30 เมษายน 2565
เรื่อง

แจ้งสิทธิการได้รับการจัดสรรและการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 (EFORL-W5)

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อี ฟอร์
แอล เอม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 (EFORL-W5)
ใบจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด
(มหาชน) รุ่นที่ 5 (EFORL-W5)
เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝาก
เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น
แบบสอบถามสำหรับตรวจสถานะ FATCA (FATCA STATUS)
แบบฟอร์มใบชำระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip)
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุ้นสามัญของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 (EFORL-W5)
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุ้นสามัญของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 6 (EFORL-W6)
แผนที่สถานที่จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด
(มหาชน) รุ่นที่ 5 (EFORL-W5)
ใบรับรองสิทธิการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด
(มหาชน) รุ่นที่ 5 (EFORL-W5) ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุม
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้
สิทธิของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (EFORL-W5) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 6 (EFORL-W6) ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น โดยมี
รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้
1. เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (EFORL-W5) จำนวนไม่เกิน
799,572,990 หุ้น ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Right Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญ
เดิม 5 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ราคาเสนอขายหน่วยละ 0.40 บาท อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ปี และ
ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 1 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการ
จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน

2. เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 6 (EFORL-W6) จำนวนไม่เกิน
399,786,495 หุ้น ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 5 (EFORL-W5) ตามอัตราส่วน
2 หน่วย EFORL-W5 ต่อ 1 หน่วย EFORL-W6 โดยไม่คิดมูลค่า อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี และราคาใช้สิทธิเท่ากับ
2.50 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญ แสดง
สิทธิดังกล่าวให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน
บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท (Record date) ในวันที่ 27 เมษายน 2565
บริษัทจึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 5 (EFORLW5) ซึ่งมีจำนวนตามที่ระบุในใบรับรองการจองซื้อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) โดยรายละเอียดการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่
5 (EFORL-W5) เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม
จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 (EFORL-W5) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการจัดสรร ขั้นตอน และวิธีการจองซื้อใบสำคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (EFORL-W5) โปรดติดต่อที่บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ฝ่ายปฏิบัติการ
หลักทรัพย์ โทรศัพท์ (66) 0-2672-5999 ต่อ 2521 และ 2525
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา นันท์นฤมิต)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของ
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน) รุ่นที่ 5
(EFORL-W5)
“ใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5”

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5

ข้อมูลการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 (EFORL-W5)

1.

ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์
: บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
: เลขที่ 432 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. 10700
Homepage
: http://www.eforl-aim.com/
โทรศัพท์
: 0-2883-0871-9
โทรสาร
: 0-2433-8695

2.

วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ที่มีมติให้จัดสรรใบสาคัญแสดง
สิทธิ EFORL-W5
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565

3.

รายละเอียดการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5
ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 มีมติอนุมัติการ
การเพิ ่มทุ น จดทะเบี ยนของบริษ ัท จ านวน 899,519,617.275 บาท จากเดิม 2,998,398,708.975 บาท เป็น
3,897,918,326.25 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจานวน 11,993,594,897 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.075 บาท
โดยแบ่งการจัดสรรดังนี้ 1) จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จ านวน 47 หุ้ น ก่อนการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ โดยการรวมหุ้นจากเดิมหุ้นละ 0.075 บาท เปลี่ยนเป็นหุ้นละ 0.75บาท เพื่อมิให้
เกิดเศษหุ้นภายหลังการรวมหุ้ น 2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 จ านวนไม่เกิน
799,572,990 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคั ญแสดงสิทธิ EFORL-W6 จานวนไม่เกิน 399,786,495
หุ้น รวมทั้งหมดจานวน 1,199,359,485 หุ้น ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น
สาหรับรายละเอียดการเสนอขายและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 เป็นดังนี้
ประเภทของหลักทรัพย์
: ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร : 799,572,990 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
: ราคาหุ้นละ 0.40 บาท
อัตราส่วนการจองซื้อ
: 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย EFORL-W5
ทุ น ช าระแล้ ว ของบริ ษ ั ท ก่ อ นการ
2,998,398,712.50 บาท
เสนอขาย EFORL-W5
วิธีการจัดสรร
: จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึ่งมีรายชื่อตามที่ปรากฏอยู่
ในสมุดทะเบียน ณ วันที่บริษัทกาหนดเพื่อใช้สิทธิจองซื้อและ
ได้ ร ั บ การจั ด สรรใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ EFORL-W5 วั น ที ่ 27
เมษายน 2565
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ซึ่งผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิ
จองซื้อตามอัตราส่วนที่ก าหนดไว้ จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน
ใบรับรองการจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 (ตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ลาดับที่ 9)
2

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน)

เงื่อนไขอื่น ๆ

:

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสาคัญสิทธิ EFORL-W5

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ได้จองซื้อ ใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORLW5 ที่ได้รับบริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิ ส าหรับจ านวน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ที่ผู้ถือหุ้นมิได้ จองซื้อ หรือ ใช้
สิทธิไม่ครบจ านวนตามสิทธิที่ได้รับ หรือ ไม่ใช้สิทธิจองซื้ อ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการน า
ใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ดังกล่าวจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้น
ที่ได้แสดงความจ านงที่ จะซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5
นอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับจากการจัดสรรในราคาหน่วยละ
0.40 บาท
ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นใบสาคัญแสดงสิทธิ
EFORL-W5 นอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับจัดสรร โปรดแจ้งความ
จ านงในการจองซื้อ ใบส าคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 เพิ่มทุน
นอกเหนือจากสิทธิ มาพร้อมกับการจองซื้อ ใบสาคัญแสดงสิทธิ
EFORL-W5 ตามสิ ท ธิ แ ละช าระเงิ น มาพร้ อ มกั น ทั ้ ง นี้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายเป็นผู้มีอานาจในการพิจารณาจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิทธิ EFORL-W5 ที่เหลือจากการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
EFORL-W5 ตามสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้แสดงความจานงจอง
ไว้แล้วตามสัดส่วน
ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรในส่วนที่ซื้อเกินกว่าสิทธิ
หรือได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ไม่เต็ม
จานวน (เฉพาะส่วนที่เกินสิทธิ) บริษัทจะชาระคืนเงินค่าจอง
ซื้อ รายละเอียดและวิธีการคืนเงินปรากฏตาม ข้อ 6.5
มอบอ านาจให้ ค ณะกรรมการบริ ษ ั ท และ/หรื อ ประธาน
เจ้ า หน้ า ที ่ บ ริ ห าร หรื อ บุ ค คลที ่ ไ ด้ ร ั บ มอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็น
ผู้มีอานาจด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก
และเสนอขายใบส าคัญแสดงสิ ทธิใ นครั ้งนี ้ อ านาจดังกล่ า ว
รวมถึงกาหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่
จ าเป็น และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย และ/
หรือ จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ได้ทุกประการภายใต้
เงื ่ อ นไขของกฎหมายที ่ เกี่ ย วข้ อ ง โดยรายละเอี ยดดั งกล่าว
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง หลักเกณฑ์การใบสาคัญแสดงสิทธิ การ
ก าหนดระยะเวลาจองซื้อ และการชาระเงินค่า ใบส าคัญแสดง
สิทธิ EFORL-W5 เป็นต้น และให้มีอานาจดาเนินการต่างๆ อัน
จาเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายและการ
จัดสรร เพื่อให้การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิสาเร็จ
ลุล่วง รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทา ลง
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นาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่างๆ ที่จาเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการ
ออกและเสนอขาย ต่ อ ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย บริ ษ ั ท ศู น ย์ ร ั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ ากั ด
กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
การน าใบสาคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยรวมถึงการแต่งตั้งผู้รับมอบอานาจช่วง เป็นต้น
4.

วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5
บริษัทกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิ (Record date)
ในวันที่ 27 เมษายน 2565

5.

กาหนดการจองซื้อและรับชาระเงินค่าใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5
บริษัทกาหนดวันจองซื้อและรับชาระเงินค่าใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ระหว่างวันที่ 19, 20, 23, 24 และ
25 พฤษภาคม 2565 (รวม 5 วันทาการ) ในระหว่างเวลา 9:00 น. – 15:30 น.

6.

สถานที่รับจองซื้อและรับชาระเงินค่าจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5
6.1

ตัวแทนรับจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5
บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด เป็นผู้ดาเนินการเกี่ยวกับการจองซื้อใบสาคัญแสดง
สิทธิ EFORL-W5 ครั้งนี้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ได้ ณ
บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด (“ตัวแทนรับจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5”)
ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 12
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ (66) 0-2672-5999 ต่อ 2525 และ 2521, 2525

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ได้ ณ ที่ทาการของตัวแทนรับจองซื้อใบสาคัญแสดง
สิทธิ EFORL-W5 ตามรายชื่อผู้ติดต่อดังนี้
ชื่อ
E-mail
โทร
คุณนงนุช บริบูรณธนา
nongnuch@globlex.co.th
02-672-5999 ต่อ 2521
คุณชินโชติ ยังรอต
chinachot@globlex.co.th
02-672-5999 ต่อ 2525
สาหรับท่านที่ถือหุ้นในระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
และมีหุ้นสามัญ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) ฝากไว้ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ ด าเนินการ
รวบรวมเอกสารและยื่นเรื่องให้แก่ตัวแทนของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 จะไม่รับการจองซื้อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
EFORL-W5 ทางไปรษณีย์ โทรสารและไม่รับผ่านระบบ Decision Support System : (DSS)

4

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสาคัญสิทธิ EFORL-W5

6.2

การชาระเงินค่าจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 จะต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อในใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 โดยผู้จองซื้อยื่นเอกสารประกอบการ
จองซื้อและชาระเงินค่าใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 เต็มตามจานวนที่จองซื้อ ณ ตัวแทนรับจองซื้อ ใบสาคัญแสดงสิทธิ
EFORL-W5 ของบริษัท โดยในการช าระเงินค่า ใบส าคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ให้ช าระด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
6.2.1 กรณีชาระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหัก
บัญชีเดียวกันภายในวันทาการถัดไป โดยขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด เพื่อการจองซื้อ ”
ระหว่างวันที่ 19, 20 และ 23 พฤษภาคม 2565 ลงวันที่ไม่เกิน 23 พฤษภาคม 2565 สามารถเรียกเก็บได้ภายใน 1 วันทา
การถัดไป
ทั้งนี้ กาหนดให้ผู้จองซื้อ สั่งจ่ายเช็ค หรือเช็คธนาคาร หรือ ดราฟต์ 1 ฉบับ ต่อใบจองซื้อใบสาคัญแสดง
สิทธิ EFORL-W5 1 ใบ (ต้องนาเช็ค เช็คธนาคาร หรือดราฟต์ผ่านใบ Bill Payment ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ใส่รหัสบริษัท (Com Code) เป็น 1553000301
6.2.2

กรณีชาระด้วยเงินโอนเข้าบัญชี
• โดยชาระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เท่านั้น เข้าบัญชี “บริษัท
หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด เพื่อการจองซื้อ ” โดยช าระผ่านระบบ Bill Payment
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) Com Code 1553000301 (ใช้แบบฟอร์ม Bill
Payment ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ระหว่างวันที่ 19, 20, 23, 24 และ 25 พฤษภาคม
2565 (รวม 5 วันทาการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.
• ชาระโดยผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เท่านั้น เข้า
บัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด เพื่อการจองซื้อ” เลือกช่องทางจ่ายบิล ระบุ
Com Code 1553000301 ใส่ข้อมูลอ้างอิง 1 (Ref 1) คือ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 10
หลัก และ ใส่ข้อมูลอ้างอิง 2 (Ref 2) คือ เลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง /
เลขทะเบียนบริษัท ให้ครบ 13 หลัก
• ชาระโดยผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตของทุกธนาคาร ใช้การสแกน QR CODE ในระบบ
ก า ร จ อ ง อ อ น ไ ล น ์ Electronic Rights Offering (“E-RO”) บ น เ ว ็ บ ไ ซ ต์
www.globlex.co.th

6.2.3

ข้อมูลสาคัญอื่น ๆ
• ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ามี)
• บริษัทงดรับการจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ทางไปรษณีย์และโทรสาร
• บริษัทงดรับชาระเงินค่าใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 เป็นเงินสด
• บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะอนุญาตให้ทาการจองซื้อและชาระเงินค่าจองซื้อใบสาคัญแสดง
สิทธิ EFORL-W5 ด้วยวิธีการอื่นได้ตามความเหมาะสม

5

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสาคัญสิทธิ EFORL-W5

ผู้จองซื้อจะต้องทาการชาระเงินค่าจองซื้อแต่ละครั้งแยกตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น โดยผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจอง
ใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ครั้งเดียวเต็มจานวนที่จองซื้อโดยฝาก/โอนเงินครั้งเดียว ต่อ 1 ใบจอง ทั้งกรณีจองซื้อ
ตามสิทธิหรือต่ากว่าสิทธิและกรณีจองซื้อเกินจากสิทธิที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ ชื่อของผู้ชาระเงินในช่องทางต่างๆ จะต้อง
เป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่านั้น โดยในกรณีที่ผู้จองซื้อมีเ ลขทะเบียนผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้จองซื้อ
จะต้องทาการชาระเงินค่าจองซื้อแต่ละครั้งแยกตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
6.3

วิธีการจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5
6.3.1

กรณีใช้เอกสารใบจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5

ก) กรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ (“ผู้ถือหุ้น”) ในใบจอง
ซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ของ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน)
ข) หลักฐานการชาระเงิน ได้แก่ ใบนาฝากฉบับจริง (Pay-in Slip) (กรณีชาระเงินค่าใบสาคัญแสดงสิทธิ
ด้วยการโอนเงิน) หรือเช็ค หรือเช็คธนาคาร หรือ ดราฟต์ พร้อมทั้งระบุชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ที่
สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของหลักฐานการชาระเงิน
ค) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทและได้จัดส่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือ
หุ้น พร้อมกับหนังสือฉบับนี้
ง) สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเท่านั้น โดยชื่อบัญชีเงิน
ฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 เท่านั้น พร้อมรับรองสาเนา
จ) เอกสารประกอบการแสดงตน (รายละเอียดตามข้อ 6.4)

6.3.2 กรณีจองซื้อและรับชาระเงินค่าใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ผ่านระบบ Electronic
Rights Offering
เลื อ กจองซื ้ อ ผ่ า นระบบ Electronic Rights Offering (“E-RO”) บนเว็ บ ไซต์ www.globlex.co.th
(“การจองซื้อผ่านระบบ E-RO”) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 25
พฤษภาคม 2565
ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 โดยเลือกจองซื้อ ตามวิธีการดังนี้
1. ผู้จองซื้อหุ้นสามารถตรวจสิทธิผา่ นเว็บไซต์ www.globlex.co.th โดยกรอกหมายเลขบัตรประชาชน
หรือ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบ
2. ผู้ถือหุ้นจะทราบเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นจานวนหุ้น เดิม และจานวนหุ้นที่สามารถจองซื้อได้ตามสิท ธิ
จากนั้น คลิก “ยืนยัน”
3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในช่องที่กาหนด
4. ชาระเงินโดยทาการสแกน QR CODE จากระบบ E-RO
5. ตรวจสอบข้อมูล และ ยืนยันทารายการพร้อมทั้งบันทึก
6. พิมพ์หลักฐานการจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสาคัญสิทธิ EFORL-W5

เอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 (การแสดงตน) สาหรับกรณีจอง
ซื้อแบบยื่นเอกสาร
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่ห มดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อ ง หรือในกรณีที่ ไม่มี
บัตรประจาตัวประชาชน ให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือสาเนา
เอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง ในกรณี
ที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทาให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ
วัน Record Date วันที่ 27 เมษายน 2565 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORLW5 ให้แนบสาเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่าใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อ
สกุล เป็นต้น พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
ส าเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อพร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง โดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ
(แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองของบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 6
เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ
ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่
หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่ อโดยเจ้าหน้าที่
Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที ่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เ อกสาร
ดังกล่าวได้จัดทา หรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ (หากผู้ถือหุ้นได้มอบ
อานาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ลงนามในใบจองซื้อ ใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 และเอกสาร
ประกอบแทน ต้องแนบหนังสือมอบอานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบอานาจซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง เป็นเอกสารประกอบการ
แสดงตนด้วย)

6.5

การคืนเงินค่าจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 (ถ้ามี)
บริษัทจะคืน เงินค่าจองซื้ อใบส าคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการ
จัดสรรไม่ครบโดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ โดยตัวแทนรับจองซื้อจะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อ โดยชาระเป็น
เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อภายใน 7 วันทาการนับจากวันปิดการจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ทั้งนี้
บริษัทจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 27 เมษายน 2565
(วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)) เฉพาะธนาคารที่กาหนด 9 ธนาคารได้แก่
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสาคัญสิทธิ EFORL-W5

(1) ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
(2) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
(3) ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
(4) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
(5) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
(6) ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
(7) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
(8) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
(9) ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
ในกรณีที่ไม่มีบัญชีของธนาคารดังกล่าวบริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะดาเนินการจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม
สั่งจ่ายชื่อผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 10 วันนับแต่วันสิ้นสุดกาหนดระยะเวลาจองซื้อและชาระเงินค่าจองซื้อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ตามรายละเอียดชื่อที่อยู่ของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วัน Record Date
ในวันที่ 27 เมษายน 2565
ทั้งนี้ ในกรณีบริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ในส่วนที่ไม่ได้รับการ
จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว บริษัทจะต้องทาการชาระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5
ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้น
กาหนดระยะเวลา 10 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชาระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มี
การส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ถือ
หุ้น ณ วัน Record Date ในวันที่ 27 เมษายน 2565 ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับ การจัดสรรโดย
ชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทอีกต่อไป
ในกรณีผู้ถือหุ้นที่จองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ได้ชาระเงินค่าใบสาคัญแสดงสิทธิที่ EFORLW5 เป็นเช็คและไม่ได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ /หรือค่า
ใบสาคัญแสดงสิทธิEFORL-W5 ตามเช็คดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บได้ บริษัทจะคืนเช็คดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้ อที่
ไม่ได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 อันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าว โดยผู้จองซื้อดังกล่าวต้องติดต่อ ขอรับเช็ค
จากตัวแทนการรับจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่ EFORL-W5 ของบริษัทซึ่งผู้จองซื้อได้ดาเนินการจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิ
EFORL-W5 ภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5
6.6

วิธีการส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5
ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
6.6.1 ในกรณีประสงค์จะขอรับใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ในชื่อของผู้จองซื้อ บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทจะส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิ
EFORL-W5 ตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้น ภายใน 15 วันทาการ นับจากวันปิดการจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะไม่สามารถ
ขายใบส าคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ”) ได้
จนกว่าจะได้รับใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ซึ่งผู้จองซื้ออาจได้รับใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ภายหลังจากที่หุ้น
ของบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
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6.6.2 ในกรณีประสงค์จะฝากใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
บริษัทจะดาเนินการนาใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ตามจานวน
หุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีของ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐาน
การฝากให้แก่ผู้จองซื้อ ภายใน 7 วันทาการ นับจากวันปิดการจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 เมื่อผู้จองซื้อต้องการ
ขายใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ผู้จองซื้อจะต้องถอนใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดย
ติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการด าเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือบริ ษัท
หลักทรัพย์นั้น ๆ กาหนด ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะสามารถขายใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ที่ได้รับการจัดสรรในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ของบริษัททาการซื้อขายได้ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ และผู้จองซื้อได้ดาเนินการถอนใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว
6.6.3 ในกรณีประสงค์จะฝากใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จอง
ซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ บริษัทจะดาเนินการนาใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอด
บัญชีจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ที่ผู้จองซื้อฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อ ภายใน 7 วันทาการ
นับจากวันปิดการจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะสามารถขายใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORLW5 ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ของ
บริษัททาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณีข้อ 6.6.3 ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะ
ฝากใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการส่ง
มอบใบส าคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ดังกล่าว โดยออกใบส าคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และนาใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าฝากไว้กับ ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ โดยนาเข้าบัญชีของ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิ EFORL-W5 จะสามารถขายใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ทันทีที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ของบริษัททาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ที่
ได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ได้ด าเนินการถอนใบส าคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ออกจากบัญชี 600
ดังกล่าวแล้ว
ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิในการจองซื้อจะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ ระบุไว้ด้านหลังใบจอง) ที่ผู้ถือ
หุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ที่
ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง จะ
ทาให้ไม่สามารถโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย
ของใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 หรือความล่าช้าในการติดตามใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 คืน
ในกรณีที่ผู้จองซื้อ ใบส าคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 กรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน บริษัทขอ
สงวนสิทธิในการส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ดังกล่าว โดยออกใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ไว้ในชื่อ “บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และนาใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 เข้าฝากไว้กบั ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ โดยนาเข้าบัญชีของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิ EFORL-W5 จะสามารถขายใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่
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ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ของบริษัททาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ที่
ได้รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ได้ดาเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว
ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อใบสาคัญ
แสดงสิทธิ EFORL-W5 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะนาใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 นั้นเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
สมาชิกเลขที่ 600 ให้แก่ผู้จองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5
7.

