงในการใชสิทธิ
ซื้อหุนสามัญของบริษัท ระหวางเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทําการกอนวันกําหนดการใชสิทธิใน
แตละครั้ง (ตอไปนี้เรียกวา “ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ”) ยกเวนการใชสิทธิครั้งสุดทายกําหนดใหมี
ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทายภายใน 15 วันกอนวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย (ตอไปนี้
เรียกวา “ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทาย”)
บริษัทจะไมมีการปดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ ยกเวนในกรณีการใชสิทธิครั้งสุดทาย จะ
มีการปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ 21 วัน กอนวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย และตลาดหลักทรัพย
จะทําการขึ้นเครื่องหมาย SP (หามการซื้อขาย) ลวงหนา 3 วันทําการกอนวันปดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วันปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทําการของตลาดหลักทรัพยใหเลื่อนวันปดสมุดทะเบียนเปน
วันทําการกอนหนา)
การแจงขาวเกี่ยวกับการใชสิทธิ อัตราการใชสิทธิ ราคาที่จะซื้อหุนสามัญ ระยะเวลาการใชสิทธิ และระยะเวลา
การแจงความจํานงในการใชสิทธิ บริษัทจะแจงรายละเอียดดังกลาวอยางนอย 5 วันทําการกอนระยะเวลาการแจงความ
จํานงในการใชสิทธิในแตละครั้ง ในระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย (SET SMART / ELCID) สําหรับวัน
กําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย บริษัทจะสงรายละเอียดดังกลาวใหกับผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุด
ทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันปดสมุดทะเบียนครั้งสุดทายทางไปรษณียลงทะเบียนดวย
เอกสารแนบ 5 หนา 3

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน)

