บริ ษทั โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน)

EPCO
ข้ อกําหนดว่ าด้ วยสิ ทธิและหน้ าทีข่ อง
ผู้ออกใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิและผู้ถือใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
สํ าหรับใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษทั โรงพิมพ์ ตะวันออก จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (EPCO-W3)
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561

ข้อกําหนดสิ ทธิ

บริ ษทั โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน)

ข้ อกําหนดว่ าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญ
ของบริษัท โรงพิมพ์ ตะวันออก จํากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 3 (EPCO-W3)
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสามัญของบริ ษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3 (EPCO-W3) (“ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ”) ออกโดย บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะได้ รับสิทธิตามที่ได้ กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ โดยผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องผูกพันตามข้ อกําหนดสิทธิฉบับนี ้ทุกประการ และให้ ถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ รับทราบ
และเข้ าใจข้ อกําหนดต่างๆ ในข้ อกําหนดสิทธิ เป็ นอย่างดีแล้ ว รวมทังได้
้ ให้ ความเห็นชอบกับการแต่งตังนายทะเบี
้
ยน
ใบสําคัญแสดงสิทธิ และข้ อกําหนดต่างๆ ในสัญญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยนใบสําคัญแสดงสิทธิ ด้วย ทังนี
้ ้ ผู้ออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิจะจัดให้ มีการเก็บรักษาสําเนาข้ อกําหนดสิทธิและสําเนาสัญญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยนใบสําคัญแสดงสิทธิไว้ ณ
สํา นักงานใหญ่ ข องผู้ออกใบสํา คัญแสดงสิท ธิ และสํา นักงานใหญ่ ข องนายทะเบียนใบสํา คัญแสดงสิท ธิ เพื่ อให้ ผ้ ูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสําเนาข้ อกําหนดสิทธิได้ ในวันและเวลาทําการของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
1. คําจํากัดความ
คําและข้ อความต่าง ๆ ที่ใช้ อยูใ่ นข้ อกําหนดสิทธิฉบับนี ้ให้ มีความหมายดังต่อไปนี ้
“ข้ อกําหนดสิทธิ”

หมายถึง ข้ อกําหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท โรง
พิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้นครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 (รวมถึงที่มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติม)

“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”

หมายถึง ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท โรงพิ ม พ์
ตะวัน ออก จํ า กัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 3 (EPCO-W3)
ซึ่ง มี
รายละเอียดตามที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ

“ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ”

หมายถึง ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื อ้ หุ้นสามัญของบริ ษัท โรง
พิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3 (EPCO-W3) ที่ออก
ให้ โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

“บริษัท” หรื อ “ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ”

หมายถึง บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน)

“ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ”

หมายถึง ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท โรงพิมพ์
ตะวันออก จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3 (EPCO-W3) และให้
รวมถึงผู้ถือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว
“สมุด ทะเบี ย นผู้ถื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ” หมายถึง สมุ ด ทะเบี ย นหรื อแหล่ ง ข้ อมู ล ทางทะเบี ย น ซึ่ ง บั น ทึ ก
หน้าที่ 1

ข้อกําหนดสิ ทธิ

บริ ษทั โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน)

หรื อ “สมุดทะเบียน”

รายละเอี ยดเกี่ ย วกับ ใบสํา คัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสํา คัญ
แสดงสิทธิ ที่เก็บรักษาโดยนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ

“สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ”

หมายถึง สิ ท ธิ ทัง้ ปวงในใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ซึ่ ง รวมถึ ง แต่ ไ ม่ จํ า กัด
เฉพาะสิทธิในการจองซื ้อหุ้นรองรับ สิทธิในการเข้ าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
สิทธิในการได้ รับค่าเสียหายในกรณีห้ นุ รองรับไม่เพียงพอ

“หุ้นรองรับ”

หมายถึง หุ้ นสามั ญ ออกใหม่ ข องบริ ษั ท โรงพิ ม พ์ ต ะวัน ออก จํ า กั ด
(มหาชน) จํานวนไม่เกิน 104,503,846 หุ้น ที่จดั ไว้ เพื่อรองรับ
การใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมทังหุ
้ ้ นสามัญที่จะออก
ใหม่เพิ่มเติมในกรณีการปรับสิทธิภายใต้ ข้อกําหนดสิทธิ

“วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ”

หมายถึง วันที่ 17 ธันวาคม 2561

“วันกําหนดการใช้ สทิ ธิ”

ให้ มีความหมายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.1 ของข้ อกําหนดสิทธิ

“วันกําหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย”

ให้ มีความหมายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.1 ของข้ อกําหนดสิทธิ

“นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ”
หรื อ “นายทะเบียน”

หมายถึง นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งได้ แก่บริ ษัท ศูนย์รับ
ฝากหลักทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จํ ากัด หรื อ บุคคลอื่นใดที่
คณะกรรมการบริ ษั ท แต่ง ตัง้ ให้ เ ป็ น นายทะเบี ย นใบสํ า คัญ
แสดงสิทธิ

“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”

หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

“สํานักงาน ก.ล.ต.”

หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ตลาดหลักทรัพย์”

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“วันทําการ”

หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์ เปิ ดทําการตามปกติ ในกรุงเทพมหา
นคร ซึ่งไม่ใช่วนั เสาร์ หรื อวันอาทิตย์ หรื อวันอื่นใดที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ประกาศให้ เป็ นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์

2. รายละเอียดของหลักทรั พย์ ท่ เี สนอขาย
บริ ษัทจะจัดสรรและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท จํานวนไม่เกิน 104,503,846 หน่วย
โดยจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่ใช้ สิทธิ ในการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีลกั ษณะสําคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ดังต่อไปนี ้
2.1

ลักษณะสําคัญของหลักทรั พย์ ท่ อี อกและเสนอขาย

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

:

ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้ นสามั ญ ของบริ ษั ท โรงพิ ม พ์
หน้าที่ 2

ข้อกําหนดสิ ทธิ

บริ ษทั โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน)

ตะวันออก จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3 (EPCO-W3)
ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์

:

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน)

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถเปลี่ยนมือได้

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอ
ขาย

:

ไม่เกิน 104,503,846 หน่วย (หนึง่ ร้ อยสี่ล้านห้ าแสนสามพันแปด
ร้ อยสี่สบิ หกหน่วย)

จํานวนหุ้นสามัญที่จดั สรรไว้ เพื่อรองรับการ
ใช้ สทิ ธิใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

ไม่เกิน 104,503,846 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท) ซึง่
คิดเป็ นร้ อยละ 12.50 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ของบริษัท ณ วันที่ 11 กันยายน 2561

วิธีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่ใช้ สิทธิ ในการจองและชําระราคาค่า
ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ทังนี
้ ้ผู้ที่ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของ
บริ ษัทตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 3 (EPCO-W3) ไม่
จําเป็ นต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทอยู่ในขณะที่ใช้ สิทธิซื ้อหุ้น
ของบริษัทตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

:

หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

วันที่ 17 ธันวาคม 2561

วันที่หมดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

วันที่ 16 ธันวาคม 2563
(กําหนดให้ เป็ นวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย)

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

2 ปี นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
(ตังแต่
้ วนั ที่ 17 ธันวาคม 2561– 16 ธันวาคม 2563
บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ เว้ นแต่จะเป็ น
การปรับสิทธิตามเงื่อนไข)

อัตราการใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื ้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น
(เว้ นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้ สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ในข้ อ 4.2)

ราคาการใช้ สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ

:

หุ้นละ 5 บาท (ห้ าบาทถ้ วน) (เว้ นแต่จะมีการปรับราคาการใช้
สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิในข้ อ 4.2) ทังนี
้ ้ หากมีการปรับ
ราคาการใช้ สทิ ธิ ราคาการใช้ สทิ ธิจะต้ องไม่ตํ่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้
ของหุ้นของบริษัท ณ ขณะนันๆ
้

ระยะเวลาและกําหนดการใช้ สิทธิ

:

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ ของบริ ษัท
ได้ ภายหลั ง จากพ้ นกํ า หนดเวลา 1 เดื อ น นั บ แต่ วั น ที่ อ อก
ใบสําคัญแสดงสิทธิโดยไม่จํากัดจํานวน จนกว่าจะครบอายุของ
หน้าที่ 3

ข้อกําหนดสิ ทธิ

บริ ษทั โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน)

ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ โดยกํ า หนดการใช้ สิ ท ธิ ไ ด้ ใ นวัน ทํ า การ
สุดท้ ายของเดือน มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม และ ตุลาคม
ของทุกปี ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ตลอดอายุของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยกําหนดวันที่สามารถใช้ สิทธิครัง้ แรกใน
วันที่ 31 มกราคม 2562 (“วันกําหนดการใช้ สิทธิครัง้ แรก”) และ
กําหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 (“วัน
กําหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย”) ในกรณีที่วนั กําหนดการใช้ สิทธิ
ในแต่ละครั ง้ ตรงกับวันหยุดทําการ ให้ เลื่อนวันกําหนดการใช้
สิทธิดงั กล่าวเป็ นวันทําการถัดไป ยกเว้ นการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย
ให้ เลื่ อ นวัน กํ า หนดการใช้ สิท ธิ ดังกล่า วเป็ น วัน ทํ า การสุดท้ า ย
ก่อนหน้ าวันใช้ สิทธิ ตามรายละเอียดที่กําหนดไว้ ในข้ อ 3.1 ของ
ข้ อกําหนดสิทธิ และไม่มีข้อกําหนดให้ บริ ษัทสามารถเรี ยกให้ ผ้ ู
ถื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ใ ช้ สิ ท ธิ ก่ อ นระยะเวลาที่ กํ า หนดตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาแสดงความจํานงในการใช้ สทิ ธิ

:

ข้ อจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิและ
หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิ

:

ภายในระยะเวลา 5 วัน ทํ า การก่ อ นวัน ใช้ สิ ท ธิ ใ นแต่ ล ะครั ง้
ยกเว้ นการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย กําหนดให้ มีระยะเวลาแสดงความ
จํานงในการใช้ สทิ ธิจําต้ องไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันใช้ สิทธิครัง้
สุดท้ าย
ตามรายละเอียดที่กําหนดไว้ ในข้ อ 15. ของข้ อกําหนดสิทธิ

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้
สิทธิ
นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

:

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

สิทธิผลประโยชน์อื่น

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

: หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้ สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้
จะมีสทิ ธิและสภาพหุ้นเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่
ออกไปก่อนหน้ านี ้ทุกประการ
:

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนควบคูใ่ บสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม สรุปได้ ดงั นี ้
1) ผลกระทบด้ า นการลดลงของสั ด ส่ ว นการถือ หุ้ น (Control
Dilution)

Control Dilution
กรณีท่ ี 1 ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอ
ขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Right Offering)
หน้าที่ 4

ข้อกําหนดสิ ทธิ

บริ ษทั โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน)

รวมถึ ง การใช้ สิ ท ธิ ตามใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ EPCO-W3
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจะเท่ากับ ศูนย์
กรณีท่ ี 2 ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอ
ขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Right Offering)
แต่บคุ คลอื่นที่มิใช่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมใช้ สิทธิตามใบแสดงสิทธิ EPCOW3
=