ข้อมูลสาคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5
• ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อจะได้รับหลักฐานการรับฝากการจองซื้อ ใบส าคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ที่ลงชื่อรับจาก
เจ้าหน้าที่ผู้รับจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 เพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อ ใบสาคัญแสดงสิทธิ
EFORL-W5
• ผู้ถือหุ้นที่มิได้ใช้สิทธิจองซื้อหรือมิได้ชาระเงินค่าจองซื้อตามวันและเวลาที่กาหนด หรือเช็ค หรือเช็คธนาคาร
หรือ ดราฟต์ ที่สั่งจ่ายไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามวันที่ที่สั่งจ่าย บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิใน
การจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ในครั้งนี้
• เช็ค หรือเช็คธนาคาร หรือ ดราฟต์ ให้ลงวันที่ตามที่ระบุไว้เท่านั้น
• หากจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5
มากกว่าจานวนเงินที่บริษัทได้รับชาระบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจานวนเงินที่บริษัทได้รับจากการจองซื้อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 เป็นหลัก
• หากจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ที่ผู้ถอื หุ้นระบุในใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 น้อยกว่าจานวน
เงินที่บริษัทได้รับชาระบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5
ให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามที่บริษทั เห็นสมควร โดยผู้ถือหุ้นจะเป็นผูร้ ับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม
ธนาคารเอง (ถ้ามี)
• บริษัทงดรับการจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ทางไปรษณีย์และโทรสาร
• บริษัทงดรับชาระเงินค่าจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 เป็นเงินสด
• บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะอนุญาตให้ทาการจองซื้อและชาระเงินค่าจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ด้วย
วิธีการอื่นได้ตามความเหมาะสม
• ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้รบ
ั ใบรับรองสิทธิการจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 มากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้
ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจานวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิม
ได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด
ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อด้วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียว โดยรวม
สิทธิที่จะได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ของทุกหมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเข้าด้วยกันเป็น
รายการเดียวกัน หรือ ระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจองซื้อชุดเดียวกัน ผู้จองใบสาคัญแสดงสิทธิ
EFORL-W5 อาจได้รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ไม่ครบตามสิทธิทั้งหมดที่มีตามเลขทะเบียนผู้
ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรร EFORL-W5 ให้แก่ผู้จองซื้อ EFORL-W5
ตามที่เห็นสมควร หรือ ไม่จัดสรร EFORL-W5 ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นรายดังกล่าว
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8.

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนส่วนที่เพิ่ม
1)
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสาหรับธุรกิจปัจจุบัน
2)
เพื่อสารองทยอยชาระหนี้
3)
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจใหม่ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจด้านการแพทย์ตามแผนกลยุทธ์

9.

ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
1)
สามารถสั่งซื้อสินค้าและบริการได้ตามความต้องการของลูกค้า และเพิ่มศักยภาพในการสต๊อกสินค้าให้
พร้อมขายและส่งมอบได้ทันตามกาหนดจองลูกค้า โดยเฉพาะในช่วงที่มีความต้องการสินค้าแบบก้าว
กระโดด ไม่สญ
ู เสียโอกาสทางการค้า และลดค่าเสียหายจากการส่งมอบสินค้าล่าช้า
2)
มีเงินทุนรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับ IOMT (Internet of Medical Things)
3)
ลดภาระค่าใช้จ่ายทางการเงิน
4)
สร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายในเรื่องสถานะทางการเงินและความมั่นคงทางธุรกิจ

10.

ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้บริษัทมีผลการดาเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องยั่งยืน เป็นที่น่าเชื่อถือต่อคู่
ค้าและนักลงทุนทั่วไป ส่งผลดีต่อมูลค่าหุ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบเชิงบวกโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น เช่น ประโยชน์ในรูปของเงิน
ปันผลในอนาคตหากบริษัทมีผลกาไร

11.

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิ ภายหลังจากการหักทุนสารองต่างๆทั้งหมดแล้ว เว้นแต่จะมีความจาเป็นเหตุ
อันควรที่ไม่สามารถจ่ายได้ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นาปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5
เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 6 (EFORLW6) รวมจานวนไม่เกิน 399,786,495 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและชาระราคาค่าใบสาคัญแสดงสิทธิ
EFORL– W5 ในอัตราส่วน 2 หน่วย EFORL-W5 ต่อ 1 หน่วย EFORL-W6 โดยไม่คดิ มูลค่า สาหรับรายละเอียด
ข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิและผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน) รุ่นที่ 6

12.
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ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทจดทะเบียน

1.

ความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
บริษัท อี ฟอร์แอล เอม จากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “EFORL”) จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในประเทศ
ไทยและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 ด าเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจ าหน่าย
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเป็นผู้ให้บริการให้ค าแนะน าวิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ตลอดจนให้ความรู้ครอบคลุมการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่หมอ พยาบาล
เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ตลอดจนผู้ป่วยเพื่อประโยชน์สูงสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีบริษัทย่อย 1 บริษัท คือ:•
บริษัท สเปซเมด จากัด (Spacemed Co., Ltd.) เป็นตัวแทนจาหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ที่ใช้ในบ้าน (Home uses) อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ (Microscope) และอื่นๆ โดยบริษัทถือหุ้น
100%
ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2562-2564) มีเหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญดังนี้
2 มกราคม 2562
บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) ปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทย่อย
ทางอ้อม โดยซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท วุฒิศักดิ์ คอสเมติกอินเตอร์ จากัด บริษัท ดับบลิว เวล
เนส อินเตอร์ จากัด และ บริษัท ดับบลิว. เอส. เซอร์จีรี่ 2014 จากัด จาก บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก
อินเตอร์กรุ๊ป จากัด ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ (par value)
4 เมษายน 2562
บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) ได้รับชาระเงินเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม (RO) จานวน
220.00 ล้านบาท ทาให้สัดส่วนการลงทุนของบริษัทใน บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
ลดลงจากร้อยละ 63.70 เป็นร้อยละ 56.00
5 เมษายน 2562
บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) ปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทย่อย
ทางอ้อม โดยซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท วุฒิศักดิ์ ฟาร์มาซีอินเตอร์ จากัด จาก บริษัท วุฒิศักดิ์
คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จากัด ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ (par value)
28 พฤษภาคม 2562 EFORL ร่วมลงนามกับ GE Healthcare Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์ สานักงานประจาภาคพื้นเอเชีย
แปซิฟิคของบริษัท GE Healthcare (NYSE:GE) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย EFORL ได้รับแต่งตั้ง
เป็นตัวแทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์ GE ในกลุ่ม Enterprise Digital Solutions ในประเทศไทย
5 พฤศจิกายน 2562 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ที่ประชุมมีมติอนุมัติดังนี้
• เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 604,065,974.85 บาท จากเดิม 2,577,488,835.45
บาท เป็น 3,181,554,810.30 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน 8,054,212,998 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท
• อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้ กับผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถื อ หุ้ น
(Right Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ โดยกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่ 0.05 บาท ต่อหุ้น
28 กุมภาพันธ์ 2563 EFORL ได้รับสิทธิบัตรโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระบบบันทึกข้อมูลด้วยอีเล็กทรอนิกส์ ส าหรับ
งานผู ้ ป ่ ว ยฟอกไต (Hemodialysis Electronics Data Recording) และสิ ท ธิ บ ั ต รโปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ ข องระบบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ด้ ว ยอี เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส าหรั บ งานวิ ส ั ญ ญี (Anesthesia
Electronics Data Recording) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
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26 มีนาคม 2563

EFORL เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชาระแล้ว จากเดิม 2,416,263,899.40 บาท จานวนหุ้นสามัญ
32,216,851,992 หุ้น เป็น 2,416,501,912.80 บาท จานวนหุ้นสามัญ 32,220,025,504 หุ้น จาก
การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (RO) จานวน 3,173,512 หุ้น
9 มิถุนายน 2563
EFORL เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชาระแล้ว จากเดิม 2,416,501,912.80 บาท จานวนหุ้น
32,220,025,504 หุ้น เป็น 2,416,502,157.225 บาท จานวนหุ้น 32,220,028,763 หุ้น จากการใช้
สิทธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิ EFORL-W3 และ EFORL-W4 เป็นหุ้นจานวน 3,259 หุ้น
14 สิงหาคม 2563 EFORL ร่วมลงนามกับ บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จากัด ในการแต่งตั้งให้ EFORL เป็นตัวแทน
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจ บี. บราวน์ Avitum สินค้ากลุ่มเครื่องมือแพทย์โรคไต ซึ่งครอบคลุม
ผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย อันได้แก่ เครือ่ งฟอกเลือดชนิดต่อเนื่อง (Continuous renal replacement
therapy, CRRT) ที่ใช้กับผู้ป่วยวิกฤต รวมทั้งเครื่องไตเทียมด้วย
5 พฤศจิกายน 2563 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ศาลล้มละลายกลางมีคาสั่งยกคาร้องขอฟื้นฟูกิจการของ บริษัท วุฒิศักดิ์
คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จากัด
9 กุมภาพันธ์ 2564 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ที่ประชุมมีมติอนุมัติดังนี้
• ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 765,052,653.075 บาท จากเดิม 3,181,554,810.300
บาท เป็ น 2,416,502,157.225 บาท โดยวิ ธ ี ก ารตั ด หุ ้ น สามั ญ ที ่ ย ั ง ไม่ ไ ด้ จ าหน่ า ยจ านวน
10,200,702,041 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท
• เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจ านวน 581,896,551.750 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน
2,416,502,157.225 บาท เป็นจ านวน 2,998,398,708.975 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจานวน
7,758,620,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท
• อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 7,758,620,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075
บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด 3 ราย ในราคาหุ้นละ 0.0348 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม
270,000,000 บาท
14 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2564 มีมติอนุมัติขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท สยามสเนล
จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุ้นอยู่จานวน 10,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51 จากจานวนหุ้น
ทั้งหมดของบริษัทสยามสเนล ซึ่งได้ทาการขายเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2564 ในราคาหุ้นละ 1 บาท
รวมเป็นเงินจานวน 1,020,000 บาท ให้แก่บุคคลอื่น
4 มิถุนายน 2564
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2564 มีมติขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง
จากัด (มหาชน) ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทถือหุ้นอยู่จานวน 101,849,993 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 56 จากจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ตกลงขายใน
ราคาหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินจานวน 1,018,499.93 บาท ให้แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน ส่งผล
ให้บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บริษัทตกลง
ทาสัญญาซื้อขายและได้รับเงินค่าหุ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564
19 กรกฎาคม 2564 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ที่ประชุมมีมติอนุมัติดังนี้
• แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้อง
กับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิม 50 เป็น 54 ข้อ
• รับทราบรายการขายหุ้นสามัญของบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) ที่บริษัทถืออยู่
ทั้งหมด
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2.
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
กลุ่มบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ 2 ธุรกิจหลัก คือ:1. ธุรกิจด้านสุขภาพ (Healthcare) ประกอบด้วย ธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายและบริการเครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ ซึ่งจัดจาหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Device) ทั้งที่ใช้ในโรงพยาบาล และ ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน และน้ายาที่ใช้วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ (Reagent) ดาเนินงานโดยบริษัท บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด
(มหาชน) (EFORL) และ บริษัท สเปซเมด จากัด (SPACEMED)
2. ธุรกิจด้านความงาม (Beauty) โดยลงทุนผ่านบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จากัด
(มหาชน) ประกอบด้วยธุรกิจคลินิกเสริมความงามและจ าหน่ายสินค้าเครื่องส าอาง ด าเนินงานโดยกลุ่มบริษั ทวุฒิศักดิ์
(บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จากัด และ บริษัท วุฒิศักดิ์ คอสเมติก อินเตอร์ จากัด) และ บริษัท สยามสเนล จากัด
ในระหว่างปี 2564 บริษัทขายเงินลงทุนในหุ้นทั้งหมดของธุรกิจความงามทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ให้กับบุคคลอื่น บริษัท
ได้ถอดงบการเงินของกลุ่มบริษัทย่อยทั้งสองบริษัทออกจากงบการเงินรวมของบริษัทตั้งแต่ไตรมาสสามของปี 2564
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

E for L Aim Public Co., Ltd.

บมจ. อี ฟอร์ แอล เอม ลักษณะธุรกิจ ด าเนินธุรกิจหลักเป็นผู้
นาเข้าและผู้แทนจัดจาหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
และเป็นผู้ให้บริการ บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ตลอดจนให้ความรู้
ครอบคลุมการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

100%

Spacemed Co., Ltd.

บจก. สเปซเมด – บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 โดยมีทุนจด
ทะเบี ย น 50.00 ล้ า นบาท ลั ก ษณะธุ ร กิ จ : ตั ว แทนจ าหน่ า ย
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

3.
โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม โดยจาแนกตามกลุม่ ธุรกิจในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา แสดงได้ดังนี้
หน่วย: ล้านบาท
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์
(Healthcare)
บริการด้านความงาม
(Beauty)*
รวม

%ถือหุ้น

ปี 2564
รายได้
สัดส่วน
2,162
100%

EFORL,
Spacemed

ปี 2563
รายได้
สัดส่วน
1,637
98%

ปี 2562
รายได้ สัดส่วน
1,828
89%

100%

WCIH, 56%, 51%
Siam Snail

3

-

30

2%

232

11%

2,165

100%

1,667

100%

2,060

100%

หมายเหตุ ปี 2564 รายได้ของการบริการด้านความงามถูกรับรู้ในงวด 6 เดือนแรก
จากโครงสร้างรายได้ ปี 2564 รายได้มีจานวน 2,165 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 30 โดยมีโครงสร้างรายได้หลักใน
ธุรกิจเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในระหว่างปี 2564 บริษัทขายเงินลงทุนในกลุ่มธุรกิจความงามที่บริษัทถืออยู่
ทั้งหมดและถอดงบการเงินของกลุ่มบริษัทย่อยในธุรกิจความงามออกจากงบการเงินตั้งแต่ไตรมาส 3
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บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน)
โครงสร้างรายได้แยก ตามประเภทผลิตภัณฑ์และตามประเภทลูกค้า
ยอดขายแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ของบริษัท (EFORL)
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
น้ายาที่ใช้วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
รวม

ปี 2564
ล้านบาท
สัดส่วน
1,677
86%
272
14%
1,949
100%

ปี 2563
ล้านบาท
สัดส่วน
1,048
73%
380
27%
1,428
100%

เพิ่ม/ ( - ลด)
60%
-28%
37%

ยอดขายโดยรวมของกลุม่ ธุรกิจเพิมขึ้น โดยสัดส่วนทีเ่ พิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากยอดขายในหมวดเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์จากผลกระทบเชิงบวกของความต้องการเครื่องมือแพทย์ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ในขณะที่หมวดน้ายา
ที่ใช้วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการลดลงเนื่องจากการลดการใช้สถานบริการทางการแพทย์ในการช่วงการแพร่ระบาดอย่างหนัก
ยอดขายแยกตามประเภทลูกค้า
ปี 2564
ปี 2563
เพิ่ม/ (ลด)
ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท
สัดส่วน
ยอดขายภาครัฐ
1,433
74%
1,028
72%
39%
ยอดขายภาคเอกชน
516
26%
400
28%
29%
รวม
1,949
100%
1,428
100%
36%
เมื่อพิจารณายอดขายเปรียบเทียบจาแนกกลุ่มลูกค้าภาครัฐและเอกชนตามตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า แนวโน้ม
ยอดขายที่ได้รับจากการทางภาครัฐมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 39 ในปี 2564
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัทเป็นตัวแทนจาหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงน้ายาวิเคราะห์ที่ใช้ในทางการแพทย์ของ
บริษัท ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัท สามารถแบ่งได้ ดังนี้:1. กลุ่มเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
1) ผลิตภัณฑ์ด้านเวชบาบัดวิกฤตและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Critical Care/ Emergency )
2) ผลิตภัณฑ์ด้านวิสัญญีวิทยา (Anesthesiology)
3) ผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และเวชสารสนเทศ (Medical Innovative & Medical Informatics)
ประกอบด้วย:
ก. ระบบอิเลคทรอนิกส์เวชระเบียนงานระงับความรูส้ ึก (Anesthesia Record System)
ข. ระบบการบริหารจัดการเก็บข้อมูลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG Viewer System)
ค. ระบบอิเลคทรอนิกส์เวชระเบียนหน่วยโรคไต (CIS for Hemodialysis)
ง. Tele Health/Telemedicine System
4) ผลิตภัณฑ์ด้านการฟื้นฟูสุขภาพและตรวจสมรรถภาพ (Health Recovery)
5) ผลิตภัณฑ์ด้านรังสีวินิจฉัย (Diagnostic Ultrasound Machine)
6) ระบบงาน Ceiling Pendant และ Workspace
7) ผลิตภัณฑ์ด้านการฟอกไต (Dialysis System)
8) วัสดุการแพทย์ประเภทใช้สิ้นเปลือง (Consumables and Accessories)
9) การบริการหลังการขาย (After Sales Services)
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2. ผลิตภัณฑ์ใช้ในการวินจิ ฉัยโรคและน้ายาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
1) ผลิตภัณฑ์ด้านการตรวจงานเคมีคลินิก
2) ผลิตภัณฑ์ด้านการตรวจโลหิตวิทยา
3) ผลิตภัณฑ์ด้านการตรวจภูมคิ ุ้มกันวิทยา
4) ผลิตภัณฑ์ด้านจุลทรรศน์ศาสตร์
5) ผลิตภัณฑ์ด้านงานธนาคารเลือด
6) ผลิตภัณฑ์ด้านเวชบาบัดวิกฤตและฉุกเฉิน
7) ผลิตภัณฑ์ด้านแบคทีเรียและ POCT
8) ชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 (ATK)
9) ระบบสารสนเทศห้องปฏิบตั ิการ (LIS)
รายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท (โปรดดูในเอกสารส่วนที่ 1 ของ แบบ56-1 One Report)

แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2564-2566: อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ (ที่มาบทวิจัยกรุงศรี บท
วิเคราะห์แยกตามอุตสาหกรรม กันยายน 2564)
ปี 2564 มูลค่าจาหน่ายเครื่องมือแพทย์ในประเทศจะเติบโตใกล้เคียงกับปี 2563 ขณะที่ตลาดส่งออกจะเติบโตได้
ในเกณฑ์สูงต่อเนื่อง จากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่รุนแรงขึ้นในปี 2564 แม้จะส่งผลให้จานวน
นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) และผู้เข้ารับบริก ารในสถานพยาบาลส าหรับโรคที่ไม่เร่งด่วนปรับลด
ค่อนข้างมาก แต่ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวัสดุสิ้นเปลืองประเภทใช้แล้วทิ้งมีแนวโน้มเติบโตได้ต่อเนื่องทั้งตลาดใน
ประเทศและตลาดส่งออก อาทิ ถุงมือยางทางการแพทย์ หน้ากากอนามัย หลอด/เข็มฉีดยา หลอดสวน และแกนสอด
ปี 2565-2566 คาดว่าความต้องการอุปกรณ์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและการดูแลสุขภาพยังเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่องทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยได้อานิสงส์จาก (1) อัตราการเจ็บป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง (2) จานวนผู้ป่วยต่างชาติที่มีแนวโน้มกลับมาใช้บริการในไทยเพิ่มขึ้นในปี 2565-2566 หลังจากหดตัวถึง 97% ในปี
2564 (3) ผู้ประกอบการโรงพยาบาลมีแผนขยายการลงทุนต่อเนื่อง (4) กระแสการใส่ใจสุขภาพและความต้องการดูแล
สุขภาพแบบครบวงจรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั่วโลกรวมถึงไทย (5) เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลักของไทยยังมีความต้องการอุปกรณ์
ทางการแพทย์ต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มวัสดุสิ้นเปลืองประเภทถุงมือยาง หลอด/เข็มฉีดยา (6) นโยบายสนับสนุนจาก
ภาครัฐในการพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)
แนวโน้มอุตสาหกรรม
วิจัยกรุงศรีคาดว่ามูลค่าการจาหน่ายเครื่องมือแพทย์ในประเทศปี 2564 จะขยายตัว 5.7% ขณะที่มูลค่าส่งออกมี
แนวโน้มเติบโต 30-35% จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสาหรับผลิตภัณฑ์ป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มวัสดุสิ้นเปลือง (โดยเฉพาะ
ถุงมือยางที่ยังมีความจาเป็นต้องใช้เพื่อป้องกันโรค) และกลุ่มน้ายาและชุดวินิจฉัยโรค ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายเร่งขยาย
ช่องทางการตลาดเพื่อส่งออก อาทิ การจับคู่เจรจาธุรกิจการค้าออนไลน์สินค้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่ป้องกันการแพร่
ระบาดของไวรัส เช่น ชุด PPE เข็มฉีดยา แคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย COVID เข้าเครื่อง CT scan และอุปกรณ์ป้องกันส่วน
บุคคลแบบใช้แล้วทิ้งสาหรับการใช้งานในโรงพยาบาล
สาหรับปี 2565-2566 วิจัยกรุงศรีคาดว่ามูลค่าจาหน่ายเครื่องมือแพทย์ในประเทศจะเติบโตเฉลี่ย 5.0-7.0% ต่อปี
ผลจากการฉีดวัคซีนครอบคลุมทั่วประเทศทาให้การระบาดของ COVID-19 บรรเทาลง ขณะที่เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป ส่งผลให้ความต้องการใช้บริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลทยอยกลับสู่ระดับใกล้เคียงปกติ ทาให้ความต้องการ
ใช้เครื่องมือแพทย์เพิ่มขึ้น ด้านมูลค่าส่งออกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอัตราชะลอลงเหลือ 8.0% ต่อปี หลังจากมีอัตราการ
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ขยายตัวสู งมากในช่วงปี 2563-2564 ผลจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้มีความต้องการสินค้าในกลุ่มวัสดุ
สิ้นเปลืองสูงโดยเฉพาะถุงมือยาง/ถุงมือยางทางการแพทย์ สาหรับปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจเครื่องมือแพทย์ มี
ดังนี้
1) อัตราการเจ็บป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากโรคไม่ติดต่ อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases: NCDs) โดยโรคที่มีอัตรา
การป่วยใหม่ต่อประชากรสูงที่สุด คือ โรคความดันโลหิตสูง รองลงมา คือ โรคเบาหวาน โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหัวใจ
และหลอดเลือด ส่วนหนึ่งเป็นผลจากจานวนประชากรสูงอายุของไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการใช้เครื่องมือทาง
การแพทย์ที่ทันสมัยและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้น โดยเฉพาะอุปกรณ์การตรวจวินิจฉัยโรคซับซ้อน
2) จานวนผู้ป่วยต่างชาติมีแนวโน้มกลับมาใช้บริการในไทยเพิ่มขึ้นในปี 2565-2566 หลังจากหดตัวถึง 97% ในปี 2564 ผล
จาก (1) ไทยเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ย วต่างชาติในพื้นที่ท่องเที่ยวหลัก และมีแผนทยอยรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดที่ฉีดวัคซีน
แล้ว 70% ของประชากรในช่วงต่อๆ ไป และ (2) ไทยเป็นหนึ่งในผู้นาตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical tourism)
อันดับต้นๆ ของโลก หนุนความต้องการอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ขั้นสูงขยายตัวต่อเนื่อง
3) ผู้ประกอบการโรงพยาบาลมีแผนขยายการลงทุนต่อเนื่อง ทั้งศูนย์รักษาโรคซับซ้อน การขยายสาขา และการสร้าง
โรงพยาบาลแห่งใหม่เพื่อรองรับความต้องการของผู้ป่วยชาวไทยและต่างชาติที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เช่น โรงพยาบาลกรุงเทพ
วางเป้าหมาย 50 สาขาในปี 2566 จาก 49 สาขาปี 2562 และขยายอาคารใหม่ เพื่อเน้นรักษาโรคเฉพาะด้าน และพริ้นซิ
เพิล เฮลท์แคร์ ตั้งเป้าหมาย 20 สาขา (ส่วนใหญ่ในเมืองรอง) ภายในปี 2566 จาก 10 สาขาปี 2562 เป็นต้น โดยคาดว่าปี
2564-2566 จานวนโรงพยาบาลจะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 8 แห่ง และจานวนเตียงผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 2,000 เตียง ทา
ให้ความต้องการเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยและมีคุณภาพ/นวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มขึ้นตามมา
4) กระแสการใส่ใจสุขภาพและความต้องการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั่วโลกรวมถึงไทย ผลจากการแพร่
ระบาดของไวรัส COVID-19 ท าให้คนเพิ่มความระมัดระวังด้านสุขอนามัยมากขึ้น และมีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขอนามัยและสุขภาพที่สามารถใช้งานได้ เองที่บ้าน อาทิ เครื่องฟอกอากาศแบบพกพา กล่องฆ่าเชื้อ
โรค อุปกรณ์ติดตามการนอนหลับ เครื่องวัดสุขภาพหัวใจส่วนบุคคล และเครื่องวัดความดันแบบใส่ข้อมือ
5) ตลาดส่งออกเครื่องมือแพทย์ของไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจ
6) นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ เช่นการพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) พ.ศ. 2560-2569
โดยกาหนดให้อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-curve) และมีมาตราการ
สนับสนุนอื่น ๆ มาตรการสนับสนุน อาทิ การให้สิทธิพิเศษด้านการลงทุนแก่ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ประเภทความเสีย่ งสูงหรือ
ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
7) การพัฒนาผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมการแพทย์ใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้น เพื่อรับมือกับปัญหาด้านสาธารณสุขซึ่งยัง
เผชิญความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดและการกลายพันธุ์ของไวรัส COVID-19 โดยภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษาต่าง
เร่งพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ เช่น ตู้แรงดันบวก อุปกรณ์จ่ายอากาศแบบต่อเนื่อง (PAPR) เครื่อง Contactless Self
Service Body Check up เครื่องตรวจสุขภาพเบื้องต้นแบบลดการสัมผัส การผลิต Non-woven Fabric ที่มีเส้นใยขนาด
เล็กและละเอียดระดับนาโนเมตรถึงไมโครเมตร มีคุณสมบัติการกรองที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถต่อยอดเป็นวัสดุและ
ชิ้นส่วนประกอบที่สาคัญในอุปกรณ์การแพทย์และสุขภาพอื่นๆ ช่วยทดแทนการนาเข้าวัตถุดิบ (คาดเริ่มจาหน่ายเชิงพาณิชย์
ไตรมาส 4 ปี 2564) นอกจากนี้ ภาครัฐมีโครงการสร้าง “โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร” (KMITL 60 Fight
COVID-19) ซึ่งจะต่อยอดสู่ “โรงพยาบาลวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์” เพื่อพัฒนานวัตกรรมและเครื่องมือแพทย์ในอนาคต
จึงคาดว่าในระยะต่อไปจะมีการผลิตนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ที่มีศั กยภาพสู่การจาหน่ายเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจให้แก่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ และเป็นโอกาสที่ไทยจะพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการส่งออกเครื่องมือ
แพทย์สู่ตลาดโลก
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การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน
ฝ่ายการตลาดของบริษัทได้ประมาณการขนาดตลาดผลิตภัณฑ์เครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั่วประเทศ
แล้วมีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี โดยบริษัทประมาณการว่ายอดขายที่บริษัทสามารถเข้าถึง และบรรลุได้
ประมาณ 2,000 – 2,200 ล้านบาทต่อปี
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เป็นทั้งโรงพยาบาลและสถานพยาบาล ภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ โดยบริษัทแบ่งทีมขาย
ทีมบริการซ่อมบารุงและทีมให้คาปรึกษาออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือส่วนที่ดูแลลูกค้าในกรุงเทพฯและปริมณฑลและส่วนที่
ดูแลลูกค้าในต่างจังหวัดโดยมีเจ้าหน้าที่ในส่วนต่าง ๆ ให้บริการกระจายทั่วทุกภูมิภาค
จากการวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตธุรกิจเครื่องมือแพทย์พบว่า โอกาสการเติบโตยังมีอย่างต่อเนื่องโดยมี
ปัจจัยหนุนที่ส าคัญ มาจากนโยบายของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) ก็ดี หรือนโยบาย
ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 ก็ดี ล้วนส่งผลในด้านบวกต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์โดยรวม
ดังนั้นบริษัทจึงมีแผนในการรองรับและเตรียมความพร้อมในทุกส่วนให้ทันกับนโยบายต่างๆของทางรัฐนอกจากนี้
ยังมีการปรับรูปแบบการทางานและการวางแผนการตลาดให้เข้ากับสถาณการณ์ปัจจุบันและเตรียมความพร้อมให้สามารถ
รับมือกับสถาณการณ์เฉพาะหน้าต่างๆเพื่อให้การดาเนินการต่างๆไม่ติดขัด
ส าหรั บ คู ่ แ ข่ งขั น ในส่ ว นเครื ่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ (Medical device หรื อ Non-Consumable
Product) มี หลายกิจการทั้งที่เป็นบริษัทในประเทศและบริษัทในต่างประเทศ ต่างผลิตภัณฑ์ก็ต่างคู่แข่งขันกัน แต่โดยรวม
แล้วทุกๆส่วนตลาด (Segment) ที่มีการแบ่งส่วนตลาดตามประเภทผลิตภัณฑ์ บริษัทจะเป็นผู้นาตลาด (Market Leader)
และบางผลิตภัณฑ์จะเป็นผู้นาตลาดร่วม (Co-Market Leader) จากภาวการณ์ระบาดของโรค COVID19 ทาให้มีคู่แข่งเพิ่ม
มากขึ้นทั้งที่เป็นคู่แข่งขันรายเดิมและรายใหม่รวมถึงเกิดคู่แข่งทางระบบ Online ขึ้นโดยเฉพาะสินค้าที่ไม่จาเป็นที่ต้องมี
เทคโนโลยีมากและไม่ต้องมีการบริการภายหลังการขายทั้งนี้คู่แข่งกลุ่มดังกล่าวส่งผลกระทบค่อนข้างน้อยต่อบริษัทเนื่องจาก
โดยธรรมชาติของเครื่องมือแพทย์มีความจาเป็นที่จะต้องมีเชี่ยวชาญชานาญการในการแนะนาการใช้งานและการบริการที่
น่าเชื่อถือ
ในส่วนที่เป็นน้ายาในห้องปฏิบัติการ มีการแข่งขันในตลาดมากขึ้น ขณะที่ราคาที่เสนอขายในตลาดมีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคู่แข่งขันหลักๆ ในตลาดนี้ ประกอบด้วย PCL HOLDING, Roche, Abbot และ Ortho-Clinical
Diagnostics.
ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ
บริษัทได้คัดสรรผลิต ภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนาเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์และสาธารณสุข
ทั่วไป ผลิตภัณฑ์รายการหลัก ๆ ที่บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจาหน่ายแต่เพียงผู้เดียว เช่น Hamilton Medical
(Switzerland), Nihon Kohden (Japan), GE Healthcare (USA) และ Vyaire (USA, Germany) เป็นต้น
บริษัทเน้นคุณภาพสินค้าและการให้บริการที่ดีทั้งก่อนและหลังขาย โดยพยายาม เข้าถึงกลุ่มลูกค้ากลุ่มหลักๆของบริษัท
ด้วยการเข้าพบพร้อมกับการให้คาแนะนาและข้อเสนอที่เป็น Solution มีการเยี่ยมเยือนอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้บริษัทมี
Service plan ที่เรียกว่า Golden Service Program โดยให้บริการแบบ Full Support ดังนี้
• On call 24 hrs. ซึ่งลูกค้าสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดและปรึกษาปัญหาการใช้งาน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
• การเข้าบริการภายหลังจากได้รับแจ้ง สาหรับเขตกรุงเทพและปริมณฑลภายใน 48 ชั่วโมง และต่างจังหวัด ภายใน
72 ชั่วโมง
• ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมเสร็จได้ในกาหนดเวลา บริษัทมีแผน Backup Plan ให้กับลูกค้า
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บริษัทพยายามหาตลาดที่เป็น Niche (เฉพาะกลุ่ม) และที่เป็นตลาดใหม่ (Emerging market) พร้อมที่จะ เข้าวาง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นที่ยอมรับทันทีเช่น ผลิตภัณฑ์ ทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และยังมองหาตลาดใหม่ๆเช่นผลิตภัณฑ์
ทางด้านเวชศาสตร์ผู้สูงวั ย (Elderly Care)เป็นต้นรวมทั้งเจาะตลาดใหม่ที่เป็นคลินิกขนาด เล็ก และบางผลิตภัณฑ์ที่มี
เทคโนโลยีปานกลาง ราคาไม่สูงนัก เข้าเจาะตลาดโรงพยาบาลขนาดเล็กถึงกลาง ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์มีการเชื่อมโยงกับ
ระบบ สารสนเทศของโรงพยาบาลมากขึ้น บริษัทได้พัฒนา Software ในรูปแบบบน Web Application พัฒนา Software
ส าหรับรองรับกับเครื่องมือต่างๆของโรงพยาบาล อีกทั้งบริษัทมุ่งมั่นจัดหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้อง กับความ
ต้องการของลูกค้า อาทิ
-

-

Medical Software (EMR for CIS, LIS, POC)
Anesthesia Record System (ระบบอิเลคทรอนิกส์ เวชระเบียนงานระงับความรูส้ ึก)
Tele-medicine และ Tele Health
ECG Viewer System (ระบบการบริหารจัดการเก็บข้อมูล, คลื่นไฟฟ้าหัวใจ)
Clean Room, Smart OR และ Ceiling Pendant
ระบบบันทึกข้อมูลด้วยอิเล็กทรอนิคส์ สาหรับวิสญ
ั ญี ( Anesthesia Electronics Data Recording) และระบบ
บันทึกข้อมูลด้วยอิเล็กทรอนิคส์ สาหรับงาน ผู้ป่วยฟอกไต (Hemodialysis Electronics Data Recording) โดย
บริษัทได้รับสิทธิบัตรแล้วจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
การขายเครื่องช่วยหายใจรุ่นใหม่ๆและอุปกรณ์ต่างๆสาหรับผู้ป่วยหนักและผู้ป่วย COVID 19