1.2.3 นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชั้น 4 และ 7 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0-2359-1200-1
โทรสาร 0-2359-1259
Website: www.tsd.co.th
นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ จะรับผิดชอบตอการปดสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุด
ทะเบียนจะตองประกอบดวย ชื่อและนามสกุล สัญชาติและที่อยูของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ ที่
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะกําหนด ในกรณีขอมูลไมตรงกัน จะถือวาขอมูลที่ปรากฎอยูใน
สมุ ด ทะเบี ย นผู ถื อ ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ เ ป น ข อ มู ล ที่ ถู ก ต อ ง ดั ง นั้ น ผู ถื อ ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ มี ห น า ที่ ใ นการแจ ง ขอ
เปลี่ยนแปลง หรือแกไขขอผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิตอนายทะเบียน
โดยตรง
บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหแกผู
ถือ ใบสํา คั ญ แสดงสิท ธิ ท ราบถึ งการเปลี่ ย นแปลงดั ง กล าวผ า นทางระบบเผยแพร ข อ มูล ของตลาดหลั ก ทรั พ ย (SET
SMART / ELCID) โดยเร็ว และแจงใหสํานักงาน กลต. ภายใน 15 วัน รวมทั้งบริษัทจะดําเนินการจัดสงการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวใหกับผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียนดวย
1.2.4 สถานทีต่ ิดตอในการใชสิทธิ
บริษัท ยูนคิ ไมนิง่ เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน)
36/83 อาคาร พี.เอส.ทาวเวอร ชั้น 24 และ 29 ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท
(66) 2 664-1701-8
โทรสาร
(66) 2 259-2467, (66) 2 664-1700
1.2.5 ขั้นตอนการใชสิทธิ
ขั้นตอนการใชสิทธิสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่อยูในระบบใบหุน และระบบไรใบหุน (Scripless System) จะมี
ความแตกตางตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
• ในกรณี ข องใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ อ ยู ใ นระบบใบหุ น ผู ถื อ ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ส ามารถใช
ใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหลักฐานในการแจงความจํานงในการใชสิทธิไดทันที
• ในกรณี ของใบสําคั ญแสดงสิท ธิที่ อยูใ นระบบไร ใ บหุน ผูถื อ ใบสํา คัญ แสดงสิ ทธิท่ี มีค วาม
ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญตองแจงความจํานงและกรอกแบบคําขอใหถอนใบสําคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด โดยยื่นตอบริษัท
หลั ก ทรั พ ย ที่ ทํ า หน า ที่ เ ป น นายหน า ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย (Broker) ของตน และบริ ษั ท
หลักทรัพยดังกลาวจะดําเนินการแจงบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพือ่
ขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับนําไปใชเปนหลักฐาน
ประกอบการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทตอไป
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจงความจํานงในการใช
สิทธิ โดยดําเนินการและสงเอกสารใหแกบริษัทตามสถานที่ติดตอในการใชสิทธิที่ระบุไวในขอ 1.2.4 ดังตอไปนี้
เอกสารแนบ 5 หนา 4
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1) แบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทที่ไดกรอกขอความถูกตองชัดเจนและครบถวน
ทุกรายการพรอมลงนามโดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะสามารถขอรับแบบ
แสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทได ณ สถานที่ติดตอในการใชสิทธิ ในชวงระยะเวลา
การแจงความจํานงในการใชสิทธิหรือระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทาย
2) ชําระเงินตามจํานวนในการใชสิทธิตามที่ระบุในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญโดยผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญ จะตองชําระเปนเช็ค ดราฟท ตั๋วแลกเงินธนาคาร
หรือคําสั่งจายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บไดในกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทําการนับจากวัน
กําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง และขีดครอมสั่งจาย “บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส” เลขที่บัญชี 054-300245-6 ประเภทบัญชี กระแสรายวัน ของธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) สาขายอยจีเอ็มเอ็ม
แกรมมี่ เพลส (บริษัทขอสงวนสิทธิไมรับชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญเปนเงินสด) ทั้งนี้ การใชสิทธิซื้อหุน
สามัญดังกลาวจะสมบูรณตอเมื่อ บริษัทไดเรียกเก็บเงินจํานวนดังกลาวไดแลวเทานั้น หากเรียกเก็บเงิน
ไมไดดวยเหตุใดๆ ที่มิไดเกิดจากบริษัท ใหถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนา ยกเลิก และบริษัท
ตกลงใหถือเปนการยกเลิกการขอใชสิทธิในครั้งนั้น ทั้งนี้ บริษัทจะนําสงใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย
ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ โดยจะไมมีการคํานวณดอกเบี้ยไมวาในกรณีใดๆ
และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถยื่นความจํานงขอใชสิทธิใหมไดในวันกําหนดการใชสิทธิครั้งตอไป
เวนแตเปนการยกเลิกการใชสิทธิครั้งสุดทาย ใหถือวาหมดสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวอีกตอไป
3) หลักฐานประกอบการจองซือ้
(ก) บุคคลสัญชาติไทย
: สําเนาบัตรประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บุคคลทีม่ ิใชสญ
ั ชาติไทย : สําเนาหนังสือเดินทาง พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ค) นิติบุคคลในประเทศ
: สําเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน
6 เดือนกอนวันกําหนดการใชสิทธิ พรอมรับรองสําเนาถูกตองและ
เอกสารหลักฐานของผูมีอํานาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง
(ง) นิติบุคคลตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ
และหนังสือรับรอง ที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันกําหนดการใชสิทธิ
ซึ่งรับรองโดย Notary Public พรอมรับรองสําเนาถูกตองและเอกสาร
หลักฐานของผูมีอํานาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
4) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองเปนผูรับผิดชอบคาอากรแสตมปหรือภาษีอื่นใด (ถามี) ตามบทบัญญัติแหง
ประมวลรัษฎากร หรือขอบังคับ หรือกฎหมายตาง ๆ ที่ใชบังคับในการใชสิทธิ
5) จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ขอใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะตองเปนจํานวนเต็มเทานั้น โดยอัตรา
การใชสิทธิเทากับใบสําคัญแสดงสิทธิหนึ่งหนวยตอหุนสามัญหนึ่งหุน เวนแตมีการปรับสิทธิ
6) จํานวนหุนสามัญที่ออกเมื่อมีการใชสิทธิ จะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใชสิทธิ ซึ่งผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิไดชําระตามที่กลาวขางตน หารดวยราคาการใชสิทธิในขณะที่มีการใชสิทธินั้น โดยบริษัทจะ
ออกหุนสามัญเปนจํานวนเต็มไมเกินจํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิ คูณดวยอัตราการใชสิทธิ หาก
มีการปรับราคาการใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิแลว ทําใหมีเศษเหลืออยูจากการคํานวณดังกลาว
บริ ษั ท จะไม นํ า เศษดั ง กล า วมาคิ ด คํ า นวณและบริ ษั ท จะนํ า ส ง เงิ น ส ว นที่ เ หลื อ (ถ า มี ) ทางไปรษณี ย
ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ โดยจะไมมีการคํานวณดอกเบี้ยไมวาในกรณีใดๆ
ในกรณีที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใชสิทธิตามเกณฑการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ
ตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจํานวนหุนสามัญที่จะไดรับจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ใหตัดเศษของหุนทิ้ง
เอกสารแนบ 5 หนา 5
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7) การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ จะไมมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทําใหราคา
การใชสิทธิใหมสูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใชสิทธิลดลง เวนแตกรณีการรวมหุน และจะใชราคาการใชสิทธิ
ใหมหลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหนง) คูณกับจํานวนหุนสามัญ (จํานวนหุนสามัญคํานวณได
จากอัตราการใชสิทธิใหม คูณกับจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจํานงการใชสิทธิ เมื่อคํานวณได
จํานวนหุนออกมาเปนเศษหุน ใหตัดเศษของหุนนั้นทิ้ง) สวนในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิ
ดังกลาวมีผลทําใหราคาการใชสิทธิใหมมีราคาซึ่งต่ํากวามูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทก็ใหใชมูล
คาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทเปนราคาการใชสิทธิใหม
8) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญไมต่ํากวา 100 หุนสามัญ โดยจํานวนหนวยของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะตองเปนจํานวนเต็มเทานั้น อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิในการซื้อหุนต่ํากวา 100 หุนสามัญ จะตองใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญในครั้ง
เดียวทั้งจํานวน
9) หากบริษัทไดรับหลักฐานใบสําคัญแสดงสิทธิไมครบตามจํานวนที่ระบุไว ในแบบแสดงความจํานงในการ
สิทธิซื้อหุนสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบไดวาขอความที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ กรอกลงในแบบแสดง
ความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญนั้น ไมครบถวนหรือไมถูกตอง ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ จะตองทํา
การแกไขใหถูกตองภายในวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมทําการแกไข
ใหถูกตองภายในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจะถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพ
ลงโดยไมมีการใชสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทจะนําสงใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วันนับ
จากวันกําหนดการใชสิทธิ โดยจะไมมีการคํานวณดอกเบี้ยไมวาในกรณีใดๆ
ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ชําระจํานวนเงินในการใชสิทธิไมครบถวน บริษัทมีสิทธิที่จะดําเนินการ
ประการใดประการหนึ่งตอไปนี้
(ก) ถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลง โดยไมมีการใชสิทธิ หรือ
(ข) ถือวาจํานวนหุนสามัญที่จองซื้อมีจํานวนเทากับจํานวนที่จะไดรับตามจํานวนเงินในการใชสิทธิ ซึ่ง
บริษัทไดรับชําระไวจริงตามราคาการใชสิทธิในขณะนั้น หรือ
(ค) ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ชําระเงินเพิ่มเติมตามจํานวนที่ประสงคจะใชสิทธิใหครบถวนภายใน
ระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้น หากบริษัทไมไดรับเงินครบตามจํานวนในการใช
สิทธิภายในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจะถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลง
โดยไมมีการใชสิทธิ
ในกรณีตามขอ (ก) และ (ค) บริษัทจะนําสงใบสําคัญแสดงสิทธิ พรอมเงินสวนที่เหลือทางไปรษณีย
ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ โดยจะไมมีการคํานวณดอกเบี้ยไมวาในกรณีใดๆ
ในกรณีขอ (ข) บริษัทจะแจงจํานวนการใชสิทธิในกรณีที่บริษัทถือวามีการใชสิทธิบางสวนแกผูใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง
นอกจากนี้ บริษัทจะนําสงใบสําคัญแสดงสิทธิ พรอมเงินสวนที่เหลือ (ถามี) ทางไปรษณียลงทะเบียน
ภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ โดยจะไมมีการคํานวณดอกเบี้ยไมวาในกรณีใดๆ อยางไรก็ดี
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมมีการใชสิทธิดังกลาว ยังมีผลใชตอไปจนถึงวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย
ทั้งนี้ ในกรณีเปนการใชสิทธิครั้งสุดทาย บริษัทสงวนสิทธิที่จะเลือกดําเนินการตามขอ (ข)
10) เมื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญ ไดปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ กลาวคือไดสงมอบทั้งใบสําคัญแสดงสิทธิ แบบ
แสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ และชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญถูกตองและครบถวนสมบูรณ ผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะไมสามารถเพิกถอนการใชสิทธิได เวนแตจะ
ไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากบริษัท
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11) เมื่อพ นกําหนดวั นกําหนดการใชสิทธิ ครั้ง สุดทายแล ว แต ผูถือ ใบสํา คัญแสดงสิ ทธิยั งมิได ปฏิบั ติตาม
เงื่อนไขของการใชสิทธิที่กําหนดไวอยางครบถวน ใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพลง โดยไมมี
การใชสิทธิ และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะใชสิทธิไมไดอีกเมื่อพนวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย
12) บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวของบริษัท ตอกระทรวงพาณิชยตามจํานวนหุน
สามัญที่ออกใหมสําหรับการใชสิทธิภายใน 14 วันนับตั้งแตวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง และบริษัท
จะดําเนินการจดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดใชสิทธินั้น เขาเปนผูถือหุนสามัญของบริษัท ในสมุด
ทะเบียนผูถือหุนตามจํานวนหุนสามัญที่คํานวณไดจากการใชสิทธิในครั้งนั้น
1.2.6 เงื่อนไขอื่นเกี่ยวกับการใชสิทธิ
1) บริษัทจะไมออกหุนสามัญใหแกผูใชสิทธิที่มิใชสัญชาติไทยซึ่งไดดําเนินการใชสิทธิตามวิธีการใชสิทธิจน
ทําใหสัดสวนการถือหุนของคนที่มิใชสัญชาติไทยมีจํานวนเกินกวารอยละ 49 ตามที่ระบุในขอบังคับหรือ
ตามสัดสวนที่อาจมีการแกไขขอบังคับในอนาคต
2) หากขอจํากัดการโอนดังกลาวขางตนมีผลทําใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทยที่ไดดําเนินการ
ใชสิทธิตามวิธีการใชสิทธิ ไมสามารถใชสิทธิไดตามจํานวนที่ระบุในใบแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุน
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะคืนใบสําคัญแสดงสิทธิ พรอมเงินสวนที่เหลือ (ถามี) ในสวนที่ไมสามารถใชสิทธิ
ไดโดยไมมีดอกเบี้ยใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่มิใชสัญชาติไทยดังกลาวทางไปรษณียลงทะเบียน