จํานวนหุ้นรองรับ (EPCO W3)
(จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ ว+จํานวนหุ้นเพิ่มทุน RO+จํานวนหุ้นรองรับ EPCO-W3)

=

104,503,846
= 10.00%
(836,030,770+104,503,846+104,503,846)

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นเดิม
จะได้ รั บ ผลกระทบด้ านการลดลงของสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น
(Control Dilution) เท่ากับร้ อยละ 10
2) ผลกระทบด้ านการลดลงของราคา (Price Dilution)
Price Dilution
= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
ดังนัน้
กรณีท่ ี 1 ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอ
ขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามสัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)
และผู้ใช้ สิทธิแปลงสภาพ EPCO-W3 ทังหมดจะมี
้
ผลกระทบต่อ
ราคาหุ้น ดังนี ้
ราคาตลาด
= ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํ า้ หนักของหุ้นย้ อนหลัง 14 วันทํา
การติ ด ต่ อ กั น ก่ อ นวั น ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่
9/2561 เมื่ อ วัน ที่ 11 กัน ยายน 2561 ซึ่ ง มี ม ติ พิ จ ารณาและ
อนุมตั ิการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ (ระหว่างวันที่ 22
สิงหาคม 2561 – 10 กันยายน 2561) (คํานวณจากมูลค่าที่ตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท)
ราคาตลาดหลังเสนอขาย
= (ราคาตลาด x จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผ้ ู
ถือหุ้นเดิม x จํานวนหุ้นที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม) + (ราคาใช้ สิทธิ
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บริ ษทั โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน)
แปลงสภาพ EPCO-W3 x จํานวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ EPCO-W3)
(จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ ว + จํานวนหุ้นที่เพิ่มทุนเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม +
จํานวนหุ้นรองรับ EPCO-W3 ที่ออกในครัง้ นี ้)

= (4.12 x 836,030,770) + (3.3 x 104,503,846) + (5.00 x 104,503,846)
(836,030,770+104,503,846+104,503,846)

= 4.1260 บาท/หุ้น
= 0.1456%
กรณีท่ ี 2 กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอ
ขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามสัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) แต่
ผู้ใช้ ไม่ใช้ สิทธิ แปลงสภาพ EPCO-W3 จะมีผลกระทบต่อราคา
หุ้นดังนี ้
ราคาตลาด
= ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักของหุ้นย้ อนหลัง 14 วันทําการ
ติดต่อกันก่อนวันประชุม คณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 9/2561
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ซึ่งมีมติพิจารณาและอนุมัติการ
ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ (ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม
2561 – 10 กันยายน 2561) (คํานวณจากมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1
บาท)
ราคาตลาดหลังเสนอขาย
= (ราคาตลาด x จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ
แก่ผ้ ถู ือ หุ้นเดิม x จํานวนหุ้นที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม)
(จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ ว + จํานวนหุ้นที่เพิ่มทุนเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม)

= (4.12 x 836,030,770) + (3.3 x 104,503,846)
(836,030,770+104,503,846)
= 4.0289 บาท/หุ้น
= -2.2112%
3) ด้ านการลดลงของส่ วนแบ่ งกําไร (EPS Dilution)
สูตรการคํานวณการลดลงของส่วนแบ่งกําไร = (EPSo-EPSn)/ EPSo

โดยที่
EPSo =
กําไรสุทธิ / Qo
EPSn =
กําไรสุทธิ / (Qo + Qn)
โดยที่ Qn = จํานวนหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Right Offering) รวมถึงใช้ สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี ้
ผลกระทบด้ าน EPS Dilution
ภายหลังผู้ถือหุ้นเดิมจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขาย
หน้าที่ 6

ข้อกําหนดสิ ทธิ

เหตุในการปรับอัตราการใช้ สิทธิและราคา
ใช้ สทิ ธิ

บริ ษทั โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน)

:

ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Right Offering) รวมถึง
ใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ EPCO-W3 จะมี ผลกระทบด้ าน
การลดลงของส่วนแบ่งกําไร (EPS Dilution) ดังนี ้
(1) เนื่องจากการออกหุ้นเพิ่มทุน (Right Offering) และจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้ นีเ้ ป็ นการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของ
บริ ษั ท ตามสั ด ส่ ว น หากผู้ ถื อ หุ้ นเดิ ม ของบริ ษั ท เป็ นผู้ ใช้ สิ ท ธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทที่ได้ รับทังจํ
้ านวน
จะไม่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบด้ านการลดลงของส่ ว นแบ่ ง กํ า ไร (EPS
Dilution)
(2) หากใบสําคัญแสดงสิทธิมีการเปลี่ยนมือ และมีการใช้ สิทธิซื ้อ
หุ้นครบถ้ วนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิมทัง้ จํานวนผู้ถือหุ้นเดิมจะได้ รับผลกระทบด้ านการลดลงของ
ส่วนแบ่งกําไร (EPS Dilution) เท่ากับร้ อยละ 10.00
บริ ษัทจะดําเนินการปรับราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สิทธิ เมื่อ
เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ใ ดเหตุ ก ารณ์ แ สดงสิ ท ธิ ห นึ่ ง ดั ง ต่ อ ไปนี ้ ทั ง้ นี ม้ ี
วัตถุประสงค์ เพื่อรั กษาผลประโยชน์ ตอบแทนของผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิไม่ให้ ด้อยไปกว่าเดิม
1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นของบริ ษัท อันเป็ น
ผลมาจากการรวมหุ้น หรื อการแบ่งแยกหุ้น
2. เมื่อบริ ษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที่ตํ่ากว่าร้ อยละ
90 ของราคาหุ้นที่คํานวณได้ ตามวิธีการที่ใช้ ราคาตลาดในขณะ
เสนอขายหุ้นนัน้ หรื อราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนัน้
และเป็ นวิธีการคํานวณตามที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ
3. เมื่อบริ ษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อใบสําคัญแสดงสิทธิที่
ออกใหม่โดยกําหนดราคาหรื อคํานวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อ
รองรั บหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว ตํ่ากว่า
ร้ อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คํานวณตามวิธีที่ใช้ ราคาตลาดในขณะ
เสนอขายหุ้น กู้แ ปลงสภาพหรื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ หรื อ ราคา
ตลาดในช่ว งก่ อ นการเสนอขายหุ้น กู้แ ปลงสภาพหรื อ ใบสํ า คัญ
แสดงสิทธินนั ้ และเป็ นวิธีการคํานวณตามที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อกําหนด
สิทธิ
อบางส่วนเป็ นหุ้นที่ออกใหม่
4. เมื่อบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลทังหมดหรื
้
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
5. เมื่อบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ ใน
ข้ อกําหนดสิทธิ
6. เมื่อมีกรณี อื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้ อ 1 ถึง 5 ที่ทําให้ ผล
ประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิจะได้ รับเมื่อมี
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บริ ษทั โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน)

การใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม
ทัง้ นี ้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อกรรมการผู้มี
อํ า นาจ และ/หรื อกรรมการผู้ จั ด การ และ/หรื อบุ ค คลที่
คณะกรรมการบริ ษัท หรื อ กรรมการผู้มีอํ านาจมอบหมายเป็ น ผู้
พิจารณากําหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ปรับหรื อการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้ สทิ ธิ และราคาใช้ สทิ ธิ
ข้ อกําหนดกรณีทมี่ ีใบสําคัญแสดงสิทธิ
เหลืออยู่

:

เงื่อนไขอื่นๆ :

บริ ษั ท จะดํ า เนิ น การยกเลิ ก ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ เ หลื อ อยู่ ทั ง้
จํานวน
ให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อกรรมการผู้มีอํานาจ และ/หรื อ
กรรมการผู้จัด การ และ/หรื อ บุค คลที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ
กรรมการผู้ มี อํ า นาจมอบหมายเป็ น ผู้ มี อํ า นาจในการกํ า หนด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสําคัญแสดงสิทธิ
โดยรวมถึงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ การกําหนดรายชื่อผู้ถือ
หุ้นที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ การเข้ าเจรจา ตก
ลงลงนามในเอกสาร และสั ญ ญาต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อง รวมทั ง้
ดําเนินการต่าง ๆ อันจําเป็ น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสําคัญ
แสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้
ซึ่งรวมถึงการนําใบสําคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการ
ใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดําเนินการขออนุญาต
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ทั ง้ นี บ้ ริ ษั ท จะไม่ ข ยายอายุ ใ บสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ไม่ แ ก้ ไข
เปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้ สทิ ธิ เว้ นแต่จะเป็ นการปรับตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิ

รายละเอียดการคํานวณจํานวนหุ้นรองรับ
:
จํานวนหุ้นที่จดั สรรให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม
จํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวนหุ้นเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพ
จํานวนหุ้นเดิม
สัดส่วนหุ้นเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพ

=
=
=
=
=
=
=

104,503,846 หุ้น
104,503,846 หุ้น
104,503,846 หุ้น
836,030,770 หุ้น
จํานวนหุ้นเพิ่มทุนที่เกิดจากการแปลงสภาพ
จํานวนหุ้นทังหมดหลั
้
งจากการเพิ่มทุน
104,503,846
.
836,030,770 + 104,503,846
11.11%