ด้านการส่งเสริมการตลาด
ในรอบปีที่ผ่านมาสถาณการณ์การระบาดของโรค COVID19 ทาให้รูปแบบการส่งเสริมการตลาดต้องปรับรูปแบบ
ให้เข้ากับสถาณการณ์ในแต่ละพื้นที่ บริษัทได้เข้าร่วมและเป็นผู้จัด/ผู้สนับสนุนในการจัด Events การสัมมนาการอบรมทาง
วิชาการ ในรูปแบบ Webinar และ Online ทดแทนการจัดแบบ On-site และWorkshop ทั้งนี้ยังได้ช่วยเหลือสนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้ลูกค้าตระหนักว่าบริษัทเป็นผู้มีส่วนร่วมในกลุ่ มห่วงโซ่
แห่งคุณค่า (Value Chains) ทั้งนี้บริษัทมีแผนเปิดโอกาสให้ตัวแทนของลูกค้าบุคลากรทางการแพทย์ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชม
ศึกษาความรู้เพิ่มเติมในกรณีที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ใหม่ ๆ เพื่อให้คู่ค้ามีความ มั่นใจและสนใจผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทมากยิ่งขึ้นหากว่าสถาณการณ์ต่าง ๆ คลี่คลายลง
ด้านราคา
บริษัทถูกกาหนดราคาโดยวิธีการประมูลจากภาครัฐเป็นหลักซึ่งเป็นราคาที่แข่งขันกันได้ และโดยทั่วไปก็จะใช้ราคา
ที่ภาครัฐกาหนดในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์เป็นแนวทางใน การกาหนดราคาขายให้ลูกค้าแต่ละรายเว้นแต่ในราย ผลิตภัณฑ์
ที่ยังไม่มีการกาหนดราคาโดยภาครัฐบริษัทจะกาหนดราคาโดยคานึงถึงคุณภาพสินค้าและต้นทุนการนาเข้าผนวกกับกาไร
มาตรฐานเพื่อให้แข่งขันได้และเป็นธรรมต่อลูกค้าของบริษัท
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ลูกค้าในกลุ่มภาครัฐส่วนใหญ่จะขายผ่านระบบการ ประมูล และการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการพิเศษและความ
จาเป็นขณะใดขณะหนึ่งของลูกค้า ส่วนในกลุ่มภาคเอกชน จะมีการจาหน่ายตรงโดยผู้แทนของบริษัทและตัวแทนจาหน่ายใน
ระยะต่อไปบริษัทจะเน้นช่องทางการขายด้าน ระบบ Customer Relationship Management-CRM ผ่าน เว็บไซต์ หรือ
Blog ต่างๆของบริษัทให้มากขึ้นในบางผลิตภัณฑ์
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การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจาหน่ายนั้น เป็นการนาเข้ามาจากต่างประเทศเป็นส่วน
ใหญ่ อาทิ กลุ่ม ประเทศในยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และจีน เป็นต้นทั้งนี้บริษัทได้มีการติดต่อและจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ตลอดเวลาเพื่อให้ตอบโจทย์ในความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้นอีกทั้งยั งติดต่อกับผู้ผลิตเครื่องมือในประเทศที่
สามารถผลิตเครื่องมือที่มีคุณภาพเพื่อเป็นตัวแทนจาหน่ายเช่นเดียวกัน

ธุรกิจของบริษัทย่อย
บริษัท สเปซเมด จากัด (Spacemed Co., Ltd.)
สเปซเมด เป็นบริษัทย่อยของบริษทั โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว จด
ทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2548 สานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 160 ถนนงามวงศ์วาน ตาบลบางเขน อาเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 50.0 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท
สเปซเมด ประกอบธุรกิจหลักเป็นตัวแทนจาหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ยี่ห้อ A&D, Olympus,
Cardinal Trudell, Eco Medics เป็นต้น
1) ลักษณะผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ
มีลักษณะธุรกรรมและการจาแนกประเภทผลิตภัณฑ์เหมื อนบริษัท เพียงแต่มุ่งเน้นส่วนที่เป็นกล้องจุลทรรศน์
เครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้า วิจัย เครื่องมือในห้องชันสูตรโรค อุปกรณ์ทางการแพทย์สาหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใช้งานตาม
บ้าน ที่มีราคาจาหน่ายไม่สูง ขนาดเล็ก กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ ได้แก่ โรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน มหาวิทยาลัยรัฐบาลและ
เอกชน สถาบันการศึกษา มูลนิธิ รวมถึง องค์กรอิสระทั่วประเทศ ขนาดตลาดและการแบ่งส่วนตลาดก็เป็นไปในทางเดียวกัน
กับบริษัท รายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท สเปซเมด จ ากัด (โปรดดูในเอกสารส่วนที่ 1 ของ แบบ56-1
One Report)
ยอดขายจาแนกตามประเภท
ผลิตภัณฑ์
กล้องจุลทรรศน์
ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ (Med)
รวมยอดขาย

ปี 2564
ล้านบาท สัดส่วน
85
137
222

38%
62%
100%

ปี 2563
ล้านบาท
สัดส่วน
128
82
210

60.05%
39.05%
100.00%

เพิ่ม/ (ลด)
-34%
66%
5%

จากตารางข้างต้น ยอดขายรวมเพิม่ ขึ้นร้อยละ 5 เนื่องจากยอดขายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์เพิ่มขึ้นจากเพิ่มช่อง
ทางการจาหน่ายเพื่อกระจายสินค้า โดยผ่านตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศ อีกทั้งภาครัฐมีการจัดสรรงบประมาณในการซื้อ
เครื่องมือแพทย์เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในขณะทีย่ อดขายแผนกกล้องจุลทรรศน์ลดลง เนื่องจากผู้ผลิต
มีการจากัดขอบเขตการขายสินค้าและมีการแต่งตั้งตัวแทนรายอื่นเพิม่ ขึ้น
ยอดขายจาแนกตามประเภทลูกค้า
ยอดขายภาครัฐ
ยอดขายภาคเอกชน
รวม

ปี 2564
ล้านบาท
สัดส่วน
88
134
222

ปี 2563
ล้านบาท
สัดส่วน
114
54%
97
46%
211
100%

เพิ่ม/ (ลด)
-23%
38%
5%

จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่ายอดขายภาคเอกชนเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มช่องทางการจาหน่ายเพื่อ
กระจายสินค้า โดยผ่านตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศ
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2) การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน
การทาตลาดและการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับบริษัท ทั้งนี้เนื่องจากเป็น
กลุ่มบริษัทเดียวกัน ผู้บริหารและคณะจัดการจึงมียุทธศาสตร์ในการทาการตลาดที่คล้ายคลึงกัน
3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจาหน่ายนัน้ เป็นการนาเข้ามาจากต่างประเทศ อาทิ กลุ่ม
ประเทศในยุโรป สหรัฐอเมริกา ญีป่ ุ่น และสิงคโปร์ เป็นต้น
4.

ประวัติการเพิ่มทุน/ลดทุน ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
หน่วย : ล้านบาท

2562

ทุนจดทะเบียน
ชาระแล้ว
2,416.26

จานวนทุนที่
เพิ่ม / (ลด)
-

ทุนจดทะเบียนชาระ
แล้วหลังเพิ่ม /(ลด)
2,416.26

2563

2,416.26

0.24

2,416.50

2564

2,416.50

581.90

2,998.40

ปี

5.

รายละเอียดการเพิ่ม /ลด ทุนจดทะเบียน
บริ ษ ั ท เปลี ่ ย นแปลงทุ น จดทะเบี ย นช าระแล้ ว จากเดิ ม
2,416,263,899.40 บาท จานวนหุ้นสามัญ 32,216,851,992
หุ้น คิดเป็นเงินรวม 2,416,501,912.80 บาท คิดเป็นจานวน
หุ้นสามัญ 32,220,025,504 หุ้น จากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุน (RO) จานวน 3,173,512 หุ้น
อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 7,758,620,690
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจ ากัด 3 ราย ในราคาหุ้นละ 0.0348 บาท คิด
เป็นมูลค่ารวม 270,000,000 บาท

ข้อมูลของผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565 มีรายชื่อและสั ดส่ ว นผูถ้ ือหุ้น ดังนี้
ลาดับ รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
จานวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น %
1.
นาย วิชัย ทองแตง
6,366,682,716
15.93%
2.
นาง พิมพ์เพ็ญ ดีพันธุ์พงษ์
5,452,586,300
13.64%
3.
น.ส. เจิมขวัญ ศิริพงศ์สิน
1,028,000,000
2.57%
4.
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
712,626,809
1.78%
5.
นาย อนันตชัย ประมวลโชค
628,239,400
1.57%
6.
นาย ศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธิ์
527,983,733
1.32%
7.
นาง วิษณี ยิม
500,460,000
1.25%
8.
นาง ปิ่นปินัทธ์ ญาณกรธนาพันธุ์
431,034,483
1.08%
9.
นางพิชมญชุ์ แสงเจริญรัตน์
407,480,000
1.02%
10. นายพลฤทธิ์ กองสุวรรณ
400,000,000
1.00%
11. อื่น ๆ
23,523,556,012
58.84%
39,978,649,453
100.00%
รวม
ที่มา : บริษัท
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โครงสร้างกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่อ

ตาแหน่ง

1

ดร.ธัชพล กาญจนกูล

ประธานกรรมการ

2

นายปรีชา นันท์นฤมิต

กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร

3

นายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์

กรรมการ, กรรมการบริหาร

4

นางสาววัชราภรณ์ สุวินย์ชัย

กรรมการ

5

นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ

6

นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

7

นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7.

ประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี

ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการจ่ายเงินปันผลแต่อย่างใด
ที่มา : http://www.setsmart.com/
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ส่วนที่ 3
ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
31 ธันวาคม
(หน่วย : พันบาท)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัททีเ่ กี่ยวข้อง
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
ลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกีย่ วข้อง
เงินให้กู้ยืม - บริษัทอื่น
สินค้าคงเหลือ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
เงินฝากธนาคารทีม่ ีข้อจากัดในการใช้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินประกันสัญญาเช่า
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
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2564

2563

2562

134,348
451,876
463
518,572
6,632
69,595
1,181,486

15,444
148
497,372
393
91,340
100,000
402,900
6,345
17,678
1,131,620

34,388
148
461,589
377
91,819
200
100,000
589,796
8,638
23,256
1,310,211

10,645
82,021
322,268
38,952
17,974
22,585
1,257
495,702
1,677,188

22,496
289,468
62,299
23,369
15,450
10,106
1,810
424,998
1,556,618

3,186
15,745
340,566
735,364
12,276
24,918
1,419
1,133,474
2,443,685
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หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้
หนี้สิน
31 ธันวาคม
2564
2563

(หน่วย : พันบาท)
2562
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
100,432 516,277 821,026
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
249,595 529,659 455,551
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
61,608
74,281
74,569
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ - ผู้ค้าทั่วไป
4,665
4,914
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกีย่ วข้อง
54,370 132,927 119,653
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายบุคคลและบริษัทอื่นๆ
15,691
16,172
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
31,767
54,602
38,763
รายได้รอรับรู้ที่มภี าระต้องปฏิบัตติ ามสัญญาและรับล่วงหน้าจากลูกค้า
24,889
41,346
41,487
ภาระผูกพันการให้บริการรับล่วงหน้า
91,589
91,589
หนีส้ ินส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
7,282
8,784
10,198
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
11,964
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่น
35,856
- หนี้สินจากภาระค้าประกันเงินกูย้ ืมของบริษัทอื่น
32,838
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
62,400 360,341 409,996
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
4,941
2,032
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
1,002
23,062
7,815
ค่านายหน้าค้างจ่าย
18,275
30,807
26,495
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
70,221 297,946 243,009
รวมหนี้สินหมุนเวียน
767,440 2,184,009 2,361,237
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
33,824
55,089
4,891
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกัน
68,795
เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่น
206,430
หนี้สินจากภาระคา้ ประกันเงินกู้ยมื ของบริษัทอื่น
90,962
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
100,473
25,517
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
15,810
15,883
19,035
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
16,560 159,230
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
568
1,196
3,865
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
516,862 114,245 187,021
รวมหนี้สิน
1,284,302 2,298,254 2,548,258
24
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หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้ (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุน้
31 ธันวาคม
(หน่วย : พันบาท)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้นที่ออกและรับชาระแล้ว
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนต่ามูลค่าหุ้น
ส่วนเกินทุนจากการลดทุน
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อย
และบริษัทย่อยทางอ้อม
กาไร (ขาดทุน) สะสม
- จัดสรรเพื่อเป็นสารองตามกฎหมาย
- ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท - สุทธิ (ขาดทุนสะสมเกินทุน)
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่อยู่ในอานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ (ขาดทุนสะสมเกินทุน)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

25

2564

2563

2562

2,998,399

2,416,502

300,957
(825,172)
29,845
-

264,984
(564,139)
29,845
66,240

2,416,264
185
264,984
(564,062)
29,845
37,094

-

860,244

175,653

37,000
37,000
37,000
(2,148,143) (2,376,636) (2,072,823)
392,886
734,040
324,140
- (1,475,676) (428,713)
392,886 (741,636) (104,573)
1,677,188 1,556,618 2,443,685

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน)
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
31 ธันวาคม
(หน่วย : พันบาท)
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้จากการขายและบริการเครื่องมือแพทย์
รายได้จากการขายและให้บริการด้านความงาม
รวมรายได้จากการขายและบริการ
ต้นทุนขายและบริการ
ต้นทุนขายและบริการเครื่องมือแพทย์
ต้นทุนขายและให้บริการด้านความงาม
รวมต้นทุนขายและบริการ
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้อื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ขาดทุนจากการจาหน่ายบริษัทย่อย
ส่วนต่างจากการถอดงบการเงินของบริษัทย่อยออกจาก
งบการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
ขาดทุน - การดาเนินงานที่ยกเลิก
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
รายการทีไ่ ม่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้า
กาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน - สุทธิจากภาษี
ขาดทุนจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยสุทธิภาษี
รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

26

2564

2563

2562

2,162,565
2,764
2,165,329

1,636,968
29,941
1,666,909

1,798,286
123,191
1,921,477

(1,436,098) (1,039,425) (1,149,263)
(2,107)
(89,362)
(192,100)
(1,438,205) (1,128,787) (1,341,363)
727,124
538,122
580,114
13,304
13,453
72,604
(291,368)
(280,824)
(440,230)
(168,051)
(221,470)
(314,967)
(6,594)
(713,609)
(455,561)
(6,931)
559,356

-

99,716 (1,202,450)
826,840
(664,328)
(48,903)
(72,815)
777,937 (737,143)
(252)
103,622
777,685 (633,521)

(1,138,154)
(558,040)
(82,372)
(640,412)
49,830
(590,582)

777,685

(633,521)

(590,582)

-

(4,748)

-

777,685

(638,269)

(590,582)
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งบกระแสเงินสด
(หน่วย : พันบาท)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากการขายบริษัทย่อย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

27

2564
(52,972)
(101,065)
273,390
119,353
(449)
15,444
134,348

31 ธันวาคม
2563
315,658
(3,043)
(331,559)
(18,944)
34,388
15,444

2562
34,977
(44,777)
(34,929)
(44,729)
79,117
34,388

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 2 / Enclosure 2
เลขที่ใบจองซื้อ / Subscription Form No………………………………………
ใบจองซื้อ 1 ใบต่ อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่ านั้น /One Subscription Form per one Shareholder Register No. Only

ใบจองซื้อใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุน รุ่ นที่ 5 (“ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ EFORL-W5”) ของ บริ ษทั อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน)
Subscription Form for New Issued Warrant series 5 (EFORL-W5) of E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED
การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ EFORL-W5 ของบริ ษทั อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) จํานวน 799,572,990 หน่วย
ในราคาเสนอขายหน่วยละ 0.40 บาท เสนอขายต่อผูถ้ ือหุ ้นเดิมในอัตราส่ วน 5 หุน้ สามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
Offering for sale to existing shareholders of E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED of new warrant 799,572,990 units
EFORL-W5 at the offering price of Baht 0.40 per warrant, at a ratio of 5 existing ordinary shares to 1 new warrant

วันที่จองซื้อ

☐ 19 พฤษภาคม 2565 / 19 May 2022 ☐ 20 พฤษภาคม 2565 / 20 May 2022 ☐ 23 พฤษภาคม 2565 / 23 May 2022 ☐ 24 พฤษภาคม 2565 / 24 May 2022 ☐ 25 พฤษภาคม 2565 / 25 May 2022

ข้ อมูลผู้จองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 โปรดกรอกข้ อความในช่ องด้านล่ างนีใ้ ห้ ครบถ้ วน ชัดเจน ตัวบรรจง / Subscriber's Information. Please fill all the blanks in clear and legible manner.

เรี ยน คณะกรรมการ บริ ษทั อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) ("บริษัท") / To Board of Directors E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED (the "Company")
ข้าพเจ้า / I/We ☐ นาย/Mr. ☐ นาง / Mrs. ☐ นางสาว / Miss ☐ นิ ติบุคคล / Company
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เลขที่ / Registration No.
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ / Tel.
บัตรประจําตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสื อเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ / ID Card/Work Permit/Passport/Juristic ID No.
ที่อยู่ / Address
ข้าพเจ้ามีหุน้ เดิมของ บริ ษทั อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) ในวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ จองซื้อใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ (Record Date) ณ วันที่ 27 เมษายน 2565 จํานวน / According to the Record Date on 27 April 2022 to
หุน้ / ordinary share(s), และมีสิทธิในการจองซื้อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ EFORL-W5 จํานวน /
compile the list of shareholders entitled to subscribe for new warrant, I/we own
and have rights to subscribe for
หน่วย/ new warrant(s)
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอจองซื้อใบจองซื้อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ EFORL-W5 ของบริ ษทั อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) ดังนี้ /
จํานวนที่จองซื้อ (ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ) /
จํานวนเงินที่ชาํ ระ (บาท) /
I/We wish to subscribe for the newly ordinary share(s) in the Company as follows:

☐ จองซื้อตามสิ ทธิท้ งั จํานวน / Subscription for full of the entitlement
☐ จองซื้อน้อยกว่าสิ ทธิ / Subscription for less than the entitlement

No. of shares subscription for (Warrants)

Total Payment Amount (Baht)

โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ง / Choose o only one

☐ จองซื้อเกินกว่าสิ ทธิ (ระบุเฉพาะจํานวนที่จองเกินสิ ทธิ) / Subscription for more than the entitlement (Specify the excess proportion only)

รวมจองซื้อทั้งสิ้ น / Total Subscription
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่ งเงินค่าจองซื้อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ EFORL-W5 ดังกล่าวโดยชําระเป็ น / I/We enclose my/our payment by:
☐ เงินโอนเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด เพือ่ การจองซื้อ” เลขที่บัญชี 155-3-00030-1 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาออลซีซั่นส์ เพลส /

Pay-in: Payable to "Globlex Securities Company Limited for Subscription" Account number 155-3-00030-1, Current Account, Siam Commercial Bank Public Company Limited, All Seasons Place Branch
เมื่อข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ EFORL-W5 ดังกล่าว ในการส่ งมอบใบจองซื้อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ EFORL-W5 ข้าพเจ้าตกลงให้บริ ษทั ดําเนินการดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ ง) / If I/We am/are allotted the said Warrants, I/we agree to have either of the
following processed by the Company (Choose only one):

☐ ให้ฝากใบสําคัญแสดงสิ ทธิ EFORL-W5 ตามจํานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ "บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝ้ าก" และดําเนินการให้ บริ ษทั

นําเข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อเข้าบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ เลขที่

สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่
ซึ่งข้าพเจ้ามีอยูก่ บั บริ ษทั นั้น /

ชื่อ

Issue a warrant certificate in the Name of "Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor" for the allotted Shares and assign for Participant name
To deposit the said Shares with the Thailand Securities Depository Co., Ltd. ("TSD") for my/our securities a/c no.

TSD number no.

a/c name

, maintained at said TSD member company.

☐ ให้ฝากใบสําคัญแสดงสิ ทธิ EFORL-W5 ตามจํานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ "บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด" และนําใบสําคัญแสดงสิ ทธิ EFORL-W5 เข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเข้าบัญชี

ของบริ ษทั ที่ ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในภายหลังผูจ้ องซื้อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ EFORL-W5 จะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด) / Issue a warrant
certificate in the Name of "Thailand Securities Depository Co., Ltd." For the allotted Shares and deposit the said Shares with TSD under issuer account for my name account number 600. (Subscriber shall pay the fees as specified by TSD for later
issuance of share certificate.)