ภายใน 14 วัน นับจากวันกําหนดการใชสิทธิในครั้งนั้นๆ
3) บริษัท จะดํ าเนิ นการใชสิ ทธิต ามใบสําคั ญแสดงสิ ทธิให แกผู ถือใบสําคั ญแสดงสิ ทธิที่มิ ใชสั ญชาติไ ทย
ตามลําดับการแจงความจํานงในการใชสิทธิที่ครบถวนสมบูรณตามที่กําหนดในการใชสิทธิในแตครั้ง
4) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทยจะไมไดรับการชดเชยไมวาในรูปแบบใดจากบริษัท ในกรณีทไี่ ม
สามารถดําเนินการใชสิทธิได โดยมีสาเหตุมาจากขอจํากัดเรื่องสัดสวนการถือครองหลักทรัพยของผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทย
ทั้งนี้ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถดาวนโหลดแบบแสดงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดในเว็บ
ไซดของบริษัท www.uniquecoal.com และบริษัทจะดําเนินการยื่นคําขอใหรับหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญในแตละครั้งเปนหลักทรัพยจดทะเบียนเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยโดยเร็ว แตไม
เกิน 30 วัน นับจากวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง
2. การแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
2.1 การแกไขในสวนที่เปนประโยชนตอผูถ ือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจง หรือที่ตอ งดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมาย
การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิในเรื่องที่เห็นไดวาจะเปนประโยชนตอผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยชัด
แจง หรือเพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับ หรือคําสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือขอบังคับของ
สํานักงาน กลต. ที่เกี่ยวของ ใหบริษัทกระทําไดโดยไมตองไดรับความยินยอมจากที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
2.2 การแกไขเพิม่ เติมในกรณีอื่น
การแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธินอกจากกรณีตามขอ 2.1 ตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและที่ประชุมผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
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2.3 เงื่อนไขในการดําเนินการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิ
การแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิไมวาในกรณีใด ๆ จะตองไมขัดหรือแยงกับขอกําหนดตามประกาศ กจ.
13/2547 หรือกฎเกณฑใดๆ ของสํานักงาน กลต. รวมทั้งที่จะมีเพิ่มเติมภายหลังที่บริษัทไดรับอนุญาตจากสํานักงาน
กลต. ใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทั้งนี้ ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และ/หรือผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมมีสิทธิที่จะเสนอใหแกไขขอกําหนดสิทธิใน
เรื่อง อัตราการใชสิทธิ ราคาการใชสิทธิ และอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัทจะแจงไปยังผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิดังกลาวในขอ 2.1 หรือ
2.2 และจะจัดสงขอกําหนดสิทธิที่แกไขเปลี่ยนแปลงใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเมื่อไดรับการรองขอภายใน 15 วันนับ
แตวันที่ไดรับการรองขอเปนหนังสือจากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และบริษัทจะจัดสงขอกําหนดสิทธิที่เปลี่ยนแปลง
ดังกลาวใหแกตลาดหลักทรัพยภายในวันทําการถัดไป และสํานักงาน กลต. ภายใน 15 วัน
3. การประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
การเรียกและ/หรือ การประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใหเปนไปตามวิธีการดังตอไปนี้
1) บริษัทตองเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งโดยเร็ว ภายใน
30 วันนับแตเกิดเหตุการณดังตอไปนี้
(ก) หากมีการเสนอขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิไมวาโดยบริษัทหรือผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตามที่กําหนดไวในขอ 2.2 หรือ
(ข) หากมีเหตุการณ ซึ่งบริษัทเห็นวาอาจกระทบตอสวนไดเสียของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอยางเปน
นัยสําคัญ หรือความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติหนาที่ตามขอกําหนดสิทธิ
ในกรณีที่บริษัทผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิไมดําเนินการจัดการประชุมภายใน 30 วันนับจากวันที่เกิดเหตุการณ
ดังกลาวใน (ก) หรือ (ข) ขางตน ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสําคัญแสดงสิทธิรวมกันไมนอยกวารอยละ 25
ของจํานวนหนวยทั้งหมดของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิ ณ ขณะนั้น อาจรวมกันเขาชื่อทําหนังสือรอง
ขอใหบริษัทผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหดําเนินการจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิได โดยระบุเหตุผลในการ
ที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาว และบริษัทจะตองจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน
ระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ไดรับการรองขอจากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวนั้น
ในกรณีที่มีการจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะดําเนินการปดสมุดทะเบียนเพื่อกําหนดสิทธิของผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกลาวเปนระยะเวลาไม
เกิน 21 วันกอนวันประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
2) ในการเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ไมวาจะเปนการประชุมเนื่องจากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได
ใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวนรองขอ หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเรียกประชุม ใหบริษัทจัดทําหนังสือ
นัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ผูที่ขอใหเรียกประชุม และเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม และจัดสงใหผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวนแตละราย ตามรายชื่อ และที่อยูที่ปรากฏอยูใน
สมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และแจงผานทางสื่อของตลาดหลักทรัพย (SET SMART / ELCID) เพื่อ
กําหนดสิทธิในการเขารวมประชุมไมนอยกวา 7 วันกอนการประชุมในแตละครั้ง
3) ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวนซึ่งมี
สิทธิเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได
โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะตองจัดทําหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทกําหนดและใหยื่นหนังสือ
มอบฉันทะตอประธานที่ประชุมหรือผูที่ประธานที่ประชุมมอบหมายกอนเริ่มการประชุม
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวนของบริษัทในขณะนั้น โดยไมรวมถึงผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
คนใดที่มีสวนไดเสียในขอพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติ หามมิใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคน
นั้นออกเสียงลงคะแนนในขอพิจารณาขอนั้น
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4)