จํานวนหุ้นที่รองรับการแปลงสภาพคิดเป็ นร้ อยละ 11.11 ซึง่ ไม่เกินร้ อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
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ทัง้ นี ท้ างบริ ษัทจะดําเนินการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้ สิทธิ จองซือ้ และชําระค่าหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทในสัดส่วน 1 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิเท่านัน้ โดยกําหนดสัดส่วนไว้ ชดั เจน ดังนัน้
หากบริ ษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมได้ จํานวนเท่าใด หรื อ ไม่ได้ จดั สรรเลย การออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซื ้อหุ้นสามัญจะไม่เกินกว่าร้ อยละ 11.11% ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
3. การใช้ สทิ ธิและเงื่อนไขการใช้ สทิ ธิ
3.1 วันกําหนดการใช้ สทิ ธิ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทได้ ภายหลังจากพ้ นกําหนดเวลา 1 เดือน นับแต่
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิโดยไม่จํากัดจํานวน จนกว่าจะครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยกําหนดการใช้
สิทธิได้ ในวันทําการสุดท้ ายของเดือน มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม และ ตุลาคม ของทุกปี ระหว่างเวลา 9.00
น. ถึง 15.00 น. ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยกําหนดวันที่สามารถใช้ สิทธิครัง้ แรกครัง้ แรกในวันที่ 31
มกราคม 2562 (“วันกําหนดการใช้ สิทธิครัง้ แรก”) และกําหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายในวันที่ 16 ธันวาคม 2563
(“วันกําหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย”) ซึ่งเป็ นวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบกําหนด 2 ปี นับแต่วนั ที่ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วนั กําหนดการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ ตรงกับวันหยุดทําการ ให้ เลื่อนวันกําหนดการ
ใช้ สทิ ธิดงั กล่าวเป็ นวันทําการถัดไป ยกเว้ นการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย ให้ เลื่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิดงั กล่าวเป็ นวัน
ทําการสุดท้ ายก่อนหน้ าวันใช้ สทิ ธิ
3.2 ระยะเวลาแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซงึ่ ประสงค์จะใช้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้ องแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ
ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ตามสถานที่และวิธีการที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.4 และข้ อ 3.5 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00
น. ภายในระยะเวลา 5 วันทําการก่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ (“ระยะเวลาแจ้ งความจํานงในการใช้
สิทธิ”) เว้ นแต่การแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ สุดท้ าย กําหนดให้
แสดงความจํานงในการใช้ สิทธิในช่วงระยะเวลา 15 วันก่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย (“ระยะเวลาแจ้ ง
ความจํานงในการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย”)
บริษัทจะไม่มีการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ เว้ นแต่เป็ นการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย บริ ษัทจะปิ ด
สมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย ในกรณีวนั เริ่ มปิ ด
สมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ใช่วนั ทําการให้ เลื่อนวันเริ่ มปิ ดสมุดทะเบียน เป็ นวันทําการก่อน
หน้ า และตลาดหลักทรัพย์จะทําการขึ ้นเครื่ องหมายห้ ามการซื ้อขายชัว่ คราว SP (ห้ ามการซื ้อขาย) ล่วงหน้ า 2 วัน
ทําการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ ทังนี
้ ้ใบสําคัญแสดงสิทธิ จะพักการซื ้อขายจนถึง
วันกําหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะแจ้ งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลาแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ อัตราการใช้ สิทธิ ราคาการใช้ สิทธิ พร้ อม
ทังสถานที
้
่ใช้ สทิ ธิผา่ นระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (ระบบ SCP) เพื่อแจ้ งให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 5 วันทําการก่อนระยะเวลาแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิแต่ละครัง้ และสําหรับการใช้
สิทธิครัง้ สุดท้ าย นอกเหนือไปจากการแจ้ งข่าวผ่านทางระบบเผยแพร่ ข้อมูลเอกสารตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะแจ้ ง
ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนระยะเวลาแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายแล้ ว บริ ษัทจะดําเนินการให้ นาย
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ทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ ส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 3 วันทําการนับจากวัน
ปิ ดสมุดทะเบียน
3.3 นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”)
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2009-9000 Call Center: 0-2009-9999
Website: http://www.set.or.th/tsd
นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ มีหน้ าที่ตามสัญญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะต้ องจัดทําและ
เก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไว้ จนกว่าใบสําคัญแสดงสิทธิทงหมดจะมี
ั้
การใช้ สิทธิซื ้อหุ้น
รองรับของบริษัทหรื อจนกว่าครบกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ (แล้ วแต่กรณี)
นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิ ดสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องประกอบด้ วยชื่อและนามสกุลเต็ม สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ศูนย์ ฝากหลักทรั พย์จะกํ าหนด ในกรณี ที่ข้อมูลไม่ตรงกันจะถื อว่าข้ อมูลในสมุด
ทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นข้ อมูลที่ถกู ต้ อง
นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิมีหน้ าที่จะต้ องออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่
ฝากไว้ กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และจะต้ องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิแทนใน
สมุด ทะเบี ย นผู้ถื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ นัน้ และบริ ษั ท จะออกใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ต ามแบบที่ น ายทะเบี ย น
ใบสําคัญแสดงสิทธิกําหนดให้ แก่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ มีหน้ าที่ในการแจ้ งการเปลี่ยนแปลง หรื อแจ้ งข้ อผิดพลาดในรายละเอียดของการลง
บันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิจะเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไข
ข้ อผิดพลาดดังกล่าวให้ ถกู ต้ อง
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้ งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ แก่
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (ระบบ SCP) โดยเร็ วและแจ้ งให้
สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
3.4 สถานที่ตดิ ต่ อในการใช้ สทิ ธิ
บริ ษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน)
51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 (สยามสามัคคี)
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
(ฝ่ ายบัญชีการเงิน อาคาร 3 ชัน้ 5)
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โทรศัพท์: 0-2551-0541-4 ต่อ 470, 474 หรื อ 0-2522-6938 โทรสาร: 0-2552-0905
3.5 วิธีการใช้ สทิ ธิและขัน้ ตอนการใช้ สทิ ธิ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์ใช้ สทิ ธิ จะต้ องแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิภายในระยะเวลาแจ้ งความจํานง
ในการใช้ สทิ ธิตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 3.2 ข้ างต้ น โดยมีวธิ ีปฏิบตั ิดงั นี ้
3.5.1 ขัน้ ตอนการใช้ สิ ท ธิ สํ า หรั บ ใบสํ า คัญ แสดงสิท ธิ ที่ อ ยู่ใ นระบบใบหุ้น (Script)
(Scripless) จะมีความแตกต่างตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้

และระบบไร้ ใบหุ้น

(ก) ในกรณีของใบสําคัญแสดงสิทธิที่อยู่ในระบบใบหุ้น (Script) ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้
ใบสําคัญแสดงสิทธิ เป็ นหลักฐานในการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญได้ ที่บริ ษัท โดย
จะต้ องแจ้ งความจํ านงในการใช้ สิทธิ ตามระยะเวลาแสดงความจํ านงในการใช้ สิทธิ ตามที่ ระบุ
ข้ างต้ น
(ข) ในกรณี ที่ใบสําคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีความ
ประสงค์จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ ต้ องแจ้ งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดง
สิท ธิ ห รื อ เพื่ อ ออกใบแทนใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ ตามที่ ตลาดหลักทรั พ ย์ กํา หนด โดยยื่ น ต่อ บริ ษั ท
หลักทรัพย์ที่ทําหน้ าที่เป็ นนายหน้ าซือ้ ขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตนและบริ ษัทหลักทรั พย์
ดังกล่าว จะดําเนินการแจ้ งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อเพื่อออก
ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับนําไปใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิของบริษัทต่อไป
3.5.2 ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ
ได้ ตามเงื่อนไขการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ โดยดําเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนีใ้ ห้ แก่บริ ษัท
ตามสถานที่ติดต่อในการใช้ สทิ ธิที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.4
(ก) แบบแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ (“แบบแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิ”) ที่กรอก
ข้ อความถูกต้ องชัดเจน และครบถ้ วนทุกรายการ พร้ อมลงนามโดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ทังนี
้ ้ ผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถขอรับแบบแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิ ได้ ณ สถานที่ติดต่อใน
การใช้ สทิ ธิ ในช่วงระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ
(ข) ใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้ านหลัง หรื อใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนด ตามจํานวนที่ระบุในแบบแสดงความจํานงในการใช้
สิทธิ และหนังสือมอบอํานาจให้ ผ้ อู ื่นมารับใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิ (ถ้ ามี)
(ค) ชําระเงินตามจํานวนที่ระบุในแบบแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ โดยผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นจะต้ องชําระเป็ น เช็ค ดราฟต์ ตัว๋ แลกเงินธนาคาร หรื อคําสัง่
จ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรี ยกเก็บได้ ในเขตกรุ งเทพมหานครภายใน 2 วันทําการนับจากวัน
กําหนดการใช้ สิทธิแต่ละครัง้ โดยขีดคร่ อมสั่งจ่ ายเฉพาะ “บริ ษัท โรงพิมพ์ ตะวันออก จํากัด
(มหาชน)” หรื อโอนเงินสดเข้ าบัญชีเงินฝาก ชื่อบัญชี “บัญชีจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
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บริ ษัท โรงพิม พ์ ต ะวั น ออก จํา กั ด (มหาชน)” บั ญ ชี เ ลขที่ 799-2-57745-9 ประเภทบั ญ ชี
ออมทรั พย์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาพหลโยธิน พร้ อมนําส่งสําเนาใบนําฝาก
ทังนี
้ ้ การใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริ ษัทได้ เรี ยกเก็บเงินดังกล่าวได้ แล้ ว
เท่านัน้ หากเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ ด้วยเหตุผลใดๆ ที่มิได้ เกิดจากบริ ษัท ให้ ถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดง
้ ้ บริ ษัท
สิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริ ษัทตกลงให้ ถือเป็ นการยกเลิกการขอใช้ สิทธิในครัง้ นัน้ ทังนี
จะนําส่งใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใช้ สิทธิ
โดยจะไม่มีการคํานวณดอกเบี ้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถยื่นความ
จํานงขอใช้ สิทธิ ใหม่ได้ ในวันกําหนดการใช้ สิทธิ ครัง้ ต่อไป เว้ นแต่เป็ นการยกเลิกการใช้ สิทธิ ครั ง้
สุดท้ าย ให้ ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวอีกต่อไป
(ง) หลักฐานประกอบการจองซื ้อหุ้นสามัญรองรับการใช้ สทิ ธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
1 บุคคลสัญชาติไทย