☐ ให้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ EFORL-W5 ตามจํานวนที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่ งใบสําคัญแสดงสิ ทธิ EFORL-W5 ให้ขา้ พเจ้าตามชื่อที่อยูท
่ ี่ระบุไว้ในทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริ ษทั ดําเนิ นการ

ใด ๆ เพื่อทําให้การจัดทําใบสําคัญแสดงสิ ทธิ EFORL-W5 และส่ งมอบใบสําคัญแสดงสิ ทธิ EFORL-W5 ให้แก่ขา้ พเจ้าภายใน 15 วันทําการ นับจากวันปิ ดการจองซื้อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ EFORL-W5 / Issue a warrant certificate in my/our name for the allotted
Warrants and deliver the warrant certificate to me/us by registered mail according to the address stated in the shareholder register. I/We agree to have the Company do the necessary to have the warrant certificate issued and delivered to me/us
within 15 business days from the closing date of the subscription period.

ในกรณี ท่ีตอ้ งมีการคืนเงินค่าจองซื้ อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ EFORL-W5 ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้รับการจัดสรร หรื อได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ EFORL-W5 ไม่ครบตามจํานวนที่จองซื้ อ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้คืนเงินค่าจองซื้อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ EFORL-W5
ดังนี้ (เลือกเพียงวิธีเดียวเท่านั้น) (กรณี ไม่ระบุถือว่าดําเนินการคืนเงินค่าจองซื้ อหุน้ ด้วยเช็ค)
☐ จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามข้ าพเจ้ า และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ ณ วันที่

27 เมษายน 2565 (วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าตกลงรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องที่อาจจะเกิดขึ ้น

Issuing a crossed cheque made payable to me/us and delivering it by registered mail according to the registered mailing address as recorded in the shareholders’ registration book of the Company on 27 April 2022 (the Record Date) the subscriber
shall be responsible for related fees which may occur

☐ โอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของข้ าเจ้ าตามที่ปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 27 เมษายน 2565 (วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)) เฉพาะธนาคารที่กําหนด 9 ธนาคารได้ แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ธนาคารกรุงเทพ(BBL)
ธนาคารกรุงไทย(KTB) ธนาคารกรุงศรี ฯ (BAY) ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ (LH) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB) ธนาคารยูโอบี (UOB)
Transfer through bank account as recorded in the shareholders’ registration book of the Company on 27 April 2022 (the Record Date) (only 9 specified bank are applied, which are The Siam Commercial Bank PLC. (SCB) Kasikornbank PLC. (KBank)
Bangkok Bank PLC.(BBL) Krungthai Bank PLC. (KTB) Bank of Ayudhya PLC.(BAY) TMBthanachart Bank PLC.(TTB) Land and Houses PLC. (LH) CIMB THAI Bank PLC. (CIMBT) United Overseas Bank Limited (UOB)

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ EFORL-W5 ดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ EFORL-W5 นี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ EFORL-W5 ที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรี ยบร้อยพร้อมเงิน
โอนเข้าบัญชี มาถึงบริ ษทั ภายในระยะเวลาการจองซื้อ ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะใช้สิทธิจองซื้อ และข้าพเจ้ายินยอมรับเงินคืน ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสื อแจ้งการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ EFORL-W5 ของบริ ษทั อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) และ
ยินยอมผูกพันตามหนังสื อแจ้งการจัดสรรฯ ดังกล่าว และที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังด้วย /
I/We hereby undertake to buy the said Shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If I/we do not return this duly completed subscription form with payment has not been honored within the subscription period.
I/We may be deemed to have not exercised my/our subscription rights and receive the payment back. I/We agree to bind on conditions and any notifications specified in the notification of subscription rights for newly issued warrants of
FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED, including the amendment.

การลงทุนในหุน้ ย่อมมีความเสี่ ยง ก่อนการตัดสิ นใจจองซื้อหลักทรัพย์ ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ
Please be aware of the risk involved in share investment. Please read the relevant information carefully before subscription.

ลงชื่อ
(

E

ผูจ้ องซื้อ / Subscriber
)

การประเมินความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) เพือ่ จองซื้อใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน / Suitability Test for warrant subscription
1. ข้าพเจ้าได้ผา่ นการทําแบบประเมิน Suitability Test มาแล้ว และรับทราบระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว / I/we already conducted the Suitability Test, and I/we acknowledge my/our risk tolerance level.
2. ข้าพเจ้ารับทราบระดับความเสี่ ยงของใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ขา้ พเจ้าจะจองซื้อครั้งนี้ / I/We acknowledge risk level of warrant I/we will subscribe for.
ทั้งนี้ หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าออกมาว่า ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกับการจองซื้ อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ข้าพเจ้ายังยืนยันและประสงค์ที่จะจองซื้อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และได้ลง
ลายมือชื่อเพื่อยืนยันในฐานะผูจ้ องซื้อด้านล่าง โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า การลงทุนในใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ ไม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ ยงที่ขา้ พเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test / If the result of Suitability Test indicates
that this share investment does not match my/our risk tolerance level, I/we still wish to subscribe for this warrant. I will put my signature below to confirm my intention for this warrant subscription. I/We acknowledge that this warrant investment does not
match my risk tolerance level in accordance with the result of suitability test.

ลงชื่อ
(

ผูจ้ องซื้อ / Subscriber
)

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ของบริ ษทั อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) (บริษัท) (ผู้จองซื้อ โปรดกรอกข้ อความในส่ วนนีด้ ้ วย)
Evidence of receipt of Subscription Form for New Warrants of E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED (the "Company") (Subscriber shall also fill in this section.)

วันที่จองซื้ อ / Subscription Date
เลขที่ใบจองซื้อ / Subscription Form No.
ผูจ้ ดั จําหน่ายได้รับเงินจาก / Underwriter received payment from
เพื่อจองซื้อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ EFORL-W5 ของบริ ษทั จํานวน / for subscription of
หน่วย / new warrants in the Company, ในราคาหุ ้นละ 0.40 บาท / at Baht 0.40 per warrant, รวมเป็ นเงิน / totaling of
บาท / Baht โดยชําระเป็ น / made payable by
☐ เงินโอน / Money Transfer
ลงวันที่ / Date
ธนาคาร / Bank
สาขาที่โอน / Branch
โดยหากผูจ้ องซื้อได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ EFORL-W5 ให้ดาํ เนินการดังต่อไปนี้ / If the subscriber receives the allocation of the aforesaid shares, the subscriber requests as follow :
☐ ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ EFORL-W5 ในนาม "บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝ้ าก" เลขที่สมาชิกผูฝ้ าก
บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์เลขที่
/
Issue a warrant certificate in the Name of "Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor" Participant number

Securities trading account number

☐ ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ EFORL-W5 ในนาม "บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด" โดยนําเข้าบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อผูจ้ องซื้ อ / Issue a warrant certificate in the Name of "Thailand Securities Depository Co., Ltd."
and deposit those shares under issuer account for my name, account number 600

☐ ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ EFORL-W5 ในนามผูจ้ องซื้อ ภายใน 15 วันทําการนับแต่ปิดการจองซื้อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ EFORL-W5 / Issue a warrant certificate in the name of subscriber within 15 business days from the subscription closing date

เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับมอบอํานาจ / Authorized Officer
หมายเหตุ: หากผูจ้ องซื้อประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยูท่ ี่ให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปที่ฝ่ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400 โทร. 0 2009-9000
Remark:

If subscriber wishes to amend his/her address given previously, please directly notify the change to the registrar at: Securities Operation Service, Thailand
Securities Depository Co., Ltd. No. 93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand

ผู้ฝาก
ชื่อบริษทั
เลขที่Participant No.
Company Name
002
บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จํากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
003
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จํากัด (มหาชน)
PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
004
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
005
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
006
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
007
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
008
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน)
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
010
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จํากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
011
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
013
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
014
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
015
บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ ด จํากัด (มหาชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
016
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
019
บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
022
บริษัทหลักทรัพย์ ทรี นิตี ้ จํากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED
023
บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
026
027
029

บริษัทหลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

BROKER
ผู้ฝากเลขที่
Participant No.
030
032
034
038
048
050
051
052
200
211
213
221
224
225
229
230
244
247
248
924

236
242
257

ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีค้อร์ ป (ประเทศไทย) จํากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จํากัด
SCB-Julius Baer Securities Co.,Ltd.

SUB-BROKER
243
245

ชื่อบริษทั
Company Name
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จา กัด (มหาชน)
BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม(ประเทศไทย) จํากัด
GMO-Z com SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
ASIA WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชนั่ พาร์ ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์ แกน (ประเทศไทย) จํากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากัด
Krungthai XSpring Securities Company Limited
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
301
302
303
304
305
308
518
312
316
330

ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สิน
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) – เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารสินเอเซีย จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดี ้ยน)
ACL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้งคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (เพื่อตราสารหนี ้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BOND

328
329
334
336
337
339
340
343
345
425

ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited (CUSTODIAN)
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์ แกน เชส (เพื่อค้ าตราสารหนี ้)
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้ า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

หมายเหตุ/Notes:
- ผู้จองซื ้อกรุณาแนบใบรั บรองสิทธิการจองซือ้ ใบสําคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 มาพร้ อมกับใบจองซือ้ ใบสําคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ฉบับนีด้ ้ วย / The subscriber please attach the subscription certificate of the right to subscribe for new
ordinary shares with this subscription form for new ordinary shares.
- ผู้จองซื ้อโอนเงินเข้ าบัญชีเดียวกัน ทังกรณี
้
จองซื ้อ ตามสิทธิ หรื อตํ่ากว่าสิทธิ หรื อเกินกว่าสิทธิที่ได้ รับการจัดสรร/ The subscriber shall pay only one wire transfer for subscription according to rights or lower than rights or excess of the entitlement.
- ถ้ าจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ EFORL- W5 ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อนี ้ไม่ตรงตามจํานวนเงินที่บริ ษัทได้ รับชําระ บริ ษัทจะถือตามจํานวนเงินที่ได้ รับชําระเป็ นหลัก ทังนี
้ ้ จํานวนเงินดังกล่าวจะต้ องไม่เกินกว่ามูลค่าใบสําคัญแสดงสิทธิที่ผ้ จู องซื ้อได้ รับจัดสรรทังหมด
้
/ If
the share subscription amount stated in this subscription form for new ordinary shares does not match the payment received, the Company shall regard the payment received as the intended subscription amount. In this regard, the
said payment shall not exceed the value of the subscription amount that the subscriber is entitled to be allocated.
- ผู้จองซื ้อจะต้ องแนบใบนําฝากชําระเงินค่าสินค้ าและบริ การ (Bill Payment Pay-In Slip) หรื อใบนําฝาก/โอนเงิน ซึง่ แสดงการชําระเงินเพื่อการจองซื ้อใบสําคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 โดยครบถ้ วน / The subscriber must attach the Bill Payment Pay-In Slip
or pay-in slip showing full payment for subscription of new ordinary shares.
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เอกสารเพิ• มเติ มประกอบการจองหลักทรัพย์
เฉพาะผูท้ ี•ประสงค์นําหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน!
ข้าพเจ้า .............................................................................................................................................................................................
บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิตบิ ุคคล เลขที! ..........................................................................................................

กรณี ผถู้ ือหลักทรัพย์เป็ นบุคคลธรรมดา
". สถานทีเ! กิด ………...............................................................ประเทศ...........................................................................................
#. สัญชาติท!ี # .................................................................................................................................................................................
$. ทีอ! ยู่ถาวร.....................................................................................................................................................................................
จังหวัด/State/Region……………………………………ประเทศ............................................รหัสไปรษณีย/์ Postal…………….…...
กรณี ผถู้ ือหลักทรัพย์เป็ นนิ ติบคุ คล
". ประเทศทีจ! ดทะเบียนจัดตัง% บริษทั ………………………………………………………………………………………………………….
#. สถานะของนิตบิ ุคคลตาม FATCA (FATCA STATUS*)……………………………………………………………………………………
(*โปรดตอบแบบสอบถามแนบนี% เพื!อนําข้อมูลมากรอกในช่องนี%)
.

- กรณีสถานะของนิตบิ ุคคลตาม FATCA เป็ น Passive NFFE โปรดระบุ % การถือครองของผูถ้ อื หุน้ ชาวสหรัฐ....................................
- กรณีสถานะของนิตบิ ุคคลตาม FATCA เป็ น PFFI หรือ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN…………………….………………………

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ฝากหลักทรัพย์ เข้าไว้ในบัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามทีร! ะบุไว้ขา้ งต้นเป็ นความจริง
หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ขึน% แก่บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ
ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ จนครบถ้วน นอกจากนี% ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ อาจ
เปิ ดเผยข้อมูลทีป! รากฎในเอกสารนี%ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื!นทีม! อี าํ นาจตามกฎหมายรวมทัง% หน่วยงานทีม! ขี อ้ ตกลงกับบริษทั ศูนย์
รับฝากฯ ในการขอเรียกดูขอ้ มูลดังกล่าวได้

ลงชื!อ .............................................................................. ผูถ้ อื หลักทรัพย์
(.............................................................................) โทรศัพท์ ….................................................

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

! "#$ $ %&'

"#$ ("

)# ( &*
+ &

&

! "# $%& '''''''''''''''''''''
(

)

!

* )+

, "/0$0

1

9
!

! "# $%& '''''''''''''''''''''

! "# $%) "2! "

": !) !
$0 ,(", + " "! ;:!8. )" ) <

:!

! "#$ &'

, -. ! )

= > ?@ABCD E FCD6= >
GDHIHJ

3 4

567 384 8

, "# $%) "2! "

"/ ! 4 )! ; , ).8 $0)!

+ &
+ &

&
(

)0 ; # );
"
'''''''''''''''''''''''''

"# K$ ?LLM ": ! N@OIBH@A@P Q@@R@P6SCRTUIVDH LLM *

((

0); #

);

" $03 . ". 8 LYZSY

([

)0 ; #
. 8384 8

);

"

(_

,`.);
$# 0 :! ,

"

4#
$# 0
(f

3 4)
:! ,
! b " ! "2

!" "! 8.
4 #3 .3 "# !
(m

2

! b ""# 8.

:!

,

$" b ": !

$# 0 ,
" $03 4

"# $% ": ! g

hc" h "#* ` b !
" , a/# 0 8

"$

! b "$03 .4)8
!" "! 8.

" 0); #
"a$
$" b " 1! .,c )+

8 K a0 3

.!3 0

?LLMX NQSLLM

56]^GF6G 4) ); #

SQSLLM

"a$,

Gde@TH@P FLLG

": ! ! "a$$0

$" b ": !
"a$,
! ) " + !` 0

": ! ! "a$$0

"4 . "# $%3$

".
, i $0 0 8 !
"a$ "# ); " j

$" b$0 # :!
$" b ": ! g

h + 3"
3 "

WMMF

F?LLM

"# K$ S@AHI\I@P Q@@R@P6SCRTUIVDH LLM 4 #3 4

4#
"a$$0 $# 0
$" b

0

K , "# 8 "a

"3$

":! *!
" /` b

0

Gd@RTH ^@D@\IeIVU
klD@A 9G^k<

FCD6?AC\IH kAOVDInVHICD
9F?k<

- .+ &/

!
+ &

&
(o

"a$ ": !

).8 $0 ,`.);

!" "! 8.
$ %&,
" 0 . ) $0

"

,(- 0" 3

$0 3
, ) "2! " 4 # 3 .
4 . , i , )0 . !. 3 0 4 #

0 1 ! " )2 3 & 0 & ! (, ! 0 0%$& $ %&$0)
. $0

h 4 # !

"; .!,

);

YeHIr@ FLLG
"

4 # 0 & ,(- , ! 0 0%$&

3 , )0 . .!3 0

0

. `. 4 # . )$gp

. $0 (

. $0 [ ).8 " 3
" 3

g" ""
"

"# K$

) $" b$0 .!,

" 3

)-- :!

" 3

! "4

" 3

)-- "# K$ >5Y?

. $0 _ " 3

" ) "!

. $0 4 # . $0 (

gb)

*K K/qb

0

)+ "!

3

)-- +

3

)-- "#

(]

3 ,

)-- "# 4 #)-- +

" 3 $03

"a$ ": !

-

"a$ "#

-

).8 $0 ,`.);

"

!" "! 8.
$0 3
.8
4 # 0 & ,(- 0 0%$& $ %&,

"

# ),(- 0

0

3 "# ! c ! hc;:! E
, ! #h;:c ! E

! $0

!

00

"; .!,
"

# !0

3 , )0 .
.

?VBBIr@ FLLG

&"

, ) "2! " 4 #3 . );
0 . ) $0
4 . , i , )0 .

0 1 ! " )2 3 & 0 & ! ( 0 0%$& $ %&$0)
"!

" $

"

": !
": !
$03

, i

. 83 4 8

.!3 0

) "2s ": !

) "2s * 0 `:! $0! .c 4 #
"# + 8hc )0 K a0 ! ) "2! " 9= > ZVd
#h;:c ! E ! $0
MP@DHI\IeVHICD FtRu@A& ZMF< ! hc;:! E ! $0
) "2s 4 . #"
!. 3 0
45$

(7

3 .

.

"#$ )1!

); #, i

$0"#

+ 6 6 78

kHv@AB
- /+ &/

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ใบนําฝากชําระเงินค่ าสินค้ าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip)

สําหรับลูกค้ า / For Customer
โปรดเรี ยกเก็บค่ าธรรมเนียมจากผู้ชาํ ระเงิน*

สาขา/ Branch……..…………...………….วันที/ Date…………..
บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็กจํากัด
ั" เพลส
87/2 ชัน 8,12 อาคารซีอาร์ซ ี ออลซีซน
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี : 0105545078214
เพือ
" เข ้าบัญชีบริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จํากัด เพือ
" การจองซือ
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ / Siam Commercial Bank

ชื+อ/ Name…...……………………………………………..
หมายเลขโทรศัพท์ / Telephone No.(Ref.1)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / Registration No.(Ref.2)

เลขทีบ
" ัญชี 155-3-00030-1 (Bill Payment) (10/25)* ( ธุรกิจ )

เช็ค/ CHEQUE
เงินสด/ CASH
จํานวนเงิน/ Amount ==>
ชื+อธนาคาร-สาขา/ Bank-Branch
หมายเลขเช็ค/ Cheque No.

จํานวนเงิน (บาท) / Amount (Baht)

จํานวนเงินเป็ นตัวอักษร/ Amount in Words
ชือผู้นําฝาก/ Deposit by……………………….……….

สําหรั บเจ้ าหน้ าที+ธนาคาร/ For Bank's Use

โทรศัพท์/ Telephone…………...……..………………..

ผู้รับเงิน/ ผู้รับมอบอํานาจ……..………………………….

โปรดนําใบนําฝากนี 6ไปชําระเงินได้ ที บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทัวประเทศ หรื อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร

ใบนําฝากชําระเงินค่ าสินค้ าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip)
บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็กจํากัด
ั" เพลส
87/2 ชัน 8,12 อาคารซีอาร์ซ ี ออลซีซน
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี : 0105545078214
เพือ
" เข ้าบัญชีบริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จํากัด เพือ
" การจองซือ
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ / Siam Commercial Bank

เลขทีบ
" ัญชี 155-3-00030-1

สําหรับธนาคาร/ For Bank
โปรดเรี ยกเก็บค่ าธรรมเนียมจากผู้ชาํ ระเงิน*

สาขา/ Branch……..…………...………….วันที/ Date…………..