5)

6)

7)
8)

9)
10)

11)

12)

13)
14)

ผู ถื อ ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ มี ส ว นได เ สี ย ตามข อ นี้ หมายถึ ง ผู ถื อ ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ มี ค วามขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชนในเรื่องที่ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเทากับหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ถือ
อยูโดยใบสําคัญแสดงสิทธิหนึ่งหนวยมีหนึ่งเสียง ผูเปนประธานในที่ประชุมไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
นอกจากสิทธิที่ตนมีในฐานะเปนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในการประชุ ม ผู ถื อ ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จั ด ขึ้ น โดยบริ ษั ท ให ป ระธานกรรมการบริ ษั ท หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด รั บ
มอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิเปนผูจัดการประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิลง
มติเห็นชอบคัดเลือกก็ได โดยที่ทั้งสองกรณีประธานที่ประชุมไมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด
องคประชุมในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองประกอบดวยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิ
หรือใชสิทธิไปแลวบางสวน และ/หรือ ผูรับมอบฉันทะมาประชุมรวมกันไดไมนอยกวา 25 ราย ซึ่งถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิรวมกันไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยทั้งหมดของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิ
และ/หรือใชสิทธิไปแลวบางสวนจึงจะครบเปนองคประชุม ในกรณีที่ไมครบเปนองคประชุม ใหถือวาการประชุม
เปนอันระงับไป หากการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธินั้นเปนการเรียกโดยมติคณะกรรมการบริษัทใหนัด
ประชุมใหมภายในระยะเวลาไมนอยกวา 7 วัน แตไมเกินกวา 14 วัน นับจากวันกําหนดประชุมผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิในครั้งแรก และใหบริษัทดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมไปยังผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุกราย
และตลาดหลักทรัพยตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไวขางตน ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตอง
ครบองคประชุม กลาวคือ มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมาประชุมเทาใดถือวาเปนองคประชุม ทั้งนี้ สําหรับในกรณี
ที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนผูรองขอใหเรียกประชุม จะไมมีการเรียกประชุมใหม
ในกรณีที่ปรากฎวาการประชุมครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลว 45 นาที ยังมีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเขารวม
ประชุมยังไมครบเปนองคประชุมใหถือวาการประชุมเปนอันระงับไป
มติที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิและ/หรือใชสิทธิไปแลวบางสวน ณ ขณะนั้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
มติใดๆ ซึ่งที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดลงมติไปแลวนั้น ใหถือวามีผลผูกพันผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุก
รายไมวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธินั้นจะไดเขารวมประชุมดวยหรือไมก็ตาม
ภายหลั ง จากบริ ษั ท ได ดํ า เนิ น การจั ด ประชุ ม ผู ถื อ ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ บริ ษั ท จะแจ ง มติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ
ใบสําคัญแสดงสิทธิใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบผานทางระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย (SET
SMART / ELCID) โดยเร็ว
บริษัทจะดําเนินการจัดทําและบันทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบันทึกดังกลาวไวที่สํานักงานใหญของ
บริษัท รายงานประชุมที่ไดลงลายมือชื่อโดยประธานใหถือเปนหลักฐานอันสมบูรณของกิจการทั้งหลายที่ได
ประชุ มกั นนั้ น และจัด ส งรายงานการประชุ มดั งกลาวให แก ตลาดหลัก ทรั พ ยแ ละสํา นั กงาน กลต. ภายใน
ระยะเวลาไมเกิน 14 วัน นับจากวันประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายของ
บริษัทมีสิทธิที่จะเขารวมประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือใหคําอธิบายในที่ประชุมผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได
บริษัทจะเปนผูชําระคาใชจายที่เกี่ยวของกับการจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
บริษัทจะแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธินับตั้งแตวันที่ประชุมเพื่อลงมติ
และบริ ษั ท จะแจ ง การแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข อ กํ า หนดสิ ท ธิ เ ป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรให สํ า นั ก งาน กลต. และตลาด
หลักทรัพยทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่มีการแกไขเพิ่มเติมนั้น
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4. การชดใชคาเสียหาย กรณีบริษัทไมสามารถจัดใหมีหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิ
บริษัทจะชดใชคาเสียหายใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียด ดังนี้
4.1 บริษัทจะชดใชคาเสียหายใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ตอเมื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดมาแสดงความ
จํานงที่จะใชสิทธิในแตละครั้ง และบริษัทไมสามารถจัดใหมีหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ไดอยางครบถวนโดยคาเสียหายที่บริษัทจะชดใชใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิขางตน สามารถคํานวณไดดังนี้
คาเสียหายตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย

=

B X [MP – EP]

โดยที่
B
MP

EP

คือ จํานวนหุนสามัญที่ไมสามารถจัดใหมี และ/หรือ เพิ่มขึ้นไดตามอัตราการใช
สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ตอ 1 หนวย
คือ มูลคาการซื้อขายหุนสามัญของบริษัททั้งหมดหารดวยจํานวนหุนสามัญของ
บริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพยในวันกําหนดการใชสิทธิใน
แตละครั้ง
คือ ราคาการใชสิทธิ หรือราคาการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่เปลี่ยนแปลง
แลว

ในกรณีที่ไมสามารถหา “ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุนสามัญไมมีการซื้อขาย
ในวันกําหนดการใชสิทธิ บริษัทจะดําเนินการกําหนดราคายุติธรรมเพื่อใชในการคํานวณแทน
4.2 การชดใชค า เสี ย หายขา งตน บริ ษั ท จะชํ า ระใหเ ปน เช็ ค ขี ด ครอ มสั่ ง จา ยเฉพาะและจะจั ด สง ทาง
ไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง โดยไมมีดอกเบี้ย หากบริษัทไม
สามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนดังกลาวใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดภายในกําหนดเวลาดังกลาว บริษัทจะชําระ
ดอกเบี้ยใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากคาเสียหายนับจากวันที่พนกําหนด
ระยะเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับเงินคืนแลว อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากได
มีการสงเช็คคืนเงินคาเสียหายดังกลาวทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิ
ซื้อหุน สามัญ โดยถู กตองแลว ใหถือ วาผูถื อใบสํ าคัญแสดงสิทธิไ ดรับคื นเงิน คาเสี ยหายแลวโดยชอบ และผูถื อ
ใบสําคัญแสดงสิทธิจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
อนึ่ง ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทยที่ใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญ แตไมสามารถจอง
ซื้อไดเนื่องจากอัตราสวนการถือหุนของคนที่มิใชสัญชาติไทยในขณะนั้นเกินกวาจํานวนรอยละ 49 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ตามที่ระบุไวในขอจํากัดการโอนหุนสามัญ ในกรณีเชนนี้ บริษัทจะไมชดใช
คาเสียหาย หรือ ดําเนินการอื่นใดใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทย และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคนที่
มิใชสัญชาติไทยไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหาย หรือเรียกรองใหบริษัทชดใชใดๆ ทั้งสิ้น อยางไรก็ดี ใบสําคัญแสดง
สิทธิยังมีผลใชตอไปจนถึงวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย หาก ณ วันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทยยังไมสามารถใชสิทธิได เนื่องจากอัตราสวนการถือหุนของคนที่มิใชสัญชาติไทยใน
ขณะนั้นเกินกวาจํานวนที่ระบุไวขอจํากัดการโอนหุนสามัญ ใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวหมดอายุลง โดยผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทยดังกลาว ไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายใดๆ ตอบริษัท และบริษัทจะไม
ดําเนินการชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
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5. มาตรการคุมครองผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
5.1 สิทธิของบริษัทในการเรียกใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิกอนระยะเวลาที่กําหนดตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่บริษัทออกครั้งนี้ไมมีขอกําหนดใหบริษัทสามารถเรียกใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใชสิทธิ
กอนระยะเวลาที่กําหนดตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
5.2 เงื่อนไขการปรับสิทธิ
บริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิ และอัตราการใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญตลอดอายุของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งดังตอไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อรักษาผลประโยชนตอบแทนของผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิไมใหนอยไปกวาเดิม
1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัท อันเปนผลมาจากการรวมหุนหรือแบงแยกหุน
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแตวันที่ไดมีการเปลี่ยนแปลง
มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัท
ก. ราคาการใชสิทธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Price 0 x [Par 1]
Price 1
=
[Par 0]
ข. อัตราการใชสิทธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Ratio 0 x [Par 0]
Ratio 1
=
[Par 1]
โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
Par 1
Par 0