: สําเนาบัตรประชาชน พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง

2 บุคคลต่างด้ าว

: สําเนาหนังสือเดินทาง พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง

3 นิติบคุ คลในประเทศ : สํา เนาหนัง สื อ รั บ รองบริ ษั ท ที่ อ อกโดยกระทรวงพาณิ ชย์ ไ ม่เ กิ น 6
เดือนก่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิ พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง และ
เอกสารหลักฐานของผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อตาม (1) หรื อ (2) พร้ อม
รับรองสําเนาถูกต้ อง
้ ษัท หนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับ
4 นิติบคุ คต่างประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตังบริ
และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิ ซึง่
รับรองโดย Notary Public พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง และเอกสาร
หลักฐานของผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อตาม (1) หรื อ (2) พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
3.6 เงื่อนไขอื่นเกี่ยวกับการใช้ สทิ ธิ
3.6.1 จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญ จะต้ อง
เป็ นจํานวนเต็มเท่านัน้ โดยอัตราการใช้ สิทธิเท่ากับใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
หนึง่ หน่วยต่อหุ้นสามัญหนึง่ หุ้น เว้ นแต่การปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
3.6.2 ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่เป็ นบุคคลต่างด้ าวหรื อบุคคลที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทยจะสามารถใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้น
สามัญใหม่ทงหมดหรื
ั้
อบางส่วนได้ ก็ต่อเมื่อในวันนันถ้
้ าใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญแล้ วไม่ทําให้ อตั ราการถือหุ้น
ของบุคคลต่างด้ าวหรื อบุคคลที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทยขัดต่อข้ อบังคับข้ อ 12. ของบริ ษัท ซึง่ เกี่ยวกับสิทธิการถือ
หุ้นของบุคคลต่างด้ าวหรื อบุคคลที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทย ดังนัน้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการออกหุ้นสามัญ
ใหม่ให้ แก่บุคคลต่างด้ าวหรื อบุคคลที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทยที่ใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ หากการใช้ สิทธิ
ดังกล่าวขัดต่อข้ อบังคับข้ อ 12. ของบริ ษัท โดยบริ ษัทไม่จําเป็ นต้ องจ่ายค่าเสียหาย หรื อค่าชดเชยใด ๆ
ต่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่เป็ นบุคคลต่างด้ าวหรื อบุคคลที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทยในกรณีดงั กล่าว
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บริ ษัทจะส่งเงินที่ได้ รับไว้ และใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ไม่สามารถใช้
สิทธิได้ โดยไม่มีดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่เป็ นบุคคลต่างด้ าวหรื อบุคคลที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทย
ดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใช้ สิทธิ ในครัง้ นัน้ ๆ ที่ครบถ้ วน
สมบูรณ์ตามที่กําหนดในการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะพิจารณาการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่เป็ นบุคคลต่าง
ั ชาติไทยตามลําดับการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ
ด้ าวหรื อบุคคลที่ไม่มีสญ
หากในวันกําหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่เป็ นบุคคลต่างด้ าวหรื อบุคคลที่ไม่มี
สัญชาติไทยไม่สามารถใช้ สทิ ธิเนื่องจากข้ อบังคับข้ อ 12. ของบริ ษัท ซึง่ เกี่ยวกับสิทธิการถือหุ้นของคนต่าง
ด้ าวหรื อบุคคลที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทย ให้ ถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่เป็ นบุคคลต่างด้ าว หรื อบุคคลที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทยดังกล่าวไม่มีสิทธิ เรี ยกร้ องค่าเสียหายหรื อ
ค่าชดเชยใดๆ ต่อบริ ษัท และบริ ษัทจะไม่ดําเนินการชดใช้ ค่าเสียหายหรื อค่าชดเชยที่เกิดขึน้ จากการ
ดังกล่าวทังสิ
้ ้น
3.6.3 จํ านวนหุ้นสามัญที่ออกให้ เมื่อมีการใช้ สิทธิ จะคํานวณ โดยการนํ าจํ านวนเงินในการใช้ สิทธิ ซึ่งผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ชําระตามที่กล่าวข้ างต้ น หารด้ วยราคาการใช้ สิทธิ
ในขณะที่มีการใช้ สิทธินนั ้ โดยบริ ษัทจะออกหุ้นสามัญเป็ นจํานวนเต็มไม่เกินจํานวนหน่วยของใบสําคัญ
แสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ คูณด้ วยอัตราการใช้ สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้ สิทธิ และ/
หรื ออัตราการใช้ สทิ ธิแล้ วทําให้ มีเศษหุ้นเหลืออยู่จากการคํานวณดังกล่าว บริ ษัทจะไม่นําเศษหุ้นดังกล่าว
มาคํานวณ และจะชําระเงินที่เหลือจากการใช้ สิทธิดงั กล่าวคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับ
จากวันกําหนดการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ โดยไม่มีการคิดดอกเบี ้ยไม่วา่ ในกรณีใดๆ
ในกรณี ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้ สิทธิ ตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้
สิทธิ ตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจํานวนหุ้นสามัญที่จะได้ รับจากการใช้ สิทธิ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ ตดั เศษของหุ้นทิ ้ง
3.6.4 หากบริษัทได้ รับหลักฐานใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ไม่ครบตามจํานวนที่ระบุไว้
ในแบบแสดงความจํานงในการใช้ สทิ ธิ หรื อบริษัทตรวจสอบได้ ว่า ข้ อความที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อ
ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ กรอกลงในแบบแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ อง ผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ จะต้ องทําการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลา
แจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิในครัง้ นัน้ หากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิไม่
ทําการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทจะถือว่าการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิในครัง้
นันสิ
้ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สิทธิ และบริ ษัทจะจัดส่งเงินที่ได้ รับ และใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิคืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 14 วันนับจากวัน
กําหนดการใช้ สทิ ธิ โดยไม่มีการคํานวณดอกเบี ้ยไม่วา่ ในกรณีใด ๆ
3.6.5 ในกรณี ที่ ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ห รื อใบแทนใบสํา คัญแสดงสิท ธิ ชํ าระจํ านวนเงินในการใช้ สิท ธิ ไ ม่
ครบถ้ วน บริษัทมีสทิ ธิที่จะดําเนินการประการใดประการหนึง่ ต่อไปนี ้
(ก) ถือว่าการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิในครัง้ นันสิ
้ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ หรื อ
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(ข) ถือว่าจํานวนหุ้นสามัญที่จองซื ้อมีจํานวนเท่ากับจํานวนที่จะได้ รับตามจํานวนเงินในการใช้ สิทธิ ซึ่ง
บริษัทได้ รับชําระไว้ จริงตามราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิในขณะนัน้ หรื อ
(ค) ให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ชําระเงินเพิ่มเติมตามจํานวนที่ประสงค์
จะใช้ สิทธิให้ ครบถ้ วน ภายในระยะเวลาแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิในครัง้ นัน้ หากบริ ษัทไม่ได้ รับ
เงินครบตามจํานวนในการใช้ สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทจะถือว่าการแจ้ งความจํานงใน
การใช้ สทิ ธิในครัง้ นันสิ
้ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ
หมายเหตุ: ในการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย บริษัทจะดําเนินการตามข้ อ (ข) ข้ างต้ น
ในกรณีตามข้ อ (ก) และ (ค) บริ ษัทจะส่งเงินที่ได้ รับไว้ และใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ซึ่งบริ ษัทถือว่าไม่มีการใช้ สิทธิ ดังกล่าว คืนให้ แก่ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใช้ สิทธิโดยไม่มี
ดอกเบี ้ย
ในกรณีข้อ (ข) บริ ษัทจะส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิสว่ นที่เหลือใน
กรณี ที่ บ ริ ษั ท ถื อ ว่า มี ก ารใช้ สิ ท ธิ เ พี ย งบางส่ว น คื น ให้ กับ ผู้ถื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ห รื อ ใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใช้ สิทธิในแต่ละ
ครัง้ พร้ อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ ามี) โดยไม่มีดอกเบี ้ย อย่างไรก็ดี ใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่มีการใช้ สิทธิดงั กล่าว ยังมีผลใช้ สิทธิต่อไปจนถึงวันกําหนดการใช้ สิทธิ
ครัง้ สุดท้ าย
3.6.6 ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ จะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรื อภาษี
อื่นใด (ถ้ ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรื อข้ อบังคับ หรื อกฎหมายต่างๆ ที่ใช้ บงั คับในการใช้
สิทธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
3.6.7 เมื่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ ได้ ปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขการแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ สง่ มอบทังใบสํ
้ าคัญแสดงสิทธิหรื อ
ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ และชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้น
สามัญถูกต้ องและครบถ้ วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ จะไม่
สามารถเพิกถอนการใช้ สทิ ธิได้ เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากบริษัท
3.6.8 เมื่อพ้ นกําหนดวันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายแล้ ว แต่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิยงั
มิได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของการใช้ สทิ ธิที่กําหนดไว้ อย่างครบถ้ วน ให้ ถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิ นนั ้ ๆ สิ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สิทธิ และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิจะใช้ สทิ ธิไม่ได้ อีก
3.6.9 ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นจํานวน
มากกว่าจํานวนที่ประสงค์จะใช้ สิทธิ บริ ษัทจะส่งใบสําคัญแสดงสิทธิใบใหม่ โดยมีจํานวนของใบสําคัญ
ั ้ ่ในระบบใบหุ้น
แสดงสิทธิที่ลดลงให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ ดงั กล่าว หากใบสําคัญแสดงสิทธินนอยู
โดยทางไปรษณี ย์ลงทะเบี ยนภายใน 15 วันทําการนับจากวันกํ าหนดการใช้ สิทธิ นัน้ ๆ และจะทําการ
ยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิใบเก่า
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3.6.10 บริ ษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้ วของบริ ษัทต่อกระทรวงพาณิ ชย์ ตามจํ านวนหุ้น
สามัญที่ออกใหม่สําหรับการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ ภายใน 14 วันนับตังแต่
้ วนั ที่บริ ษัทได้ รับชําระค่าหุ้นตาม
จํานวนที่มีการใช้ สิทธิแต่ละครัง้ และบริ ษัทจะดําเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้ ใช้ สิทธิ
นันเข้
้ าเป็ นผู้ถือหุ้นสามัญของบริ ษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ตามจํานวนหุ้นสามัญที่คํานวณได้ จากการ
ใช้ สิทธิ ในครัง้ นัน้ รวมทัง้ บริ ษัทจะดําเนินการยื่นขอนํ าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิ ดังกล่าวเข้ าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่มีการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้
3.6.11 การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่ ชื่อที่จะระบุในหุ้นสามัญที่ออกใหม่จะใช้ ชื่อเดียวกับชื่อที่ปรากฎ
อยู่ในแบบแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิ โดยบริ ษัทจะจัดส่งใบหุ้นไปยังผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่
อยู่ที่ได้ ระบุไว้ ในแบบแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 15 วันทํา
การนับจากวันกําหนดการใช้ สิทธิแต่ละครัง้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทอาจตกลงกับผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ล่วงหน้ าให้ บริษัทเก็บใบหุ้นสามัญนันไว้
้ ที่บริ ษัท เพื่อให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อตัวแทนมารับไปด้ วย
ตนเองก็ได้ โดยจะต้ องดําเนินการตามที่ทางบริษัทกําหนด
นอกจากนี ้ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอาจใช้ บริ การของบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เพื่อฝากหุ้นในระบบไร้ ใบหุ้น (Scripless) ก็ได้ โดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ต้องระบุชื่อและบัญชี ของ
บริ ษัทสมาชิกของบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยถูกต้ องในแบบแสดงความ
จํานงในการใช้ สิทธิ และบริ ษัทจะส่งมอบหุ้นสามัญหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิ ผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์
ภายใน 7 วันทําการนับจากวันกําหนดการใช้ สทิ ธิแต่ละครัง้
3.6.12 ในกรณีที่บริ ษัทไม่สามารถคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ ใช้ สิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ภายในระยะเวลา
14 วันนับแต่วนั กําหนดการใช้ สิทธิในครัง้ นันๆ
้ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะได้ รับดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ
7.50 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินส่วนที่ไม่ได้ ใช้ สิทธินบั แต่วนั ที่พ้นกําหนด 14 วันดังกล่าว จนถึง
วันที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ รับคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิ
อย่างไรก็ตาม หากบริ ษัทดําเนินการส่งเช็ค ดราฟต์ ตัว๋ แลกเงินธนาคาร หรื อคําสัง่ จ่ายเงินของธนาคารซึง่
ขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในแบบแสดง
ความจํานงในการใช้ สทิ ธิโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ รับเงินส่วนที่ไม่ได้ ใช้ สิทธิคืน
แล้ วโดยชอบ และไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
3.6.13 ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญไม่ตํ่ากว่า 100
หุ้นสามัญ โดยจํ านวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ขอใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญจะต้ องเป็ นจํ านวนเต็ม
เท่านัน้ เว้ นแต่
(ก) ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิในการซื ้อหุ้นตํ่ากว่า 100
้ านวน
หุ้นสามัญ จะต้ องใช้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญในครัง้ เดียวทังจํ
(ข) กรณีที่เป็ นการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถ
ที่จะใช้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้นสามัญในจํานวนเท่าใดก็ได้

หน้าที่ 15

ข้อกําหนดสิ ทธิ

บริ ษทั โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน)