ชื+อ/ Name…......……………………………………………..
หมายเลขโทรศัพท์ / Telephone No.(Ref.1)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / Registration No.(Ref.2)

(Bill Payment) (10/25)* ( ธุรกิจ )

เช็ค/ CHEQUE
เงินสด/ CASH
จํานวนเงิน/ Amount ==>
ชื+อธนาคาร-สาขา/ Bank-Branch
หมายเลขเช็ค/ Cheque No.

จํานวนเงิน (บาท) / Amount (Baht)

จํานวนเงินเป็ นตัวอักษร/ Amount in Words
ชือผู้นําฝาก/ Deposit by……………………….……….

สําหรั บเจ้ าหน้ าที+ธนาคาร/ For Bank's Use

โทรศัพท์/ Telephone…………...……..………………..

ผู้รับเงิน/ ผู้รับมอบอํานาจ……..………………………….

โปรดนําใบนําฝากนี 6ไปชําระเงินได้ ที บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทัวประเทศ หรื อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
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ข้อกำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่
ของ
ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของ
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน) รุ่นที่ 5
สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (“EFORL-W5”)

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

ข้อกำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของ
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน) รุ่นที่ 5 (EFORL-W5)
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน) จำกัด รุ่นที่ 5 (EFORL-W5) ออก
โดย บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ตำมมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษำยน 2565
ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิ โดยผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตำมข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ทุกประกำร และให้ถือว่ำผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับทรำบและ
เข้ำใจข้อกำหนดต่ำงๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่ำงดีแล้ว รวมทั้งได้ให้ควำมเห็นชอบกับกำรแต่งตั้งนำยทะเบียนใบสำคัญแสดง
สิทธิ และข้อกำหนดต่ำงๆ ในสัญญำแต่งตั้งนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิด้วย ทั้งนี้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะจัดให้มกี ำร
เก็บรักษำสำเนำข้อกำหนดสิทธิและสำเนำสัญญำแต่งตั้งนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ณสำนักงำนใหญ่ของผู้ออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิ และส ำนักงำนใหญ่ของนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบส ำเนำ
ข้อกำหนดสิทธิได้ในวันและเวลำทำกำรของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี)
1. คำจำกัดควำม
คำและข้อควำมต่ำง ๆที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ให้มีควำมหมำยดังต่อไปนี้
“ข้อกำหนดสิทธิ”

“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”

“ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ”

“บริษัท” หรือ “ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ”
“ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ”
“หุ้นรองรับ”

“วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ”
“วันกำหนดกำรใช้สิทธิ”

หมำยถึง ข้อกำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท อี
ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน) รุ่นที่ 5 ตำมมติที่ประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษำยน 2565 (รวมถึงที่มี
กำรแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ำมี))
หมำยถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของ บริษัท อี ฟอร์ แอล
เอม จำกัด (มหำชน) รุ่นที่ 5 (“EFORL-5”) ชนิดระบุชื่อผู้ถือ
และโอนเปลี่ยนมือได้ จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำม
สัดส่วนกำรถือหุ้น ซึ่งมีรำยละเอียดตำมที่ระบุไว้ในข้อกำหนด
สิทธิ
หมำยถึง ใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของ บริษัท อี
ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน) รุ่นที่ 5 ที่ออกโดยบริษัท ศูนย์
รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้แทนใบสำคัญ
แสดงสิทธิ
หมำยถึง บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)
หมำยถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละหน่วยตำมข้อ 3.3
หมำยถึง หุ ้ น สำมั ญ ออกใหม่ ข อง บริ ษ ั ท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกั ด
(มหำชน) จำนวน 799,572,990 หุ้น ที่จัดไว้เพื่อรองรับกำรใช้
สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งหุ้นสำมัญที่จะออกใหม่
เพิ่มเติมในกรณีกำรปรับสิทธิภำยใต้ข้อกำหนดสิทธิ
หมำยถึง 31 พฤษภำคม 2565
ให้มีควำมหมำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 3.1 ของข้อกำหนดสิทธิ
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“วันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย”
“วันทำกำร”

ให้มีควำมหมำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 3.1 ของข้อกำหนดสิทธิ
หมำยถึง วันที่ธนำคำรพำณิชย์เปิดทำกำรตำมปกติในกรุงเทพมหำนคร
ซึ่งไม่ใช่วันเสำร์หรือวันอำทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยประกำศให้เป็นวันหยุดของธนำคำรพำณิชย์
“ระยะเวลำแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ” หมำยถึง ระยะเวลำที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิท ธิใน
กำรซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท สำมำรถแจ้งควำมจำนงใน
กำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 3.2
“กำรไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจ้งสิทธิควำม หมำยถึง เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิซื้อ
จำนงในกำรใช้สิทธิ”
หุ้นสำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
จะไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิดังกล่ำว
ได้อีกต่อไป
“นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ
หมำยถึง นำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งได้แก่บริษัท ศูนย์รับ
“นำยทะเบียน”
ฝำกหลั ก ทรั พ ย์ ( ประเทศไทย) จ ำกั ด หรื อ บุ ค คลอื ่ น ใดที่
คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งให้เป็นนำยทะเบียนใบสำคัญแสดง
สิทธิ
“ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์”
หมำยถึง บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
“สำนักงำน ก.ล.ต.”
หมำยถึง สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
“ตลำดหลักทรัพย์”
หมำยถึง ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
“SETLink”
หมำยถึง ระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์
“ประกำศ ทจ.34/2551”
หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง
กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยใบส ำคัญแสดง
สิ ท ธิ ท ี ่ จ ะซื ้ อ หุ ้ น ที ่ อ อกใหม่ แ ละหุ ้ น ที ่ อ อกใหม่ เ พื ่ อ รองรั บ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 (รวมทั้งที่มี
กำรแก้ไขเพิ่มเติม)
2 รำยละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขำย
ตำมมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษำยน 2565 ได้มีมติอนุมัติกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท รุ่นที่ 5 จำนวนไม่เกิน 799,572,990 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำม
สัดส่วน (Right Offering) ในรำคำหน่วยละ 0.40 บำท ในอัตรำส่วน 5 หุ้นสำมัญเดิมจะได้รับสิทธิในกำรซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ
1 หน่วย (5 หุ้นเดิม : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ) (ในกรณีทมี่ ีเศษให้ปัดเศษทิ้ง) โดยกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับกำรจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิวันที่ 27 เมษำยน 2565 (Record Date) ซึ่งมีรำยละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้
2.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่ออกและเสนอขำย
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขำย

: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด
(มหำชน) รุ่นที่ 5 (“EFORL-W5”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ
: ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอ : ไม่เกิน 799,572,990 หน่วย (เจ็ดร้อยเก้ำสิบเก้ำล้ำนห้ำแสนเจ็ดหมื่นสอง
ขำย
พันเก้ำร้อยเก้ำสิบหน่วย)
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จ ำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับกำรใช้ : ไม่เกิน 799,572,990 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.75 บำท) (หลังกำร
สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นของบริษัทโดยกำรรวมมูลค่ำที่ตรำไว้
(รวมพำร์) ) คิดเป็นร้อยละ 20.001 ของจ ำนวนหุ้น ที่ จ ำหน่ ำยได้ แ ล้ ว
ทั้งหมดของบริษัท (หลังกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ ซึ่งได้รับอนุมัติ
จำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษำยน 2565)
หรือคิดเป็นร้อยละ 15.38 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทเมื่อรวมหุ้น
เพิ่มทุนทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุม บริษัทจะมีกำรจัดสรรหุ้นเพิ่ม
ทุนใหม่ 2 ส่วนคือ 1) หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด
(มหำชน) รุ่นที่ 5 (“EFORL-W5”) จำนวนไม่เกิน 799,572,990 และ 2)
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื ้ อ หุ ้ น สำมัญ ของบริ ษ ั ท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกั ด (มหำชน) รุ ่ น ที ่ 6
(“EFORL-W6”) จ ำนวนไม่ เ กิ น 399,786,495 หุ ้ น โดยหุ ้ น ทั ้ งหมดมี
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.75 บำทต่อหุ้น) ทั้งนี้ สัดส่วนหุ้นรองรับสำหรับ
กำรใช้ ส ิ ท ธิ EFORL-W5 และ EFORL-W6 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 302 ของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ตำมข้อ 10
ของประกำศ ทจ. 34/2551
วิธีกำรเสนอขำย
: จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) โดย
ก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้น ที่ม ีสิท ธิได้รั บกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิ ท ธิ
(Record Date) ใน วันที่ 27 เมษำยน 2565 ในอัตรำส่วนหุ้นสำมัญเดิม
5 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ทั้งนี้ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญ
แสดงสิทธิเหลือจำกกำรคำนวณตำมอัตรำส่วนกำรจัดสรรใบสำคัญแสดง
สิทธิดังกล่ำวให้ตัดเศษดังกล่ำวทิ้งทั้งจำนวน
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย
: หน่วยละ 0.40 บำท (สี่สิบสตำงค์)
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
: 31 พฤษภำคม 2565
วันที่หมดอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิ
: 31 พฤษภำคม 2566
อำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
: 1 ปี นับจำกวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตรำกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สำมำรถซื้อหุ้นสำมัญใหม่ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่
จะมีกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิในข้อ 4.2)

1

วิธีการคานวณสัดส่วนหุ้นรองรับสาหรับการใช้ สิทธิ EFORL-W5: (จานวนหุ้นรองรับสาหรับการใช้ สิทธิ EFORL-W5)/(จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
799,572,990

แล้ วทังหมดของบริ
้
ษทั ) ร้ อยละ 20.00= 3,997,864,950
2

วิธีการคานวณสัดส่วนหุ้นรองรับสาหรับการใช้ สิทธิ EFORL-W5 และ EFORL-W6: (จานวนหุ้นรองรับสาหรับการใช้ สิทธิ EFORL-W5 และ
1,199,359,485

EFORL-W6)/ (จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท) ร้ อยละ 30.00 = 3,997,864,950
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รำคำกำรใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ

ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิ
กำรไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจ้งสิทธิควำม
จำนงในกำรใช้สิทธิ
ตลำดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้
สิทธิ
นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ
เหตุในกำรต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงกำรใช้สิทธิ

วัตถุประสงค์ของกำรออกใบสำคัญแสดง
สิทธิ และประโยชน์ที่บริษัทพึงได้รับจำก
กำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

: หุ้นละ 1 บำท (หนึ่งบำท) (เว้นแต่จะมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิตำม
เงื่อนไขกำรปรับสิทธิในข้อ 4.2) (รำคำกำรใช้สิทธิคำนวณจำกจำนวนหุ้น
ภำยหลังกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้โดยกำรรวมหุ้น)
: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทได้ โดย
กำหนดวันที่ดังนี้
- 30 มิถุนำยน 2565 (“วันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งแรก”)
- 30 กันยำยน 2565
- 30 ธันวำคม 2565
- 31 พฤษภำคม 2566 (“วันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย”)
ทั้งนี้ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำกำรของบริษัทฯ หรือตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่ำวเป็นวันทำกำร
สุดท้ำยก่อนหน้ำวันใช้สิทธิดังกล่ำว
: ไม่น้อยกว่ำ 5 วันทำกำรก่อนวันใช้สิทธิ ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 15.00
น. ยกเว้นกำรแจ้งสิทธิครั้งสุดท้ำยจะไม่น้อยกว่ำ 15 วันก่อนวันใช้สิทธิ
ระหว่ำง 9.00 น. ถึง 15.00 น.
: เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ
ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถยกเลิก
กำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิดังกล่ำวได้อีกต่อไป
: บริ ษ ั ท จะน ำใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ท ี ่ อ อกและเสนอขำยในครั ้ งนี้ ไ ปจด
ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
: บริษัทจะนำหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก
และเสนอขำยครั้งนี้ เข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์
: บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
: บริษัทจะดำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรืออัตรำกำรใช้สิทธิตำม
เงื ่ อ นไขกำรปรับ สิท ธิตำมที่ ระบุ ไว้ใ นข้ อ 4.2 เมื ่ อ มีเหตุก ำรณ์ตำมที่
กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็น
เหตุกำรณ์ที่มีลักษณะตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 11 (4) (ข) ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง กำรขออนุญำตและ
กำรอนุญำตให้เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และ
หุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวำคม
2551 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
: เพื่อปรับโครงสร้ำงทุน โครงสร้ำงหนี้ และโครงสร้ำงธุรกิจ เพื่อลดควำม
เสี่ยงจำกข้อกำหนดเรื่องกำรดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อทุน และสร้ำงโอกำส
ในกำรขยำยวงเงินสินเชื่อต่ำง ๆ ที่จำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตทำงธุรกิจใน
ปัจจุบันและในอนำคต
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2.2

ผลกระทบจำกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) ดังนั้น
จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่ำงไรก็ตำม หำกมีกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท
ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิครบถ้วนทั้งจำนวน และผู้ใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ผู้ถือหุ้น
เดิมของบริษัทจะได้รับผลกระทบ (Dilution Effect) (คำนวณจำกจำนวนหุ้นภำยหลังกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้โดย
กำรรวมหุ้น) มีรำยละเอียดดังนี้
2.2.1

กำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution)
Qo

จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกและจำหน่ำยแล้วทั้งหมดของบริษัท

(ภำยหลังกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้โดยกำรรวมหุ้น)
Qx5 จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5
=
(Qx5)
ผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุ้น
(Qo+Qx5)
=
799,572,990
(3,997,864,950+799,572,990)
=
16.67%
2.2.2 กำรลดลงของรำคำ (Price Dilution)

= 3,997,864,950 หุ้น
= 799,572,990 หุ้น

สูตรกำรคำนวณกำรลดลงของรำคำ = (PE-Po)/Po โดยที่
Po :
รำคำตลำดซื้อขำยถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำกำรก่อนวันประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวันที่ 25
กุมภำพันธ์ 2565 คือตั้งแต่วันที่ 15 – 24 กุมภำพันธ์ 2564
(ข้อมูลจำก SETSMART ของตลำดหลักทรัพย์) ซึ่งเท่ำกับ 0.17 บำท (มูลค่ำที่ตรำไว้เท่ำกับ 0.075 บำท)
หรือเสมือนเท่ำกับ 1.70 บำท (มูลค่ำที่ตรำไว้เท่ำกับ 0.75 บำท)
Qo :
จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกและจำหน่ำยแล้วทั้งหมดของบริษัท
= 3,997,864,950 หุ้น
Pw5 :
Qw5 :
Epw5 :
Qx5 :

(ภำยหลังกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้โดยกำรรวมหุ้น)
รำคำขำยของใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ที่เสนอขำยให้ผู้ถือหุน้ เดิม
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5
รำคำใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5
จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5
PE

ผลกระทบด้ำนรำคำ

=

= 0.40 บำท
= 799,572,990 หน่วย
= 1.00 บำท
= 799,572,990 หุ้น

PoQo+(Pw5Qw5)+(Epw5Qx5)
(Qo+Qx5)
= 1.7×3,997,864,950 +[(0.4x799,572,990)+(1.0x799,572,990)]
(3,997,864,950+799,572,990)
= 1.65
= (Po-PE)/Po
= (1.70-1.65)/1.70
= ร้อยละ 2.94
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2.2.3

ด้ำนกำรลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)
สูตรกำรคำนวณ

โดยที่

=

EPS = กำไรสุทธิต่อหุ้น 4 ไตรมำสล่ำสุด
EPS

(EPS ก่อนเสนอขำย – EPS หลังเสนอขำย)
EPS ก่อนเสนอขำย
=

กำไรสุทธิ
จำนวนหุ้น
EPS ก่อนเสนอขำย
=
812,030,000
3,997,864,950
=
0.20 บำท / หุ้น
EPS หลังเสนอขำย
=
812,030,000
(3,997,864,950+799,572,990)
=
0.17 บำท / หุ้น
Earnings Dilution
=
(0.20-0.17)
0.20
=
ร้อยละ 16.67
คำนวณจำกกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทย้อนหลัง 12 เดือน เท่ำกับ 812.03 ล้ำนบำท
3 กำรใช้สิทธิและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ
3.1

วันกำหนดกำรใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทได้ในวันที่
- 30 มิถุนำยน 2565 (“วันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งแรก”)
- 30 กันยำยน 2565
- 30 ธันวำคม 2565
- 31 พฤษภำคม 2566 (“วันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย”)
ทั้งนี้ ในกรณีที่วันกำหนดกำรใช้สทิ ธิตรงกับวันหยุดทำกำรของบริษทั หรือวันหยุดทำกำรของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือ
วันหยุดทำกำรของนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้เลื่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิดังกล่ำวเป็นวันทำกำรสุดท้ำยก่อนหน้ำวัน
กำหนดกำรใช้สิทธิดังกล่ำวที่ไม่ตรงกับวันหยุดทำกำรของบริษัทวันหยุดทำกำรของตลำดหลักทรัพย์ฯ และวันหยุดทำกำรของ
นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ
3.2

ระยะเวลำแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษทั จะต้องแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้น
สำมัญของบริษัท โดยมีระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิซอื้ หุ้นสำมัญของบริษัท ดังนี้
3.2.1

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญแต่ละครั้ง (ยกเว้นกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท จะต้องแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิตำม
วิธีกำรและขั้นตอนกำรใช้สิทธิตำมข้อ 3.6 (“ควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ”) ในระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 15.00 น. ในกำรใช้สทิ ธิ
ซื้อหุ้นสำมัญใบสำคัญแสดงสิทธิภำยในระยะเวลำ 5 วันทำกำรก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงใน
กำรใช้สิทธิ”)
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3.2.2

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญครั้งสุดท้ำย

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องแจ้งควำมจำนงตำมวิธีกำรและขั้นตอนกำรใช้สิทธิตำมข้อ 3.6 ในระหว่ำงเวลำ 9.00
น. ถึง 15.00 น. ภำยในระยะเวลำ 15 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ
ครั้งสุดท้ำย”)
ทั้งนี้ กำรแจ้งข่ำวเกี่ยวกับกำรใช้สิทธิ อัตรำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิ ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ
และวันกำหนดกำรใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรำยละเอียดดังกล่ำวอย่ำงน้อย 5 วันทำกำรก่อนวันเริ่มระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนง
ในกำรใช้สิทธิแต่ละครั้งผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ (ระบบ SETLink) ส ำหรับกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย
บริษัทจะแจ้งข่ำวล่วงหน้ำ 14 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำด
หลักทรัพย์ฯ (ระบบ SETLink) และจะส่งรำยละเอียดดังกล่ำวทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตำม
รำยชื่อที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ทั้งนี้บริษัทจะไม่มีกำรปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นในกรณีกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย ซึ่งจะมี
กำรปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย
โดยตลำดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมำย SP เพื่อห้ำมกำรซื้อขำยใบสำคัญแสดงสิทธิล่วงหน้ำ 2 วันทำกำรก่อนปิดสมุดทะเบียน
ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทำกำรของตลำดหลักทรัพย์ฯ ให้เลื่อนวันปิดสมุด
ทะเบียนดังกล่ำวเป็นวันทำกำรสุดท้ำยก่อนหน้ำวันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำว
3.3

ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.3.1 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีทั่วไป
สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคล หรือ นิติบุคคลที่ปรำกฏชื่อเป็นเจ้ำของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนดังกล่ำว
ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในขณะนั้น ๆ หรือในวันก่อนวันแรกของกำรปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดง
สิทธิ (วันก่อนวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมำย SP) เว้นแต่จะได้มีกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งสำมำรถใช้ยันกับบริษัทได้ตำมข้อ 13.1
เกิดขึ้นแล้วในวันปิดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้องข้ำงต้น ซึ่งสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
3.3.2 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เป็นผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิแทน
สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับแจ้งเป็นหนังสือจำก
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ว่ำเป็นผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนตำมที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ได้แจ้งต่อนำยทะเบียน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจำนวนดังกล่ำวจะต้องไม่เกินกว่ำจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิในชื่อของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ที่
ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิในขณะนั้น ๆ หรือในวันก่อนวันแรกของกำรปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันก่อนวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมำย SP)
3.4

นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์

: 02-009-9000

Website

: http://www.set.or.th/tsd
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นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้ำที่ตำมสัญญำแต่งตั้งนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะต้องจัดทำและเก็บ
รักษำสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้จนกว่ำใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจะมีกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับของบริษัทหรือ
จนกว่ำครบกำหนดอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี)
นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อกำรปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยชื่อและนำมสกุลเต็ม สัญชำติ และที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและรำยละเอียด
อื่นๆ ตำมที่ศูนย์ฝำกหลักทรัพย์จะกำหนด ในกรณีที่ข้อมูลไม่ตรงกันจะถือว่ำข้อมูลในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็น
ข้อมูลที่ถูกต้อง
นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้ำที่จะต้องออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝำกไว้
กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และจะต้องลงชื่อศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทนในสมุดทะเบียนผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และบริษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิตำมแบบที่นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนดให้แก่ศูนย์รับ
ฝำกหลักทรัพย์
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้ำที่ในกำรแจ้งกำรเปลี่ยนแปลง หรือแจ้งข้อผิดพลำดในรำยละเอียดของกำรลงบันทึกใน
สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลำดดังกล่ำวให้
ถูกต้อง
เมื่อศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์แจ้งต่อนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้ำที่ที่จะต้อง
ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผทู้ รงสิทธิใน
ใบสำคัญแสดงสิทธิรำยดังกล่ำวเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตำมจำนวนที่ได้รับแจ้งจำก
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนดังกล่ำวแล้ว นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ
จะแก้ไขจ ำนวนรวมของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไว้ในชื่อของศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์ โดยหักจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิออก ส่วน
จ ำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ปรำกฏในใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์นั้น หำกนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ได้ ทำกำรแก้ไข (ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม) ให้ถือว่ำมีจำนวนลดลงตำม
จำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แยกไปออกใบสำคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่ำว
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวให้แก่ผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิทรำบผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์ โดยเร็วและแจ้งให้สำนักงำน ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15
วัน รวมทั้งบริษัทจะด ำเนินกำรจัดส่งหนังสือแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวให้กับผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนด้วย
3.5

สถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิ

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)
ฝ่ำย นักลงทุนสัมพันธ์
เลขที่ 160 ถนนงำมวงศ์วำน ตำบลบำงเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์: +66(0) 21148151 ต่อ 111
Website: www.eforl-aim.com
กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ตดิ ต่อในกำรใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำวแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ทรำบผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ (ระบบ SETLink) โดยไม่ชักช้ำ
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3.6

วิธีกำรใช้สิทธิและขั้นตอนกำรใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์ใช้สิทธิ จะต้องแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิภำยในระยะเวลำแจ้งควำมจำนงในกำร
ใช้สิทธิตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 3.2 ข้ำงต้น ในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิ
ซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทั้งหมดหรือบำงส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้
สิทธิภำยในวันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย บริษัทจะถือว่ำผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดง
สิทธิดังกล่ำวและให้ถือว่ำใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภำพโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ โดยปฏิบัติดังนี้
3.6.1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถขอรับใบแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนได้ที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทน
รับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) หรือดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ของบริษัท (www.eforl-aim.com) โดยสำมำรถ
แจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนได้ที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี)
ตำำมระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิตำมที่ระบุในข้อ 3.2 ข้ำงต้น
ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องกำรใช้สิทธิต้องแจ้ง
ควำมจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิตำมที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนด
ก. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ของตนอยู่ในบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝำก” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องกำรใช้สิทธิต้องแจ้งควำมจำนงและกรอกแบบคำ
ขอเพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิตำมที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนำยหน้ำซื้อ
ขำยหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่ำวจะดำเนินกำรแจ้งกับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เพื่อ
ขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิจำกบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝำก” โดยศูนย์
รับฝำกหลักทรัพย์จะดำเนินกำรออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิซื้อหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนของบริษัท
ข. ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซื้อ ขำยหลักทรั พย์ โดยใบส ำคัญแสดงสิทธิอยู่กับศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องกำรใช้สิทธิ ต้องแจ้งควำมจำนงและ
กรอกแบบคำขอเพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิตำมที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิจำก “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ” โดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะดำเนิน กำร
ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อใช้เป็นหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท
3.6.2

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ทั้งที่ถือเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิและในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ) ที่ประสงค์จะใช้
สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน จะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ โดยดำเนินกำรและส่งเอกสำร
ดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท ตำมสถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 3.5
(ก) แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกข้อควำมถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุก
รำยกำร พร้อมลงนำมโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและส่งให้แก่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงใน
กำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ในช่วงระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ
(ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตำมแบบที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิลงลำยมือชื่อผู้โอนด้ำนหลัง ตำมจำนวนที่ระบุในแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิ และหนังสือมอบอำนำจ
ให้ผู้อื่นมำรับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่สำหรับใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ไ ด้ใช้สิทธิ (ถ้ำมี) และส่งให้แก่
บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี)
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(ค) ชำระเงินตำมจำนวนที่ระบุในใบแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน และส่งหลักฐำนกำรชำระเงิน
ให้แก่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์
จะใช้สิทธิซื้อหุ้น จะต้อง (1) โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกประเภทกระแสรำยวัน ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด
(มหำชน) สำขำ สะพำนกรุงธน ชื่อบัญชี “บมจ. อี ฟอร์ แอล เอม เพื่อ EFORL-W5” เลขที่บัญชี 126-134781-0 โดยให้แนบหลักฐำนกำรโอนเงินที่ธนำคำรออกให้ พร้อมระบุชื่อ -นำมสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่
สำมำรถติดต่อ ไว้ด้วย หรือ (2) ช ำระเป็นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดร๊ำฟท์ ที่สำมำรถเรียกเก็บได้ในเขต
กรุงเทพมหำนคร ภำยใน 1 วันทำกำรนับจำกวันที่แจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยเช็คบุคคล
แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ำฟ ต้องลงวันที่ก่อนกำหนดกำรใช้สิทธิ 3 วันทำกำร และขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำย “บริษัท
อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)” โดยให้ระบุชื่อ-นำมสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ไว้ด้ำนหลัง
ด้วย หรือ (3) ชำระโดยวิธีกำรอื่นตำมแต่ที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะ
เป็นผู้กำหนดและแจ้งให้ทรำบต่อไป
ทั้งนี้ กำรใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสำมัญดังกล่ำวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำร
ใช้สิทธิ (ถ้ำมี) เรียกเก็บเงินดังกล่ำวได้แล้วเท่ำนั้น หำกบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้
สิทธิ (ถ้ำมี) เรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุผลใด ๆ ที่มิได้เกิดจำกควำมผิดของบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้ง
ควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) บริษัทจะถือว่ำผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้สิทธิซื้อหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนในครั้งนั้น โดยบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะจัดส่งใบสำคัญ
แสดงสิทธิพร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภำยใน
14 วันนับจำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ แต่ทั้งนี้ ไม่ถือเป็นกำรตัดสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้
สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นกำรใช้สิทธิในครั้งสุดท้ำย บริษัทจะถือว่ำใบสำคัญแสดงสิทธิ
นั้น ๆ สิ้นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิซึ่งบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะไม่
รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือค่ำเสียหำยอื่นใด ไม่ว่ำกรณีใด ๆ
(ง) ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำอำกรแสตมป์หรือภำษีอื่นใด (ถ้ำมี) ตำมบทบัญญัติแห่ง
ประมวลรัษฎำกรหรือข้อบังคับหรือกฎหมำยต่ำง ๆ ที่ใช้บังคับในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญตำมใบสำคัญแสดง
สิทธิ
(จ) หลักฐำนประกอบกำรจองซื้อหุ้นสำมัญรองรับกำรใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
1) บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย

: ส ำเนำบั ต รประชำชน หรื อ ส ำเนำบั ต รข้ ำ รำชกำร หรื อ ส ำเนำบั ตร
พนักงำนรัฐวิสำหกิจที่ยังไม่หมดอำยุ (ในกรณีมีกำรเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล
ซึ่งทำให้ชื่อ/ชือ่ สกุล ไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสำรที่ออก
โดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมลง
ลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง

2) บุคคลธรรมดำต่ำงด้ำว

: สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำง พร้อมลงลำยมือชื่อรับรอง
สำเนำถูกต้อง

3) นิติบุคคลสัญชำติไทย

: สำเนำหนังสือรับรองบริษัท ที่กระทรวงพำณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในครั้งนั้นๆพร้อมรับรองสำเนำถูกต้องโดย
กรรมกำรผู้มีอำนำจที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้นและ
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เอกสำรหลักฐำนของกรรมกำรผู้มีอำนำจลงลำยมือชื่อตำม (1) หรือ (2)
พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
4) นิติบุคคลต่ำงด้ำว

: สำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนังสือรับรอง
นิติบุคคล พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรผู้มี
อำนำจ และเอกสำรหลักฐำนของกรรมกำรผู้มีอำนำจลงลำยมือชื่อตำม
(1) หรือ (2) พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง และรับรองโดย
Notary public ของประเทศที่ออกเอกสำรนั้นไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน
กำหนดกำรใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ

5) คัสโตเดียน

: ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียน พร้อมหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน และ
เอกสำรหลักฐำนของผู้มีอำนำจลงลำยมือชื่อตำม (1) หรือ (2) พร้อมลง
ลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง และรับรองโดย Notary public ของ
ประเทศที่ออกเอกสำรนั้นไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิใน
ครั้งนั้น ๆ

ทั้งนี้ หำกผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิตำมที่กล่ำวข้ำงต้น บริษัท และ/หรือ
ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้น ๆ อย่ำงไรก็ตำม บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) สำมำรถใช้
ดุลพินิจในกำรพิจำรณำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ตำมควำมเหมำะสม
3.7

เงื่อนไขอื่นเกี่ยวกับกำรใช้สิทธิ

3.7.1

จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ จะต้องเป็นจำนวนเต็ม
เท่ำนั้นโดยอัตรำกำรใช้สิทธิเท่ำกับใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุ้นสำมัญหนึ่งหุ้น
เว้นแต่กำรปรับสิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตำมที่ระบุไว้ในข้อ 4.2

3.7.2

กำรใช้สิทธิของผู้ถือใบแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลต่ำงด้ำวจะมีข้อจำกัดอันสืบเนื่องมำจำกข้อบังคับของบริษัทว่ำด้วยเรื่อง
อัตรำส่วนกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำว โดยมีรำยละเอียดดังนี้
(ก) บริษัทจะไม่ออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่ำงด้ำว ซึ่งได้ดำเนินกำรใช้สิทธิตำม
เงื่อนไขกำรแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิตำมข้อ 3.6 หำกกำรใช้สิทธิดังกล่ำวจะทำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของคนต่ำง
ด้ำวมีจำนวนเกินกว่ำร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทตำมที่ระบุในข้อบังคับของ
บริษัท
(ข) หำกข้อจำกัดตำมข้อ (ก) ข้ำงต้นมีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่ำงด้ำวที่ได้ดำเนินกำรใช้สิทธิตำม
เงื่อนไขกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิตำมข้อ 3.6 และตำมหลักกำร “มำก่อนได้ก่อน” (First-Come FirstServed) ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ตำมจ ำนวนที่ระบุในใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนไม่ว่ำ
ทั้งหมดหรือบำงส่วน บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ขอสงวนสิทธิในกำรส่ง
เงินในส่วนที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็ นคนต่ำงด้ำวดังกล่ำวโดยไม่มีดอกเบี้ย
ภำยใน 14 วันนับจำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ทั้งนี้ ตำมวิธีกำรและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัท และ/หรือ ตัวแทน
รับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี)
(ค) นอกจำกกำรส่งเงินในส่วนที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้คืนข้ำงต้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่ำงด้ำวจะไม่ได้รับ
กำรชดเชยหรือชดใช้ไม่ว่ำในรูปแบบใดจำกบริษัทและตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ในกรณีที่
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ไม่สำมำรถใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิได้โดยมีสำเหตุมำจำกข้อจำกัดเรื่องอัตรำส่วนกำรถือหุ้นของคนต่ำง
ด้ำวตำมข้อ (ก) ข้ำงต้น
3.7.3

จำนวนหุ้นสำมัญทีอ่ อกให้เมื่อมีกำรใช้สิทธิจะคำนวณโดยกำรนำจำนวนเงินในกำรใช้สิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ชำระตำมที่กล่ำวข้ำงต้น หำรด้วยรำคำกำรใช้สิทธิในขณะที่มีกำรใช้สิทธินั้นโดย
บริษัทจะออกหุ้นสำมัญเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
คูณด้วยอัตรำกำรใช้สิทธิหำกมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรืออัตรำกำรใช้สิทธิแล้วทำให้มีเศษหุ้นเหลืออยู่จำก
กำรคำนวณดังกล่ำวบริษัทจะไม่นำเศษดังกล่ำวมำคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิดังกล่ำวคืน ให้แก่ผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภำยใน 14 วันนับจำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยไม่มีกำรคิดดอกเบี้ยไม่ว่ำในกรณี
ใด ๆ ในกรณีที่ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำกำรใช้สิทธิตำมเกณฑ์กำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิ
ตำมที่ระบุในเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสำมัญที่จะได้รับจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
ให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง

3.7.4

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญไม่ต่ำกว่ำ 100 หุ้นสำมัญ โดยจำนวนหน่วยของใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ มี
สิทธิในกำรซื้อหุ้นต่ำกว่ำ 100 หุ้นสำมัญ จะต้องใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญในครั้งเดียวทั้งจำนวน ยกเว้นในกำรใช้
สิทธิครั้งสุดท้ำยนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสำมำรถใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญโดยไม่มีกำรกำหนดจำนวนหุ้นสำมัญ
ขั้นต่ำ

3.7.5

หำกบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ได้รับเอกสำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิตำมข้อ
3.6.2 จ) ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระไม่ครบตำมจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงควำม
จำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่ำข้อควำมที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดง
ควำมจำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือติดอำกรแสตมป์ (ถ้ำมี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตำม
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎำกร ข้อบังคับ หรือกฎหมำยต่ำง ๆ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำกำรแก้ไขให้
ถูกต้องภำยในระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง หำกผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ทำกำรแก้ไขให้
ถูกต้องภำยในระยะเวลำดังกล่ำว บริษัทและ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะถือว่ำผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญในครั้งนั้น ๆ และบริษัทและ/หรือ ตัวแทนรับแจ้ง
ควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะจัดส่งเงินที่ได้รับโดยไม่มีดอกเบี้ ย และใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ภำยใน 14 วันนับจำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ ตำมวิธีกำรและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัทและ/
หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิ
ซือ้ หุ้นสำมัญใหม่ได้ ในวันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งต่อไป เว้นแต่กำรใช้สิทธิครั้งนั้นจะเป็นกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย ให้ถือ
ว่ำใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ยและ/หรือค่ำเสียหำย
อื่นใด ไม่ว่ำกรณีใด ๆ

3.7.6

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินในกำรใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงใน
กำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) มีสิทธิที่จะด ำเนินกำรประกำรใดประกำรหนึ่งตำมล ำดับ ดังต่อไปนี้ ตำมที่บริษัท และ/หรือ
ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะเห็นสมควร
(ก)

ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินเพิ่มเติมตำมจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภำยในระยะเวลำกำร
แจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิในครั้งนั้นหำกบริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี)
ไม่ได้รับเงินครบตำมจำนวนในกำรใช้สิทธิภำยในระยะเวลำดังกล่ำวบริษัทและ/หรือตัวแทน รับแจ้งควำม
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จำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี)จะถือว่ำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ
หรือ
(ข)

ถือว่ำจำนวนหุ้นสำมัญที่จองซื้อมีจำนวนเท่ำกับจำนวนที่จะได้รับตำมจำนวนเงินในกำรใช้สิทธิซึ่งบริษัทได้รับ
ชำระไว้จริงตำมรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิในขณะนั้นหรือ

(ค)

ถือว่ำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ
หมำยเหตุ:ในกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยบริษัทจะดำเนินกำรตำมข้อ (ข) ข้ำงต้น

ในกรณีตำมข้อ (ก) และ (ค) บริษัทจะส่งเงินที่ได้รับไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่ง
บริษัทถือว่ำไม่มีกำรใช้สิทธิดังกล่ำวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนภำยใน 14 วันนับจำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ โดยไม่มีดอกเบี้ย
ในกรณีตำมข้อ ข) บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะถือว่ำมีกำรใช้สิทธิเพียง
บำงส่วน และบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่
เหลือคืนให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วันทำกำรนับจำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิ
ในครั้งนั้นๆ พร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ำมี) โดยไม่มีดอกเบี้ย อย่ำงไรก็ดี ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีกำรใช้สิทธิ
ดังกล่ำว ยังมีผลต่อไปจนถึงวันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย เว้นแต่เป็นกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย
3.7.7

ผู้ถอื ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำอำกรแสตมป์หรือภำษีอื่นใด (ถ้ำ
มี) ตำมบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎำกรหรือข้อบังคับ หรือกฎหมำยต่ำงๆที่ใช้บังคับในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.7.8

ในกรณีที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ไม่สำมำรถคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ
ให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ภำยในระยะเวลำ 14 วันนับแต่วันครบก ำหนดกำรใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ ผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธินับแต่วันที่พ้น
กำหนด 14 วันดังกล่ำวจนถึงวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคืน
อย่ำงไรก็ดี หำกบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ได้ทำกำรส่งเช็ค ดร๊ำฟท์ ตั๋วแลก
เงินธนำคำร หรือค ำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะชื่ อผู้ถ ือ ใบส ำคัญสิท ธิ ทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุในหนังสือแสดงควำมจำนงในกำรใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิ ได้รับเงินคืนโดยชอบและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่ำเสียหำยใด ๆ อีก
ต่อไป