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลีย่ นแปลง
อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลีย่ นแปลง
มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญกอนการเปลี่ยนแปลง

2) เมื่อบริษัทไดเสนอขายหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจํากัดใน
ราคาสุทธิตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหมคํานวณไดต่ํากวารอยละ 90 ของ “ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญ
ของบริษัท"
การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมได
รับสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยขึ้นเครื่องหมาย XR) สําหรับกรณีที่
เปนการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม (Right Issues) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหม
กรณีที่เปนการเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เปนการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด
แลวแตกรณี
“ราคาสุทธิตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหม” คํานวณไดจากจํานวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทจะไดรับจากการเสนอขาย
หุนสามัญ หักดวยคาใชจาย หารดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกใหมทั้งหมด
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“ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลคาการซื้อขายหุนสามัญของบริษัททั้งหมดหารดวย
จํานวนหุนสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพยในระหวางระยะเวลา 5 วันทําการ (วันที่
เปดทําการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย) ติดตอกัน กอนวันที่ใชในการคํานวณ
“วันที่ใชในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหม
(วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR) สําหรับกรณีที่เปนการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม (Right Issues) และ/หรือวัน
แรกของการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหม สําหรับกรณีที่เปนการ เสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือ
กรณีที่เปนการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี
ในกรณีที่ไมสามารถหา “ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุนสามัญไมมีการซื้อขายใน
ชวงเวลาดังกลาว บริษัทจะดําเนินการกําหนดราคายุติธรรมเพื่อใชในการคํานวณแทน
อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุนสามัญพรอมกันมากกวา 1 ราคาเสนอขาย ภายใตเงื่อนไขที่ตองจองซื้อ
ดวยกันใหใชราคาเสนอขายทุกราคามาคํานวณราคาสุทธิตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหม แตในกรณีที่การเสนอ
ขายดังกลาวไมอยูภายใตเงื่อนไขที่จะตองจองซื้อดวยกันใหนําเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ํากวารอยละ 90 ของ
“ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท” มาคํานวณการเปลี่ยนแปลงเทานั้น
ก. ราคาการใชสิทธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Price 0 x [(A x MP) + BY]
Price 1
=
[MP(A + B)]
ข. อัตราการใชสิทธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Ratio 0 x [MP(A + B)]
Ratio 1
=
[(A x MP) + BY]
โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
A

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

B

คือ

BY

คือ

ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลีย่ นแปลง
อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลีย่ นแปลง
“ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท”
จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนวันปดสมุด
ทะเบียนผูถือหุนเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหม กรณีเสนอ
ขายหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือวันกอนวันแรกของการเสนอ
ขายหุนสามัญที่ออกใหม กรณีเสนอขายหุนสามัญใหแกประชาชนทั่วไป
และ/หรือ กรณีเสนอขายหุนสามัญใหแกบุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี
จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมทั้งการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมและ/หรือ
เสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายใหแกบุคคลใน
วงจํากัด
จํานวนเงินที่ไดรับหักดวยคาใชจาย (ถามี) จากหุนสามัญที่ออกใหมทั้ง
การเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายใหแกประชาชน
ทั่วไป และ/หรือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด

3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลใน
วงจํากัด โดยที่หลักทรัพยนั้นใหสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญ
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(เชนหุนกูแปลงสภาพ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิตอหุนของหุนสามัญที่ออก
ใหมเพื่อรองรับสิทธิดังกลาวต่ํากวารอยละ 90 ของ “ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท”
การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญไมไดรับ
สิทธิการจองซื้อหลักทรัพยที่ออกใหมใดๆ ขางตนที่ใหสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิ
ในการซื้อหุนสามัญ (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR) สําหรับกรณีที่เปนการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม (Right
Issues) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ที่ใหสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเปน
หุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญ กรณีที่เปนการเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่
เปนการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี
“ราคาสุทธิตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อรองรับสิทธิ” คํานวณไดจากจํานวนเงินที่บริษัทจะไดรับจากการ
ขายหลั ก ทรั พ ยที่ ใ หสิ ท ธิ ที่ จ ะแปลงสภาพ/เปลี่ ย นเปน หุ น สามั ญ
หรื อ ใหสิ ท ธิ ใ นการซื้ อ หุ น สามั ญ
หักดวยคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพยนั้น รวมกับเงินที่จะไดรับจากการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเปนหุน
สามัญ หรือใชสิทธิซื้อหุนสามัญนั้น หารดวยจํานวนหุนสามัญทั้งสิ้นที่ตองออกใหมเพื่อรองรับการใชสิทธินั้น
“ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท” ใหใชและมีความหมายเชนเดียวกับรายละเอียดในขอ 2) ขางตน
“วันที่ใชในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพยออกใหมใดๆ
ที่ใหสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญสําหรับกรณีที่เปนการเสนอ
ขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย ที่ออกใหมใดๆ ที่ใหสิทธิที่จะแปลงสภาพ/
เปลี่ยนเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญสําหรับกรณีที่เปนการเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป
และ/หรือกรณีที่เปนการเสนอขาย ใหแกบุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี
ก. ราคาการใชสิทธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Price 0 x [(A x MP) + BY]
Price 1
=
[MP(A + B)]
ข. อัตราการใชสิทธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Ratio 0 x [MP(A + B)]
Ratio 1
=
[(A x MP) + BY]
โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
A