3.6.14 การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สิทธิ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึง่ ทําให้ ราคา
การใช้ สิทธิใหม่สงู ขึ ้น และ/หรื ออัตราการใช้ สิทธิลดลง เว้ นแต่กรณีการรวมหุ้น และจะใช้ ราคาการใช้ สิทธิ
ใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) คูณกับจํานวนหุ้นสามัญ (จํานวนหุ้นสามัญคํานวณได้
จากอัตราการใช้ สิทธิใหม่ คูณกับจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจํานงการใช้ สิทธิ เมื่อคํานวณ
ได้ จํานวนหุ้นออกมาเป็ นเศษหุ้น ให้ ตดั เศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง) ส่วนในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ
ดังกล่าวมีผลทําให้ ราคาการใช้ สิทธิใหม่มีราคาซึ่งตํ่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัท ให้ ใช้
มูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริษัท เป็ นราคาการใช้ สทิ ธิใหม่
3.6.15 ในกรณีที่ห้ นุ สามัญที่สํารองไว้ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิมีไม่เพียงพอ บริ ษัทจะดําเนินการชดใช้ ค่าเสียหายที่
เกิดขึ ้นให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้ สทิ ธิได้ อย่างไรก็ตาม
บริ ษัทจะไม่ชดใช้ ค่าเสียหายให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถ
ใช้ สิทธิได้ ถึงแม้ ว่าจะมีห้ นุ สามัญเพียงพอก็ตาม กล่าวคือ ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่เป็ นบุคคล
ต่างด้ าวหรื อบุคคลที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทยไม่สามารถใช้ สิทธิได้ เพราะถูกจํากัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
ระบุในข้ อบังคับบริษัท
3.6.16 ในช่วงระยะเวลาตังแต่
้ วนั ที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ แสดงความจํานงใช้
สิทธิโดยถูกต้ องสมบูรณ์แล้ ว จนถึงก่อนวันที่นายทะเบียนหุ้นของบริ ษัทจดแจ้ งชื่อของผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว เป็ นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท และ
กระทรวงพาณิชย์ได้ รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ วอันเนื่องมาจากการใช้ สิทธินนั ้ บริ ษัทจะถือว่าผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว มีสิทธิและสภาพเช่นเดียวกับผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ยังไม่ได้ แสดงความจํานงใช้ สิทธิ แต่ทงั ้ นี ้ นับแต่วนั ที่นาย
ทะเบียนหุ้นของบริษัทได้ จดแจ้ งชื่อของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้ แสดง
ความจํ า นงในการใช้ สิ ท ธิ โ ดยถูก ต้ อ งสมบูร ณ์ แ ล้ ว ในสมุด ทะเบี ย นรายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท และ
กระทรวงพาณิชย์ได้ รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ วอันเนื่องมาจากการใช้ สิทธินนั ้ บริ ษัทจะถือว่าผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิมีฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยสมบูรณ์
4. มาตรการคุ้มครองผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
4.1 สิทธิของบริ ษัทในการเรี ยกให้ ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ใช้ สิทธิก่อนระยะเวลาที่กําหนดตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่บริ ษัทออกครัง้ นี ้ ไม่มีข้อกําหนดให้ บริ ษัทสามารถเรี ยกให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิใช้ สิทธิ
ก่อนระยะเวลาที่กําหนดตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
4.2 เงื่อนไขการปรั บสิทธิ
การปรับสิทธิมีวตั ถุประสงค์เพื่อปรับผลประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ ทังนี
้ ้ราคาการใช้ สิทธิ
จะถูกปรับในกรณีที่มีเหตุการณ์ ต่าง ๆ ตามที่กําหนด และอัตราการใช้ สิทธิจะถูกปรับให้ สอดคล้ องกับการปรับ
ราคาการใช้ สทิ ธิ ทังนี
้ ้ โดยมีหลักการพื ้นฐานที่จะรักษามูลค่าแห่งสิทธิตลอดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ให้ ด้อยค่า
ลง
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มูลค่าแห่งสิทธิ หมายถึง ผลลัพธ์ของผลคูณระหว่างราคาการใช้ สทิ ธิ กับ อัตราการใช้ สทิ ธิ
ทังนี
้ ้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ให้ ด้อยไปกว่าเดิม บริ ษัทจะดําเนินการปรับ
ราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์
ใดเหตุการณ์ หนึ่งดังต่ อไปนี ้
(ก) เมื่อบริ ษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัท อันเป็ นผลมาจากการรวมหรื อการ
แบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ ออกแล้ วของบริษัท
(ข) เมื่อบริ ษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคล
ในวงจํากัดในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คํานวณได้ ตํ่ากว่าร้ อยละ 90 ของ “ราคาตลาด
ต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัท”
(ค) เมื่อบริ ษัทเสนอขายหลักทรั พย์ออกใหม่ใดๆให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม และ/หรื อ ประชาชนทั่วไป และ/หรื อ
บุค คลในวงจํ า กัด โดยที่ ห ลัก ทรั พ ย์ นัน้ ให้ สิ ท ธิ แ ก่ ผ้ ูถื อ หลัก ทรั พ ย์ ใ นการใช้ สิ ท ธิ แ ปลงสภาพ หรื อ
เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซื ้อหุ้นสามัญ โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงั กล่าวตํ่ากว่าร้ อยละ
90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของบริษัท”
(ง) เมื่อบริษัทจ่ายปั นผลทังหมดหรื
้
อบางส่วนเป็ นหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัท
(จ) เมื่อบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้ อยละ 80 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริ ษัทหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ และจากกําไร
สะสม ตลอดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี ้
(ฉ) ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ ใด ๆ อันทําให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิ
และผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นันไม่
้ ได้ กําหนดอยูใ่ นข้ อ (ก) ถึง (จ)
การดําเนินการปรั บราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิในกรณีต่างๆ ดังกล่ าวข้ างต้ น เป็ นไปตาม
สูตรและวิธีการคํานวณดังต่ อไปนี ้
(ก) เมื่ อบริ ษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัท อันเป็ นผลมาจากการรวมหุ้นหรื อ
แบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ ออกแล้ วของบริษัท
ซึง่ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันที นับตังแต่
้ วนั ที่มีการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์
(1) ราคาการใช้ สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Price 1

=

Price 0 x (Par 1)
Par 0
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(2) อัตราการใช้ สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้

Ratio 1

โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
Par 1
Par 0

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

=

Ratio 0 x (Par 0)
Par 1

ราคาการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

(ข) เมื่อบริ ษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลใน
วงจํากัด ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คํานวณได้ ตํ่ากว่าร้ อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้น
ของหุ้นสามัญของบริษัท”
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะ
ไม่ได้ รับสิทธิ ในการจองซือ้ หุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึน้ เครื่ องหมาย XR)
สําหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรื อวันแรกของการเสนอขายหุ้น
สามัญที่ออกใหม่ให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลในวงจํากัด แล้ วแต่กรณี
้
่บริ ษัทจะได้ รับจากการ
“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ” คํานวณได้ จากจํานวนเงินทังหมดที
เสนอขายหุ้นสามัญ หักด้ วยค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี) หารด้ วยจํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทงหมด
ั้
อนึง่ ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้ อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ภายใต้ เงื่อนไขที่
จะต้ องจองซื ้อหุ้นดังกล่าวด้ วยกัน ให้ นําราคาเสนอขายทุกราคามาคํานวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่
ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ต้องจองซื ้อด้ วยกัน ให้ นําเฉพาะราคา
เสนอขายที่ตํ่ากว่าร้ อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัท” มาคํานวณการเปลี่ยนแปลง
เท่านัน้
“ราคาตลาดต่ อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” กําหนดไว้ เท่ากับ “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักต่อหุ้นของ
หุ้นสามัญบริ ษัท” โดยที่ “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญบริ ษัท” หมายถึง มูลค่าการซื ้อ
ขายหุ้นสามัญทัง้ หมดของบริ ษัท หารด้ วยจํ านวนหุ้นสามัญของบริ ษัท ที่มีการซื อ้ ขายทัง้ หมดในตลาด
หลักทรัพย์ในระยะเวลา 14 วันทําการ (วันที่เปิ ดทําการซื ้อขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้
ในการคํานวณ
“วันที่ใช้ ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิ ในการจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออก
ใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ ้นเครื่ องหมาย XR) สําหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
หน้าที่ 18

ข้อกําหนดสิ ทธิ

บริ ษทั โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน)

เดิม (Right Issue) และ/หรื อวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ
บุคคลในวงจํากัด แล้ วแต่กรณี
ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื ้อขายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะดําเนินการกําหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ ในการคํานวณแทน
(1) ราคาการใช้ สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Price 1

=

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

(2) อัตราการใช้ สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Ratio 1

โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
A

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

B

คือ

BX

คือ

=

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

ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท
จํานวนหุ้นสามัญที่เรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิ ในการจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณี เสนอขายหุ้น
สามัญ ให้ แ ก่ผ้ ูถือ หุ้น เดิม และ/หรื อ ก่ อ นวัน แรกของการเสนอขายหุ้น
สามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/
หรื อ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด แล้ วแต่กรณี
จํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ
เสนอขายให้ แ ก่ ป ระชาชนทั่ว ไป และ/หรื อ เสนอขายให้ แ ก่ บุค คลใน
วงจํากัด
จํานวนเงินที่ได้ รับหักด้ วยค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี) จากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ทัง้
การเสนอขายให้ แ ก่ผ้ ูถือหุ้น เดิม และ/หรื อ เสนอขายให้ แ ก่ประชาชน
ทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด

(ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลใน
วงจํากัด โดยที่หลักทรัพย์นนให้
ั ้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือหลักทรัพย์ในการใช้ สิทธิแปลงสภาพ หรื อเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ
หรื อให้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ โดยที่ราคา
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สุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงั กล่าวตํ่ากว่าร้ อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของ
หุ้นสามัญของบริษัท”
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญไม่ได้
รับสิทธิการจองซื ้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆข้ างต้ นที่ให้ สทิ ธิที่จะแปลงสภาพ หรื อเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อ
ให้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ ้นเครื่ องหมาย XR หรื อ XW) สําหรับกรณีที่
เป็ นการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม(Right Issue) และ/หรื อวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ
ที่ให้ สิทธิ ที่จะแปลงสภาพ หรื อเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิ ในการซื ้อหุ้นสามัญ กรณีที่เป็ นการเสนอ
ขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด แล้ วแต่กรณี
“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรั บรองการใช้ สิทธิ” คํานวณจากจํานวนเงินที่บริ ษัทจะ
ได้ รับจากการขายหลักทรัพย์ที่ให้ สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ หรื อเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิ
ในการซื ้อหุ้นสามัญ หักด้ วยค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากออกหลักทรัพย์นนั ้ (ถ้ ามี) รวมกับเงินที่จะได้ รับจากการ
แปลงสภาพ หรื อเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญนัน้ หารด้ วยจํานวนหุ้นทังสิ
้ ้นที่ต้องออกใหม่
เพื่อรองรับกับการใช้ สทิ ธินนั ้
“ราคาตลาดต่ อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัท” ให้ ใช้ และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้ อ 4.2
(ข) ข้ างต้ น
“วันที่ใช้ ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิ ในการจองซื ้อหลักทรัพย์ออก
ใหม่ใดๆ ที่ให้ สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรื อเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญสําหรับกรณีที่
เป็ นการเสนอขายที่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรื อวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
ใดๆ ที่ให้ สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรื อเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญสําหรับกรณีที่เป็ น
การเสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลในวงจํากัด แล้ วแต่กรณี
(1) ราคาการใช้ สทิ ธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Price 1 =

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

(2) อัตราการใช้ สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Ratio 1 =

Ratio 0 x [(MP(A+B)]
[(A x MP) + BX]
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โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
A

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

B

คือ

BX

คือ

ราคาการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัท
จํานวนหุ้นสามัญที่เรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผู้
ถือหุ้น เพื่อการจองซื ้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ หรื อ
เปลี่ยนเป็ น หุ้น สามัญ หรื อ ให้ สิท ธิ ในการซื อ้ หุ้น สามัญ กรณี เ สนอขาย
ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม และ/หรื อก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรั พย์ ที่
ออกใหม่ที่ให้ สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรื อเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิ
ในการซื ้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณี
เสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด แล้ วแต่กรณี
จํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิของหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้
สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรื อเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิในการซื ้อหุ้น
สามัญ ตามที่ เ สนอขายให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น เดิ ม และ/หรื อ เสนอขายให้ แ ก่
ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด
จํานวนเงินที่ได้ รับหักด้ วยค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่
ให้ สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรื อเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิในการซื ้อ
หุ้นสามัญ สําหรั บการเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือ หุ้นเดิม และ/หรื อเสนอขาย
ให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด รวมกับ
เงินที่จะได้ รับจากการใช้ สิทธิแปลงสภาพ หรื อเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อ
ใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ

(ง) เมื่อบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลทังหมดหรื
้
อบางส่วนเป็ นหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัท
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญไม่มี
สิทธิรับหุ้นปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย XD)
(1)

ราคาการใช้ สทิ ธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Price 1 = Price 0 x A
(A+B)

(2) อัตราการใช้ สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Ratio 1 =

Ratio 0 x (A+B)
A
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โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
A

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

B

คือ

ราคาการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุ้นสามัญที่เรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผู้
ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับหุ้นสามัญปั นผล
จํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปั นผล

(จ) เมื่อบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้ อยละ 80 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริ ษัทหลังหักภาษี เงินได้ นิติบุคคล สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ และจากกําไรสะสม
ตลอดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี ้
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญไม่มี
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
สิทธิรับเงินปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ ้นเครื่ องหมาย XD)
ทังนี
้ ้ อัตราร้ อยละของเงินปั นผลที่จ่ายให้ กับผู้ถือหุ้น คํานวณโดยนําเงินปั นผลที่จ่ายออกจริ งจากผลการ
ดําเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หารด้ วยกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทหลังหัก
ภาษี เงินได้ ของผลการดําเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปั นผลที่จ่ายออกจริ งดังกล่าว
ให้ รวมถึงเงินปั นผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีดงั กล่าวด้ วย
“ราคาตลาดต่ อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” ให้ ใช้ และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้ อ 4.2
(ข) ข้ างต้ น
“วันที่ใช้ ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในเงินปั นผล (วันแรกที่ตลาด
หลักทรัพย์ประกาศขึ ้นเครื่ องหมาย XD)
(1) ราคาการใช้ สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Price 1 = Price 0 x [MP – (D – R)]
MP
(2) อัตราการใช้ สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x MP
[MP – (D – R)]
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โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
D
R

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ราคาการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัท
เงินปั นผลต่อหุ้นที่จ่ายแก่ผ้ ถู ือหุ้น
เงินปั นผลต่อหุ้นที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 80 ของกําไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษี เงินได้ หารด้ วยจํานวนหุ้นทังหมดที
้
่มี
สิทธิได้ รับเงินปั นผล

(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ ใด ๆ อันทําให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิ และ
ผลประโยชน์ใด ๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นัน้ ไม่ได้ กําหนดไว้ ในข้ อ 4.2 (ก) ถึง 4.2 (จ) ดังกล่าว
ข้ างต้ น ให้ บริ ษัทพิจารณาเพื่อกําหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื ออัตราการใช้ สิทธิ (หรื อ
ปรับจํานวนหน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้ สิทธิ) ใหม่อย่างเป็ นธรรม และไม่ทําให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญ
้ นที่สดุ และให้ บริ ษัทแจ้ งให้
แสดงสิทธิได้ รับผลประโยชน์ด้อยไปจากเดิม โดยให้ ถือว่าผลการพิจารณานันเป็
สํ า นัก งาน ก.ล.ต. ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย และนายทะเบี ย นใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ทราบถึ ง
รายละเอียดดังกล่าวด้ วยภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่มีเหตุให้ ต้องดําเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้ สิทธิดงั กล่าว
และบริ ษัทจะแจ้ งอัตราและราคาการใช้ สิทธิใหม่ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ชกั ช้ าในวันที่มี
เหตุการณ์เกิดขึ ้นหรื อก่อนวันหรื อภายใน 9.00 น. ของวันที่อตั ราและราคาใช้ สทิ ธิมีผลบังคับ
(ช) การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิตามข้ อ 4.2 (ก) ถึงข้ อ 4.2 (ฉ) เป็ นอิสระ
ต่อกัน และจะคํานวณการเปลี่ยนแปลงตามลําดับเหตุการณ์ ก่อนหลังของการเปรี ยบเทียบกับราคาตลาด
ของหุ้นสามัญของบริษัท ในกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ ้นพร้ อมกัน ให้ คํานวณการเปลี่ยนแปลงเรี ยงลําดับ
ดังนี ้คือ ข้ อ 4.2 (ก) ข้ อ 4.2 (จ) ข้ อ 4.2 (ง) ข้ อ 4.2 (ข) ข้ อ 4.2 (ค) และข้ อ 4.2 (ฉ) โดยในแต่ละลําดับครัง้ ที่
คํานวณการเปลี่ยนแปลง ให้ คงสภาพของราคาการใช้ สิทธิ เป็ นทศนิยม 3 ตําแหน่ง และอัตราการใช้ สิทธิ
เป็ นทศนิยม 3 ตําแหน่ง
ทังนี
้ ้ ในการคํานวณการปรับสิทธิของเหตุการณ์ในลําดับใด ให้ นําค่าตัวแปรที่ผ่านการคํานวณการปรับสิทธิ
ของลําดับก่อนหน้ า (ถ้ ามี) มาเป็ นค่าตัวแปรก่อนการเปลี่ยนแปลง ในการคํานวณการปรับสิทธิลําดับนัน้
(ซ) การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิตามข้ อ 4.2 (ก) ถึงข้ อ 4.2 (ฉ) จะไม่มี
การเปลี่ยนแปลงซึ่งทําให้ ราคาการใช้ สิทธิใหม่สงู ขึ ้น และ/หรื ออัตราการใช้ สิทธิลดลง เว้ นแต่กรณีการรวม
หุ้น สําหรับการคํานวณจํานวนเงินจากการใช้ สทิ ธิ จะคํานวณจากราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
(ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) คูณกับจํานวนหุ้นสามัญ (จํานวนหุ้นสามัญคํานวณจากอัตราการใช้ สิทธิใหม่ คูณกับ
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจํานงการใช้ สิทธิ เมื่อคํานวณได้ จํานวนหุ้นออกมาเป็ นเศษหุ้น ให้
ตัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง) ในกรณีจํานวนเงินที่คํานวณได้ จากการใช้ สทิ ธิ มีเศษของบาทให้ ตดั เศษของบาททิ ้ง
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ทังนี
้ ้ ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิดงั กล่าวมีผลทําให้ ราคาการใช้ สิทธิใหม่มีราคาตํ่ากว่ามูล
ค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัท ให้ ใช้ มลู ค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัทเป็ นราคาการใช้ สิทธิใหม่
ส่วนอัตราการใช้ สทิ ธิใหม่ให้ ใช้ อตั ราการใช้ สทิ ธิที่คํานวณได้ ตามข้ อ 4.2 (ก) ถึงข้ อ 4.2 (ฉ) เช่นเดิม
(ฌ) การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิตามข้ อ 4.2 (ก) ถึงข้ อ 4.2 (ฉ) บริ ษัทจะดําเนินการ
แจ้ งผลการเปลี่ยนแปลง โดยระบุรายละเอียด วิธีการคํานวณ และเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ให้ ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ทราบผ่านระบบเผยแพร่ ข้อมูลสื่ออิเล็คทรอนิคส์ (ระบบ SCP) ของตลาด
หลักทรัพย์ ภายใน 15 วันนับแต่จากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิดงั กล่าว
5. การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
5.1 การแก้ ไขส่ วนที่มใิ ช่ สาระสําคัญหรื อที่ต้องดําเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกําหนดสิทธิ ในเรื่ องที่จะกระทบต่อสิทธิที่มิใช่สาระสําคัญของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
้
สิทธิ หรื อเรื่ องที่เห็นได้ ว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ ง หรื อใน
เช่น แก้ ไขขันตอนการใช้
ส่วนซึ่งไม่ทําให้ สิทธิ ของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ด้อยลง หรื อเพื่อให้ เป็ นไปตามบทบัญญัติหรื อหลักเกณฑ์ ที่
กําหนดในกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง กฎระเบียบ ข้ อบังคับ
หรื อคําสัง่ ที่มีผลบังคับทัว่ ไป หรื อประกาศ หรื อข้ อบังคับของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้ อง ให้ บริ ษัทกระทําโดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิภายหลังจากที่ได้ แจ้ งให้ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ ว ทังนี
้ ้การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกําหนด
สิทธิจะต้ องไม่เป็ นการขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อการเปลี่ยนแปลงราคาหรื ออัตราการใช้ สิทธิ ยกเว้ นการ
ปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ระบุไว้ ในข้ อ 4.2
5.2 การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงที่เป็ นสาระสําคัญ
การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกําหนดสิทธินอกจากกรณีข้อ 5.1 ต้ องได้ รับความยินยอมจากบริษัท และมติที่ประชุมผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิแล้ วแต่กรณี และได้ แจ้ งให้ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ ว
5.3 การแจ้ งข้ อกําหนดสิทธิท่ แี ก้ ไขเปลี่ยนแปลง
ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ ทราบผ่านระบบเผยแพร่ ข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(ระบบ SCP) ของตลาดหลักทรัพย์โดยทันที ณ วันที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธิ และจะจัดส่งข้ อกําหนด
สิทธิที่แก้ ไขเพิ่มเติมให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิเมื่อได้ รับการร้ องขอภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการร้ องขอ
โดยผู้ถือ ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ สามารถแจ้ ง ความประสงค์ ที่ จ ะขอรั บ ข้ อ กํ า หนดสิท ธิ ที่ แ ก้ ไ ขเพิ่มเติมต่อ ผู้อ อก
ใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่อยู่ที่ปรากฏในข้ อ 3.4 นอกจากนัน้ บริ ษัทจะจัดส่งข้ อกําหนดสิทธิ ที่แก้ ไขเพิ่มเติมให้
นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ และสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนด
สิทธิ
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5.4 การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกําหนดสิทธิต้องไม่ ขัดต่ อกฎหมาย
การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกําหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมทังข้
้ อกําหนดแห่งประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่ อง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้ เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 รวมทังข้
้ อแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ตลอดจนกฎหมาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ ามี)
6. การชดใช้ ค่าเสียหาย กรณี บริ ษัทไม่ สามารถจัดให้ มีห้ ุนสามัญเพื่อรองรั บการใช้ สิทธิขายใบสําคัญแสดง
สิทธิได้
บริ ษัทจะชดใช้ ค่าเสียหายให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดดังนี ้
6.1 บริ ษัทจะชดใช้ ค่าเสียหายให้ เฉพาะผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่แจ้ งความจํานงที่
จะใช้ สิทธิ ในวันกําหนดการใช้ สิทธิ แต่ละครัง้ อย่างถูกต้ องและครบถ้ วนแล้ ว ซึ่งบริ ษัทไม่สามารถจัดให้ มีห้ นุ
สามัญเพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ อย่างเพียงพอ ยกเว้ น กรณีตามที่ระบุไว้ ในข้ อจํากัดการ
ใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่เป็ นบุคคลต่างด้ าวหรื อบุคคลที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทย ในข้ อ
3.6.2 หรื อข้ อจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิ ในข้ อ 15
ค่าเสียหายที่บริ ษัทจะชดใช้ ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ จะคํานวณตามสูตร
การคํานวณ ดังนี ้
ค่าเสียหายต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
โดยที่