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลีย่ นแปลง
อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลีย่ นแปลง
“ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท”
จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนวันปดสมุดทะเบียนผู
ถือหุนเพื่อสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพยที่ออกใหมที่ใหสิทธิที่จะแปลงสภาพ/
เปลี่ยนเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญ กรณีเสนอขายใหแกผูถือ
หุนเดิม และ/หรือ วันกอนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมที่ให
สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเปนหุนสามัญ หรือ ใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญ
กรณีเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายใหแกบุคคลใน
วงจํากัด แลวแตกรณี
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B

คือ

BY

คือ

จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อรองรับการใชสิทธิของหลักทรัพยใดๆ ที่ใหสิทธิ
ที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญตามที่
เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือ
เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด
จํานวนเงินที่ไดรับหักดวยคาใชจาย (ถามี) จากการออกหลักทรัพยใดๆ ที่ให
สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญ
สําหรับการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายใหแกประชาชน
ทั่วไป และ/หรือ เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด รวมกับเงินที่จะไดรับจากการ
ใชสิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเปนหุนสามัญ หรือใชสิทธิซื้อหุนสามัญ

4) เมื่อบริษัทจายปนผลทั้งหมดหรือบางสวนเปนหุนสามัญใหแกผูถือหุนของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการ
ใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมมีสิทธิรับหุนปนผล (วันแรกที่
ขึ้นเครื่องหมาย XD)
ก. ราคาการใชสิทธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Price 0 x A
Price 1
=
[A + B]
ข. อัตราการใชสิทธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Ratio 0 x [A + B]
Ratio 1
=
A
โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
A
B

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลีย่ นแปลง
อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลีย่ นแปลง
จํานวนหุนสามัญ ที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนปดสมุดทะเบียนผูถือ
หุนสามัญเพื่อสิทธิในการรับหุนปนผล
จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมในรูปแบบของหุนสามัญปนผล

5) เมื่อบริษัทจายเงินปนผลเปนเงินเกินกวาอัตรารอยละ 70 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลัง
หักภาษีเงินได สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหวางอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ การ
เปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมมีสิทธิ
รับเงินปนผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยขึ้นเครื่องหมาย XD)
อัตรารอยละของเงินปนผลที่จายใหกับผูถือหุนคํานวณโดยนําเงินปนผลที่จายออกจริงจากผลการดําเนินงาน
ในแตละรอบระยะเวลาปบัญชี (รวมเงินปนผลระหวางกาล) หารดวยกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท
หลังหักภาษีเงินไดของผลการดําเนินงานของรอบระยะบัญชีปเดียวกัน
วันที่ใชในการคํานวณ หมายถึง วันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในเงินปนผล (วันแรกที่ตลาด
หลักทรัพยขึ้นเครื่องหมาย XD)
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ก. ราคาการใชสิทธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Price 0 x [MP - (D – R)]
Price 1
=
[MP]
ข. อัตราการใชสิทธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Ratio 0 x [MP]
Ratio 1
=
[MP - (D – R)
โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
D
R

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลีย่ นแปลง
อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลีย่ นแปลง
“ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท”
เงินปนผลตอหุน ที่จายแกผถู ือหุน
เงินปนผลตอหุนที่จายหากนํากําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลัง
หักภาษีเงินไดในอัตรารอยละ 70 มาคํานวณจากจํานวนหุนทั้งหมดที่มีสิทธิ
ไดรับเงินปนผล

“ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท” ใหใชและมีความหมายเชนเดียวกับรายละเอียดในขอ (2)
6) ในกรณีที่มีเหตุการณใดๆ อันทําใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชนอันพึงได โดยที่
เหตุการณใดๆนั้นไมไดกําหนดอยูในขอ 1) – 5) บริษัทจะพิจารณาเพื่อกําหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช
สิทธิและ/หรืออัตราการใชสิทธิใหม (หรือปรับจํานวนหนวยใบสําคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใชสิทธิ) อยางเปน
ธรรม โดยไมทําใหสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดอยไปกวาเดิม ทั้งนี้ใหถือวาผลการพิจารณานั้นเปนที่สุด
โดยบริษัทจะแจงตลาดหลักทรัพยใหทราบโดยเร็ว รวมทั้งแจงใหสํานักงาน กลต. ทราบภายใน 15 วัน นับจาก
วันที่มีเหตุใหตองดําเนินการเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิ หรือผลการพิจารณาเปนที่สุด พรอมทั้งปดประกาศ
ขอกําหนดสิทธิที่ไดรับการแกไข ณ ที่ทําการสํานักงานใหญของบริษัท
7) การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ 1) ถึงขอ 6) เปนอิสระตอกัน สําหรับ
ในกรณีที่เหตุการณตางๆ เกิดขึ้นพรอมกันใหคํานวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลําดับดังนี้คือ ขอ 1) Ö 5) Ö 4)
Ö 2) Ö 3) Ö 6) โดยในแตละลําดับครั้งที่คํานวณการเปลี่ยนแปลงใหคงสภาพของราคาการใชสิทธิและ
อัตราการใชสิทธิเปนทศนิยม 3 ตําแหนง
8) การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ 1) ถึงขอ 6) บริษัทจะดําเนินการแจงผลการ
เปลี่ยนแปลง โดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคํานวณและเหตุผลที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทราบโดยเร็วที่มีผลบังคับใชตอการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ ผาน
ระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย (SET SMART / ELCID) และบริษัทจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
ใหแกสํานักงาน กลต.ภายใน 15 วัน
6. สถานภาพของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่อยูระหวางการแสดงความจํานงใชสิทธิ
สถานะของใบสําคัญแสดงสิทธิที่อยูระหวางวันที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดแสดงความจํานงการใชสิทธิ และวัน
กอนวันที่กระทรวงพาณิชยจะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลว อันเนื่องมาจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะมี
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สถานภาพและสิทธิเชนเดียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดแสดงความจํานงใชสิทธิ และสถานภาพจะสิ้นสุดลงในวันที่
กระทรวงพาณิชยไดรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวอันเนื่องมาจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิขางตนแลว
ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิในชวงที่บริษัทยังไมไดนําหุนสามัญที่เกิดขึ้น
จากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดทําการใชสิทธิ
แลวจะไดรับการปรับสิทธิยอนหลัง โดยบริษัทจะดําเนินการออกหุนสามัญใหมเพิ่มเติมใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
โดยเร็วที่สุดตามจํานวนที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสมควรจะไดรับหากราคาที่ไดปรับใหมนั้นมีผลบังคับใช โดยหุนสามัญ
สวนเพิ่มอาจไดรับชากวาหุนสามัญที่ไดรับกอนหนานี้แลว แตไมเกิน 15 วันทําการนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ
7. สิทธิของหุนสามัญใหมทเี่ กิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
สิทธิของหุนสามัญที่ออกตามการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุน
สามัญเดิมของบริษัทที่ออกไปกอนหนานี้แลว รวมทั้งสิทธิในการรับเงินปนผลหรือประโยชนอื่นใดที่บริษัทใหแกผูถือหุน
ทั้งนี้นับแตวันที่นายทะเบียนหุนสามัญของบริษัท ไดจดแจงชื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เปนผูถือหุนในสมุดทะเบียนผูถือ
หุนสามัญของบริษัท และกระทรวงพาณิชยรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลว หากบริษัทไดประกาศวันกําหนดใหสิทธิใน
เงินปนผล หรือผลประโยชนอื่นใดใหแกผูถือหุนกอนวันที่บริษัทไดจดแจงชื่อของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 เปนผู
ถือหุนในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทที่กระทรวงพาณิชยรับจดทะเบียนเรียบรอยแลว ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1
ดังกลาวจะไมมีสิทธิไดรับเงินปนผลหรือผลประโยชนอื่นนั้น
8. ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิทเี่ สนอขาย
บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ โดยเร็ว
แตไมเกิน 45 วัน นับจากวันที่บริษัทไดดําเนินการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิแลวเสร็จ
9. รายละเอียดเกีย่ วกับหุนที่ออกใหมเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ
ลักษณะสําคัญของหุน
จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อรองรับใบสําคัญ : 70,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 100 ของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ
แสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้
มูลคาที่ตราไว

: หุนละ 0.50 บาท

ราคาที่จะซื้อหุน

: หุนละ 8.50 บาท เวนแตจะมีการปรับราคาใชสิทธิ

เนื่องจากหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดังนั้นหุนสามัญที่ออกใหม
เนื่องจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะสามารถเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยไดภายหลังจากที่บริษัท
ดําเนินการจดทะเบียนหุนสามัญใหมดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยแลว โดยบริษัทจะดําเนินการยื่นขออนุญาตนําหุนสามัญ
ที่อ อกใหม จ ากการใช สิ ท ธิ แ ปลงสภาพของใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ เ ข า จดทะเบีย นเป น หลั ก ทรั พ ย จ ดทะเบี ย นต อ ตลาด
หลักทรัพยโดยเร็ว แตไมเกิน 30 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง ทั้งนี้เพื่อใหหุนสามัญดังกลาวสามารถทํา
การซื้อขายในตลาดหลักทรัพยไดเชนเดียวกับหุนสามัญเดิมของบริษัท และในกรณีที่บริษัทมีหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อ
รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ เหลือจากการใชสิทธิครั้งสุดทาย บริษัทจะนําเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาตอไป ตามลําดับ
10. ขอจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัทไมมีขอจํากัดในการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ เวนแตการโอนที่เกิดขึ้นในชวงปดสมุดทะเบียนใบสําคัญ
แสดงสิทธิเพื่อพักการโอนหรือการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 21 วัน กอนวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย และ
ตลาดหลักทรัพยจะทําการขึ้นเครื่องหมาย SP (หามการขายซื้อ) ลวงหนา 3 วันทําการกอนวันปดสมุดทะเบียน (ในกรณี
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ที่การปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทําการของตลาดหลักทรัพยใหเลื่อนวันปดสมุด
ทะเบียนเปนวันทําการกอนหนา)
11. ผลบังคับขอกําหนดสิทธิและกฎหมายที่ใชบังคับ
ขอกําหนดสิทธิฉบับนี้จะมีผลใชบังคับในวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย
โดยขอกําหนดสิทธินี้จะใชบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีขอความใดๆ ในขอกําหนดสิทธินี้ขัดแยงกับ
กฎหมายหรือประกาศใดๆ ที่มีผลใชบังคับตามกฎหมายกับใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหใชขอความตามกฎหมายหรือประกาศ
ดังกลาวบังคับกับใบสําคัญแสดงสิทธิแทนขอความของขอกําหนดสิทธิเฉพาะในสวนที่ขัดแยงกันนั้น
ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัท ยูนคิ ไมนิง่ เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน)

ไพบูลย เฉลิมทรัพยากร
(นายไพบูลย เฉลิมทรัพยากร)
ประธานกรรมการ

ชัยวัฒน เครือชะเอม
(นายชัยวัฒน เครือชะเอม)
กรรมการผูจ ัดการ
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