B
MP

EP

= B x [MP – EP]

คือ จํานวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้ มี และ/หรื อ เพิ่มขึ ้นได้ ตามอัตราการใช้ สิทธิที่
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นต่อ 1 หน่วย
คือ ราคาปิ ดของหุ้นสามัญของบริ ษัทในวันกําหนดการใช้ สิทธิ ในแต่ละครัง้ ซึ่งผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ มาแสดงความจํานงในการใช้
สิทธิ
คือ ราคาการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรื อราคาการใช้ สิทธิที่มีการปรับราคา
ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ (หากมี)

ในกรณี ที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื ้อขายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะดําเนินการกําหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ ในการคํานวณแทน
6.2 การชดใช้ คา่ เสียหายตามข้ อ 6.1 บริษัทจะชําระเป็ นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะ และจะจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใช้ สิทธิในครัง้ นัน้ โดยไม่มีดอกเบี ้ย ทังนี
้ ้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
หากได้ มีการส่งเช็คคืนเงินค่าเสียหายดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในแบบแสดงความจํานง
การใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ รับคืนเงินค่าเสียหายแล้ วโดยชอบ
และจะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยหรื อค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
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7. การประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
7.1 การเรี ยกประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทต้ องเรี ยกประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเร็ว ภายใน 30
วัน นับแต่เกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก) หากมีการเสนอขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกําหนดสิทธิในสาระสําคัญไม่ว่าโดยบริ ษัทหรื อผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิ ตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 5.2 หรื อตามที่จะกล่าวต่อไปใน (ข)
ทังนี
้ ้ ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและ/หรื อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้ แก้ ไขข้ อกําหนดสิทธิ
ในเรื่ องการขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อการเปลี่ยนแปลงราคา หรื ออัตราการใช้ สิทธิ หรื อการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงใดๆ อันจะเป็ นผลกระทบในด้ านลบต่อสิทธิ และ/หรื อส่วนได้ เสียของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท หรื อที่
ผิดไปจากเงื่อนไขที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ ลงมติไว้ เว้ นแต่การปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 4.2
(ข) หากมีเหตุการณ์สําคัญที่อาจกระทบต่อส่วนได้ เสียของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอย่างเป็ นนัยสําคัญ หรื อต่อ
ความสามารถของบริษัทในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามข้ อกําหนดสิทธิ
ในกรณีที่ผ้ อู อกใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ดําเนินการเรี ยกประชุมภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่เกิด
เหตุการณ์ดงั กล่าวในข้ อ (ก) หรื อ ข้ อ (ข) ข้ างต้ น ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสําคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 25 ของจํานวนหน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ มีการใช้ สิทธิสามารถที่จะร้ องขอให้ ผ้ อู อก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ ดําเนินการจัดการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ได้ และผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
จะต้ องจัดประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ได้ รับการร้ องขอจากผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว
ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทอาจทําการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิเพื่อกําหนดสิทธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ในการเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมดังกล่าวเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 21 วันก่อน(และรวม)วันประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
7.2 หนังสือเชิญประชุม
ในการเรี ยกประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ บริ ษัทส่งหนังสือเรี ยกประชุม ซึ่งระบุสถานที่ วันและเวลา และ
เรื่ องที่ จะพิจารณาในที่ ประชุม ทางไปรษณี ย์ลงทะเบี ยนถึงผู้ถือใบสําคัญแสดงสิท ธิ ตามสมุดทะเบี ยนผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทกุ รายที่ยงั สามารถใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ และมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน
ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อกําหนดสิทธิ ในการเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
7.3 การมอบฉันทะ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอาจแต่งตังผู
้ ้ รับมอบฉันทะให้ เข้ าร่วมประชุม และ/หรื อออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิคราวใดๆ ก็ได้ โดยผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะต้ องยื่นหนังสือมอบฉันทะ (ซึง่ ทําตามแบบที่
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บริ ษัท และ/หรื อนายทะเบียนกําหนด และได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิพร้ อมกับหนังสือเรี ยกประชุม
แล้ ว) ต่อประธานที่ประชุมหรื อบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม
7.4 องค์ ประชุม
ที่ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องมีผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิ (ถ้ ามี) ซึง่ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของจํานวนหน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิที่
ยังไม่ได้ ใช้ สทิ ธิ เข้ าร่วมประชุมจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ได้ มีการเรี ยกประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่งชัว่ โมงแต่จํานวนผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซงึ่ มาเข้ าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมดังกล่าวจัดขึ ้นโดยบริ ษัท ให้
บริ ษัทนัดให้ มีการประชุมใหม่ภายใน 30 วัน นับจากวันที่กําหนดเป็ นวันประชุมคราวก่อน โดยปฏิบตั ิตามข้ อ 7.2
โดยในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม และในกรณีที่การประชุมดังกล่าวจัดขึ ้นโดยการ
ร้ องขอของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิในกรณีนี ้บริษัทไม่จําเป็ นต้ องเรี ยกประชุมใหม่
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิหรื อใช้ สิทธิไปแล้ วบางส่วนของบริ ษัทในขณะนัน้ โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิคนใดที่มี
ส่วนได้ เสียในการพิจารณาอันใดซึง่ ที่ประชุมจะพิจารณาลงมติ โดยห้ ามมิให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิคนนันออก
้
เสียงลงคะแนนในข้ อพิจารณาข้ อนัน้
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่มีส่วนได้ เสียในข้ อนี ้ หมายถึง
ผลประโยชน์ในเรื่ องที่ที่ประชุมจะพิจารณาลงมติ

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่มีความขัดแย้ งทาง

7.5 ประธานในที่ประชุม
ในการประชุม ผู้ถื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จัด ขึ น้ โดยบริ ษั ท ให้ ป ระธานกรรมการบริ ษั ท หรื อ บุค คลที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากประธานกรรมการบริ ษัท ทําหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผ้ ถู ือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้จดั ประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิลงมติ
เห็นชอบคัดเลือก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการหรื อบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมาย โดยที่ทงสองกรณี
ั้
ประธานที่ประชุมไม่มีสทิ ธิออกเสียงชี ้ขาด
7.6 การออกเสียงลงคะแนน
ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ถือ
อยู่ในขณะนันๆ
้ โดยใบสําคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้เป็ นประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน นอกจากสิทธิที่ตนมีอยูใ่ นฐานะเป็ นผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
7.7 มติท่ ีประชุม
มติของที่ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยใบสําคัญแสดง
สิทธิทงหมดของผู
ั้
้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และให้ มตินนมี
ั ้ ผล
ั้
วา่ จะได้ เข้ าร่วมประชุมหรื อไม่
ผูกพันผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทงหมดไม่
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7.8 รายงานการประชุม
บริ ษัทจะจัดทํารายงานการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยให้ ประธานที่ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้ นันๆ
้ เป็ นผู้ลงนามรับรองรายงาน
การประชุม ทังนี
้ ้ ให้ จดั เก็บรายงานการประชุมไว้ กบั บริษัท รายงานดังกล่าวซึง่ ลงนามโดยประธานที่ประชุมในแต่
ละครัง้ ให้ ถือว่าถูกต้ องและมตินนผู
ั ้ กพันผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ทกุ รายไม่ว่าจะได้ เข้ าร่ วมประชุมด้ วยหรื อไม่
และบริษัทจะจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์และสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาไม่
เกิน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ นอกจากนี ้ ในกรณี ที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ ร้องขอ
บริ ษัทจะต้ องจัดส่งรายงานการประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิรายที่ร้องขอด้ วย โดยผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิดงั กล่าวจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบในค่าใช้ จ่ายนันๆ
้
7.9 ค่ าใช้ จ่ายในการประชุม
บริษัทจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายตามสมควรทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นจากการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทกุ ครัง้
7.10 มติเป็ นหนังสือแทนการประชุม
ในกรณี ที่จะต้ องมีการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อลงมติไม่ว่าในเรื่ องหนึ่งเรื่ องใดตามที่กําหนดไว้ ใน
ข้ อกําหนดสิทธินี ้ บริ ษัทอาจขอให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิทําความตกลงกันเป็ นมติโดยการทําหนังสือแทนการ
ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อลงมติในเรื่ องดังกล่าวได้ แต่มติดงั กล่าวจะต้ องมีผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่ง
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สิทธิ
้
อชื่อให้ ความเห็นชอบไว้ เป็ นหลักฐานในหนังสือฉบับเดียวกันหรื อหลายฉบับก็ได้ และส่งมอบให้
ทังหมดลงลายมื
ประธานกรรมการบริษัทหรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายเป็ นผู้เก็บรักษาไว้
การลงมติตามวิธีการที่กําหนดในข้ อ 7.10 นี ้ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกหรื อเพิกถอนมติที่สง่ มา
ได้ เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากบริษัท
มติดงั กล่าวจะมีผลใช้ บงั คับและผูกพันผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทกุ ราย ไม่ว่าจะลงลายมือชื่อให้ ความเห็นชอบใน
มติดงั กล่าวหรื อไม่
8. สถานะของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ อี ยู่ระหว่ างการแสดงความจํานงในการใช้ สทิ ธิ
สถานะของใบสําคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิ และวันก่อน
วันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ ว อันเนื่องมาจากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะมี
สถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่ได้ แสดงความจํานงใช้ สิทธิ และสถานภาพจะสิ ้นสุดลงใน
วันที่กระทรวงพาณิชย์ได้ รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ ว อันเนื่องมาจากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิข้างต้ น
แล้ ว
ในกรณีที่บริ ษัทมีการปรับราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื ออัตราการใช้ สิทธิในช่วงที่บริ ษัทยังไม่ได้ นําหุ้นสามัญที่เกิดจาก
การใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้ ทําการใช้ สิทธิ
แล้ วจะได้ รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริ ษัทจะดําเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ
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โดยเร็ วที่สดุ ตามจํานวนที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้ รับหากราคาที่ได้ ปรับใหม่นนมี
ั ้ ผลบังคับใช้ โดยหุ้น
สามัญส่วนที่เพิ่มใหม่อาจได้ รับช้ ากว่าหุ้นสามัญที่ได้ รับก่อนหน้ านี ้แล้ ว แต่ไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ
9. สถานะของหุ้นสามัญใหม่ ท่ เี กิดจากการใช้ สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
สิทธิของหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้ สทิ ธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี ้ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกัน
้ ทธิในการรับเงินปั นผล
กับหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัทที่ออกและเรี ยกชําระมูลค่าแล้ วไปก่อนหน้ านี ้ทุกประการ รวมทังสิ
หรื อประโยชน์อื่นใดที่บริ ษัทให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญ ทังนี
้ ้ นับแต่วนั ที่นายทะเบียนหุ้นสามัญของบริ ษัทได้ จดแจ้ งชื่อผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัท และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระ
แล้ ว ดังนัน้ หากบริ ษัทประกาศวันกําหนดสิทธิในเงินปั นผลหรื อประโยชน์อื่นใดที่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ก่อนวันที่บริ ษัทได้ จด
แจ้ งชื่อของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทที่กระทรวงพาณิชย์จดทะเบียนเรี ยบร้ อยแล้ วทุกประการ ผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวจะไม่มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลหรื อประโยชน์อื่นใดนัน้
10. ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญ
บริ ษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี ้เข้ าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 30 วันนับ
จากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
11. วิธีการส่ งมอบหลักทรั พย์
บริ ษัทจะดําเนินการส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่ใช้ สิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท
โดยบริษัทจะดําเนินการออกและส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดและขันตอน
้
ดังต่อไปนี ้
11.1 ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นเดิมไม่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์กบั บริ ษัทหลักทรัพย์หรื อบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด
บริ ษัทจะดําเนินการให้ นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิออก และจัดส่งใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ได้ รับ
การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ การจองซื ้อทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
ภายใน 15 วันทําการนับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในกรณีนี ้ ผู้ถือหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยได้ จนกว่าจะได้ รับใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอาจจะได้ รับภายหลังจากที่ใบสําคัญแสดงสิทธิของ
บริษัทได้ รับอนุญาตให้ เข้ าทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11.2 ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นเดิมมีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์กบั บริษัทหลักทรัพย์
บริ ษัทจะดําเนินการให้ นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ นําใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับจัดสรรฝากไว้ กบั “บริ ษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” ภายใน 7 วันทําการนับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
และบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่บริ ษัท
กทรัพย์อยู่ ในขณะเดียวกัน บริ ษัทหลักทรัพย์นนจะบั
ั้
นทึกยอดบัญชีจํานวนใบสําคัญแสดง
หลักทรัพย์นนฝากหลั
ั้
สิทธิที่ผ้ ฝู ากได้ รับการจัดสรรฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ ทู ี่ได้ รับการจัดสรรภายใน 7 วันทําการนับ
จากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
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ในกรณี นี ้ ผู้ถือหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรจะสามารถขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ รับการจัดสรรได้ ทันทีที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับใบสําคัญแสดงสิทธิของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและให้ ทําการซื ้อขายได้
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทัง้ นี ช้ ื่ อของผู้ถือหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรจะต้ องตรงกับชื่ อเจ้ าของบัญชี ซือ้ ขายหลักทรั พย์ ที่ผ้ ูถือหุ้นที่ ได้ รับการ
จัดสรรประสงค์ที่จะฝากใบสําคัญแสดงสิทธิไว้ มิฉะนัน้ แล้ ว บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรตามข้ อ 11.1 แทน
11.3ในกรณี ผ้ ูถือหุ้นเดิมมีบญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์กับบริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด สมาชิก
เลขที่ 600
บริ ษัทจะดําเนินการให้ นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ นําใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับจัดสรรฝากไว้ กบั บริ ษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ภายใน 7 วันทําการนับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และบริ ษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนที่ได้ รับ
จัดสรรไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ ทู ี่ได้ รับการ
จัดสรรภายใน 7 วันทําการนับจากวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
เมื่อผู้ถือหุ้นที่ได้ รับจัดสรรต้ องการขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้ องถอนใบสําคัญแสดงสิทธิออก
จากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้ องติดต่อผ่านบริ ษัทหลักทรัพย์ทวั่ ไป ซึง่ อาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดําเนินการ
ั ้ กําหนด ดังนัน้ ในกรณี
ตามที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรื อบริ ษัทหลักทรัพย์นนๆ
นี ้ ผู้ถือหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรจะสามารถขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับการจัดสรรได้ ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยรั บ ใบสํ า คัญ แสดงสิท ธิ ข องบริ ษั ท เป็ น หลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นและให้ ทํ า การซื อ้ ขายได้ ใ นตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรได้ ดําเนินการถอนใบสําคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชี
600 ดังกล่าวแล้ ว
12. การดําเนินการของบริษัทหากไม่ สามารถหาตลาดรองให้ กับใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทมีความเชื่อมัน่ ว่าใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวมีคณ
ุ สมบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า
ด้ วยเรื่ อง การจดทะเบียนและการเพิกถอนการจดทะเบียนหลักทรัพย์ โดยไม่มีข้อกําหนดอื่นที่แตกต่างจากใบสําคัญ
แสดงสิทธิทวั่ ไป อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่สามารถหาตลาดรองได้ บริษัทจะเป็ นตัวกลางให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่ได้ รับจัดสรรเสนอขายต่อผู้ตดั สินใจลงทุน ในราคาซื ้อและเสนอขายที่พอใจกันทัง้ 2 ฝ่ าย
13. การออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในกรณีที่ใบสําคัญแสดงสิทธิสญ
ู หาย ถูกขโมย ถูกทําลาย ฉีกขาด หรื อเลอะเลือน ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอาจขอ
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหม่ได้ โดยนําใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ ฉี กขาดหรื อเลอะเลือน นํ ามายื่นให้ แก่นายทะเบียน
ใบสําคัญแสดงสิทธิก่อนที่จะมีการออกใบแทนให้ ณ สํานักงานของนายทะเบียน โดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ อง
รับผิดชอบสําหรับค่าใช้ จ่ายต่างๆ และตามที่นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิและบริษัทจะได้ กําหนดไว้ ตามสมควร
14. มติท่ ปี ระชุมผู้ถือหุ้น และจํานวนหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อรองรั บใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทอีกจํานวน 209,007,692 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 209,007,692 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
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1.00 บาท ทําให้ ทนุ จดทะเบียนของบริ ษัทเพิ่มจาก 836,030,770 บาท เป็ น 1,045,038,462 บาท เพื่อรองรับการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท โดยจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
ในอัตราส่วน 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ จํานวน 104,503,846 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และเพื่อรองรับ
การใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 3 จํานวน 104,503,846 หน่วย โดยจัดสรร
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่ใช้ สิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ ใบสําคัญแสดง
สิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า
รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรั บใบสําคัญแสดงสิทธิ
หุ้นสามัญ
: หุ้นสามัญของบริ ษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน)
จํานวนหุ้นที่รองรับการใช้ สทิ ธิ
: ไม่เกิน 104,503,846 หุ้น
: 1.00 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หุ้น
ราคาใช้ สทิ ธิตอ่ หุ้น
: 5 บาท เว้ นแต่จะมีการปรับสิทธิตามข้ อ 4.2
หุ้นที่สํารองไว้ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิคิดเป็ นร้ อยละ : ร้ อยละ 11.34 ของจํ านวนหุ้น ที่ จํา หน่ า ยได้ แ ล้ ว
ทัง้ หมดของบริ ษั ท ณ วัน ที่ 11
ธัน วาคม 2561
(จํ านวนหุ้นทัง้ หมดหลังจากการเพิ่มทุน จํ านวน
921,572,840 หุ้น)
ตลาดรองของหุ้นสามัญ
: บริ ษั ท จะดํ า เนิ น การยื่ น คํ า ขอให้ รั บ หุ้น สามัญ ที่ เ กิ ด
จากการใช้ สิท ธิ ข องใบสํ า คัญ แสดงสิท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น
สามัญในแต่ละครัง้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้ าซื ้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 30
วัน นับจากวันกําหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ นันๆ
้
15. ข้ อจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิ
15.1 การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทไม่มีข้อจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ เว้ นแต่ การโอนเกิดขึ ้นในช่วงปิ ดสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดง
สิทธิเพื่อพักการโอนหรื อการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันครบกําหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย
และตลาดหลักทรัพย์จะทําการขึ ้นเครื่ องหมาย SP (ห้ ามการซื ้อขาย) ล่วงหน้ า 2 วันทําการก่อนวันปิ ดสมุด
ทะเบี ย น (ในกรณี ที่ วัน ปิ ด สมุด ทะเบี ย นพัก การโอนใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ต รงกับ วัน หยุด ทํ า การของตลาด
หลักทรัพย์ให้ เลื่อนเป็ นวันทําการก่อนหน้ า)
15.2 การโอนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิ สามารถโอนได้ โดยไม่มีข้อจํากัด เว้ นแต่การโอนหุ้นดังกล่าว เป็ นเหตุให้
มีบุคคลต่างด้ าวหรื อบุคคลที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทยถือหุ้นในบริ ษัทเกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้นที่ระบุในข้ อบังคับข้ อที่
้
12. ของบริษัท กล่าวคือ มีจํานวนมากกว่าร้ อยละ 49 ของจํานวนหุ้นที่ชําระแล้ วทังหมด
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16. กฎหมายที่ใช้ บังคับ
ข้ อกําหนดสิทธิฉบับนี ้จะมีผลใช้ บงั คับในวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ไปจนถึงวันกําหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย โดย
ข้ อกําหนดสิทธิ นีจ้ ะใช้ บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้ อกําหนดสิทธิ นีข้ ัดแย้ งกับ
กฎหมายหรื อประกาศใดๆ ที่มีผลใช้ บงั คับตามกฎหมายกับใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ ใช้ ข้อความตามกฎหมายหรื อ
ประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสําคัญแสดงสิทธิแทนข้ อความของข้ อกําหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขดั แย้ งกันนัน้

ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัท โรงพิมพ์ ตะวันออก จํากัด (มหาชน)
โดย

( นายยุทธ ชินสุภคั กุล, นายวีระ เหล่าวิทวัส )
กรรมการผู้มีอํานาจ
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