3.7.9

เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำมจำนงกำร
ใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน กล่ำวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้น
สำมัญ พร้อมทั้งหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิตำมข้อ 3.6.2 จ) และชำระเงินค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญถูกต้องและ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะไม่สำมำรถเพิกถอนกำรใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมเป็น
หนังสือจำกบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี)

3.7.10

เมื่อพ้นกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยแล้วแต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิยังมิได้ปฏิบัติ
ตำมเงื่อนไขของกำรใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่ำงครบถ้วนให้ถือว่ำใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธินนั้
ๆ สิ้นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีก

หน้ำ 13

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

3.7.11

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นจำนวนมำกกว่ำจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัท
และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะส่งใบส ำคัญแสดงสิทธิใบใหม่โดยมีจ ำนวนขอ ง
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลดลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำว หำกใบสำคัญแสดงสิทธินั้นอยู่ในระบบใบหุ้น โดย
ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วันนับจำกวันครบกำหนดกำรใช้สิทธิ นั้น ๆ และจะทำกำรยกเลิกใบสำคัญ
แสดงสิทธิใบเก่ำ

3.7.12

บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ของบริษัทต่อกระทรวงพำณิชย์ตำมจำนวนหุ้นสำมัญที่ออก
ใหม่สำหรับกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้งภำยใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่ำหุ้นตำมจำนวนที่มีกำรใช้สิทธิ
แต่ละครั้ง และบริษัทจะดำเนินกำรให้นำยทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไ ด้ใช้
สิทธินั้นเข้ำเป็นผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตำมจำนวนหุ้นสำมัญที่คำนวณได้จำกกำรใช้สทิ ธิ
ในครั้งนั้น
ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินกำรยื่นคำขอให้รับหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกเนื่องจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนเข้ำซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 30 วันนับแต่วันกำหนดกำรใช้สิทธิแต่ละครั้ง
หุ้นสำมัญใหม่ที่ออกเนื่องจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถำนะเท่ำเทียมกับหุ้นสำมัญของ
บริษัทที่ได้ออกไปก่อนหน้ำแล้วทุกประกำร นับตั้งแต่วันที่มีกำรจดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับสิทธิ
แทนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเนื่องจำกกำรออกหุ้นสำมัญใหม่ จำกกำรใช้สิทธิตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิกับกระทรวงพำณิชย์แล้ว

3.7.13

กำรส่งมอบหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทตำมใบสำคัญแสดงสิทธิผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดง
สิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญสำมำรถเลือกให้บริษัทดำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นสำมัญ โดยให้ออกใบหุ้นในนำม
ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ จะส่งมอบใบหุ้นตำมจำนวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตำมชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียน ภำยใน 15 วันทำกำรนับจำก
วันครบกำหนดกำรใช้สิทธิแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะไม่สำมำรถขำยหุ้นสำมัญที่เกิดจำก
กำรใช้สิทธิในตลำดหลักทรัพย์ได้จนกว่ำจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอำจจะได้รับภำยหลังจำกที่หุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำร
ใช้สิทธิได้รับอนุญำตให้เข้ำทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์
(ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับกำรจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสำมัญ แต่ประสงค์จะใช้บริกำร
ของศูนย์ฝำกหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝำกหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิไว้ใน
บัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี้ ศูนย์ รับฝำก
หลักทรัพย์ จะดำเนินกำรนำหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิฝำกไว้กับ “บริษัทศูนย์ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝำก “และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสำมัญที่บริษัทหลักทรัพย์
นั้นฝำกหุ้นสำมัญอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็ จะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนหุ้นสำมัญที่ผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญฝำกไว้และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสำมัญภำยใน
7วัน ทำกำรนับจำกวันครบกำหนดกำรใช้สิทธิ ในแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้รับกำร
จัดสรรหุ้นสำมัญ จะสำมำรถขำยหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิในตลำดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลำดหลักทรัพย์
อนุญำตให้หุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิทำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
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3.7.14

(ค) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เลือกให้บริษัทดำเนินกำรตำมข้อ (ข) ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับ
กำรจัดสรรหุ้น จะต้องตรงกับชื่อเจ้ำของบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝำกหุ้น
สำมัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่ำว มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินกำรออกใบหุ้นแก่ผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นตำมข้อ (ก) แทน
(ง) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสำมัญไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รับ
ฝำกหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝำก หุ้นสำมัญไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
สมำชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะด ำเนินกำรน ำหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิฝำกไว้กับศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์ และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสำมัญ ตำมจำนวนผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิได้รับกำรจัดสรรไว้ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ ผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจำกกำรจัดสรรหุ้นภำยใน 7 วัน ทำกำรนับจำกวันครบกำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละ
ครั้ง เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นต้องกำรขำยหุ้น ผู้ ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับกำร
จัดสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออกจำกบัญชีเลขที่ 600 ดังกล่ำว โดยต้องติดต่อผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอำจจะ
มีค่ำธรรมเนียมในกำรดำเนินตำมที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ดังนั้น
ในกรณีนี้ ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นจะสำมำรถขำยหุ้นที่ได้รับกำรจัดสรรในตลำด
หลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้หุ้นของบริษัททำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักแห่งประเทศไทย
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นได้ดำเนินกำรถอนหุ้นออกจำกบัญชีเลขที่ 600 ดังกล่ำวแล้ว
กำรคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิ จะไม่มีกำรเปลี่ย นแปลงซึ่งทำให้รำคำกำรใช้
สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีกำรรวมหุ้น สำหรับกำรคำนวณจำนวนเงินจำกกำรใช้
สิทธิ จะค ำนวณจำกรำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 5 ต ำแหน่ง) คูณกับจ ำนวนหุ้นสำมัญ
(จำนวนหุ้นสำมัญคำนวณได้จำก อัตรำกำรใช้ สิทธิใหม่ คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงควำมจำนงกำรใช้
สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมำเป็นเศษหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ในกรณีจำนวนเงินที่คำนวณได้จำกกำร
ใช้สิทธิมีเศษของบำทให้ตัดเศษของบำททิ้ง

3.7.15

ในกรณีที่หุ้นสำมัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินกำรชดใช้ค่ำเสียหำยที่เกิดขึ้น
ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ อย่ำงไรก็ตำมบริษัทจะไม่ชดใช้
ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่ำจะมีหุ้น
สำมัญเพียงพอในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลต่ำงด้ำวหรือบุคคลที่ไม่มีสัญชำติไทยที่ไม่สำมำรถใช้
สิทธิได้ เพรำะถูกจำกัดสิทธิตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นตำมที่ระบุในข้อบังคับบริษัท

3.7.16

ในช่วงระยะเวลำตั้งแต่วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ แสดงควำมจำนงใช้สิทธิโดย
ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว จนถึงก่อนวันที่นำยทะเบียนหุ้นของบริษัทจดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำว เป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนรำยชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท และกระทรวงพำณิชย์ได้รับจด
ทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้วอันเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธินั้น บริษัทจะถือว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำว มีสิทธิและสภำพเช่นเดียวกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่
ยังไม่ได้แสดงควำมจำนงใช้สิทธิ แต่ทั้งนี้ นับแต่วันที่นำยทะเบียนหุ้นของบริษัทได้จดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แสดงควำมจำนงในกำรใช้สิทธิโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้วในสมุดทะเบียน
รำยชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทและกระทรวงพำณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอัน เนื่องมำจำกกำรใช้สิทธินั้น
บริษัทจะถือว่ำผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิมีฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยสมบูรณ์
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4.

มำตรกำรคุ้มครองผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

4.1

สิทธิของบริษัทในกำรเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนระยะเวลำที่กำหนดตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทออกครั้งนี้ ไม่มีข้อกำหนดให้บริษัทสำมำรถเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อน
ระยะเวลำที่กำหนดตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
4.2

เงื่อนไขกำรปรับสิทธิ

กำรปรับสิทธิมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้รำคำกำรใช้สิทธิจะถูก
ปรับในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ตำมที่กำหนด และอัตรำกำรใช้สิทธิจะถูกปรับให้สอดคล้องกับกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิทั้งนี้
โดยมีหลักกำรพื้นฐำนที่จะรักษำมูลค่ำแห่งสิทธิตลอดอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยค่ำลง ทั้งนี้ เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบ
แทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่ำเดิม บริษัทจะดำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิในกำรซื้อ
หุ้นสำมัญตลอดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) เมื่อบริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัท อันเป็นผลมำจำกกำรรวมหรือกำรแบ่งแยก
หุ้นสำมัญที่ได้ออกแล้วของบริษัท
(ข) เมื่อบริษัทเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือบุคคลใด ๆ โดยรำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้น
สำมัญที่ออกใหม่ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ“รำคำตลำดของหุ้นสำมัญบริษัท”
(ค) เมื่อบริษัทเสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือบุคคลใด ๆ โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้
สิทธิที่จะแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญหรือให้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภำพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้นสำมัญ โดยรำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่ำวต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ
“รำคำตลำดของหุ้นสำมัญบริษัท”
(ง) เมื่อบริษัทจ่ำยปันผลทั้งหมดหรือบำงส่วนเป็นหุ้นสำมัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
(จ) เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่ำอัตรำร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้ของบริษัท สำหรับ
กำรดำเนินงำนในรอบระยะเวลำบัญชีใด ๆ ตลอดอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้
(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ใด ๆ อันท ำให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและ
ผลประโยชน์ใด ๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุกำรณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ)
กำรดำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิในกรณีต่ำง ๆดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นไปตำมสูตรและวิธีกำร
คำนวณดังต่อไปนี้
(ก) เมื่อบริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัทอันเป็นผลมำจำกกำรรวมหุ้นหรือแบ่งแยก
หุ้นสำมัญที่ได้ออกแล้วของบริษัท ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันที
นับตั้งแต่วันที่มีกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัทกับกระทรวงพำณิชย์
(1) รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี้
Price 1
=
Price 0 x (Par 1)
Par 0
(2) อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี้
Ratio 1
=
Ratio 0 x (Par 0)
Par 1
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โดยที่
Price 1
Price 0
ำรเปลีย่ นแปลง
Ratio 1
Ratio 0
Par 1
Par 0

คือ
คือ

รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนก

คือ
คือ
คือ
คือ

อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
มูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญหลังกำรเปลีย่ นแปลง
มูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญก่อนกำรเปลีย่ นแปลง

(ข) เมื่อบริษัทเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชำชนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด
โดยรำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญบริษัท”
กำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้
รับสิทธิในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ประกำศขึ้นเครื่องหมำย XR) สำหรับกรณีที่
เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ให้แก่
บุคคลใดๆ แล้วแต่กรณี
“รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จำกจำนวนเงินทั้งหมดที่บริษัทจะได้รับจำกกำรเสนอ
ขำยหุ้นสำมัญ หักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรเสนอขำยหุ้น หำรด้วยจำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ทั้งหมดใน
ครั้งนั้น
ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่พร้อมกันในรำคำเสนอขำยที่แตกต่ำงกันภำยใต้เงื่อนไขที่จะต้อง
จองซื้อหุ้นดังกล่ำวด้วยกัน ให้นำรำคำหุ้นดังกล่ำวและจำนวนหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมดมำคำนวณรำคำเฉลี่ยต่อหุ้น
ของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่ กำรเสนอขำยพร้อมกันดังกล่ำวไม่อยู่ภำยใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อ
ด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้นและรำคำเสนอขำยที่ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท ”
มำคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงเท่ำนั้น
“รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท” กำหนดไว้เท่ำกับ “รำคำตลำดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุน้ สำมัญ
บริษัท” โดยที่ “รำคำตลำดเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสำมัญบริษัท” หมำยถึง มูลค่ำกำรซื้อขำยหุน้ สำมัญ
ทั้งหมดของบริษัท หำรด้วยจำนวนหุ้นสำมัญของบริษัทที่มีกำรซื้อขำยทั้งหมดในตลำดหลักทรัพย์ในระยะเวลำ
14 วันทำกำร (วันที่เปิดทำกำรซื้อขำยของตลำดหลักทรัพย์)ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในกำรคำนวณ
“วันที่ใช้ในกำรคำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้รบั สิทธิในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่
(วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ประกำศขึ้นเครื่องหมำย XR) สำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุน้ เดิม
(Right Issue) และ/หรือวันแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่สำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่
บุคคลใด ๆ แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท” เนือ่ งจำกหุ้นสำมัญไม่มีกำรซื้อขำยในช่วงเวลำ
ดังกล่ำว บริษัทจะดำเนินกำรกำหนดรำคำยุติธรรมเพื่อใช้ในกำรคำนวณแทน
“รำคำยุติธรรม” หมำยถึง รำคำที่ประเมินโดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินที่สำนักงำน ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบ
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(1) รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี้
Price 1

= Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP(A+B)]
(2) อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี้
Ratio 1
โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP

=

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

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษทั ตำมควำมหมำยเช่นเดียวกับรำยละเอียดใน ข้อ
4.2 (ข)ข้ำงต้น
A
คือ จำนวนหุ้นสำมัญที่เรียกชำระเต็มมูลค่ำแล้วณวันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิ
ในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือก่อนวันแรกของกำรเสนอ
ขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชำชนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขำยหุ้นสำมัญให้แก่
บุคคลในวงจำกัดแล้วแต่กรณี
B
คือ จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขำยต่อ
ประชำชนทั่วไปและ/หรือเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้วแต่กรณี
BX
คือ จำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับทั้งสิ้นหลังหักค่ำใช้จ่ำยจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออก
ใหม่ (ถ้ำมี)ทั้งในกรณีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขำย
ประชำชนทั่วไปและ/หรือเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด
(ค) เมื่อบริษัทเสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆให้แก่ผู้ถือหุ้ นเดิมและ/หรือเสนอขำยประชำชนทั่วไปและ/หรือ
บุคคลในวงจำกัดโดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมัญได้หรือให้สิทธิในกำรซื้อหุ้น
สำมัญ (“หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภำพ”) เช่นหุ้นกู้แปลงสภำพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ
โดยรำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่ำวต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดของ
หุ้นสำมัญบริษัท”
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมัญไม่ได้รับ
สิทธิในกำรซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญหรือให้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญ (วันแรกที่
ตลำดหลักทรัพย์ประกำศขึ้นเครื่องหมำย XR หรือ XW) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
(Right Issue) และ/หรือวันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพเป็นหุ้ น
สำมัญหรือให้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไปและ/หรือกรณีที่เป็นกำร
เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้วแต่กรณี
“รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรับรองกำรใช้สิทธิ ” คำนวณจำกจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับ
จำกกำรขำยหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญ รวมกับเงินที่จะ
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ได้รับจำกกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญนั้น ถ้ำมีกำรใช้สิทธิทั้งหมด หักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรเสนอขำย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ หำรด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับกับกำรใช้สิทธินั้น
อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่พร้อมกันมำกกว่ำ 1 รำคำกำรเสนอขำย ภำยใต้เงื่อนไขที่
จะต้องจองซื้อหุ้นดังกล่ำวด้วยกัน ให้นำรำคำเสนอขำยทุกรำคำมำคำนวณรำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออก
ใหม่ แต่ในกรณีที่กำรเสนอขำยดังกล่ำวไม่อยู่ภำยในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำเฉพำะรำคำเสนอขำยที่
ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ "รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท" มำคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงเท่ำนั้น
รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท มีควำมหมำยเช่นเดียวกับรำยละเอียดในข้อ 4.2 (ข)ข้ำงต้น
“วันที่ใช้ในกำรคำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญ (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์
ประกำศขึ้นเครื่องหมำย XR หรือ XW) สำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ดังกล่ำวให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
(Right Issue) และ/หรือวันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพเป็นหุ้น
สำมัญหรือให้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญแก่แก่บุคคลใด ๆแล้วแต่กรณี
(1) รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี้
Price 1

=

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

(2) อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี้
Ratio 1

=

โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

A

คือ

B

คือ

BX

คือ

Ratio 0 x [(MP(A+B)]
[(A x MP) + BX]
รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษทั ตำมควำมหมำยเช่นเดียวกับรำยละเอียด
ในข้อ 4.2 (ข)ข้ำงต้น
จำนวนหุ้นสำมัญที่เรียกชำระเต็มมูลค่ำแล้วณวันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือ
หุ้นเพื่อกำรจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภำพเป็นหุ้น
สำมัญหรือให้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญกรณีเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/
หรือก่อนวันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภำพ
เป็นหุ้นสำมัญหรือให้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญกรณีเสนอขำยให้แก่บุคคลใด ๆ
แล้วแต่กรณี
จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้
สิทธิที่จะแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญหรือให้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญที่จะเสนอ
ขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขำยให้แก่บุคคลใด ๆ แล้วแต่กรณี
จ ำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับทั้งสิ้นหลังหักค่ ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี)จำกกำรออก
หลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญหรือให้สิทธิในกำร
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ซื้อหุ้นสำมัญส ำหรับกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขำย
ให้แก่บุคคลใด ๆ รวมกับเงินที่จะได้รับจำกกำรใช้สิทธิแปลงสภำพเป็นหุ้น
สำมัญหรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ
(ง) เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลทั้งหมดหรือบำงส่วนเป็นหุ้นสำมัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมัญไม่มีสิทธิ
รับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมำย XD)
(1) รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี้
Price 1

=

Price 0 x A
(A+B)

(2) อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี้
Ratio 1
โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
A
B

=

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

Ratio 0 x (A+B)
A
รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
จำนวนหุ้นสำมัญที่เรียกชำระเต็มมูลค่ำแล้วณวันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือ
หุ้นเพื่อสิทธิในกำรรับหุ้นสำมัญปันผล
จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสำมัญปันผล

(จ) เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่ำอัตรำร้อยละ 80 (กล่ำวคือ อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลที่บริ ษัทกำหนดไว้
ตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทและมีส่วนเพิ่มบนอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวเกินกว่ำร้อยละ 40)
ของกำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท (ที่ได้มีกำรตรวจสอบแล้ว) หลังจำกหักขำดทุนสะสม สำรองตำม
กฎหมำย ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและภำษีเงินได้จำกผลกำรดำเนินงำนในรอบระยะเวลำบัญชีใด ๆ ในระหว่ำง
อำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิ ทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วัน
แรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมำย XD)
ทั้งนี้อัตรำร้อยละของเงินปันผลที่จำ่ ยให้กับผู้ถือหุ้นคำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ำยออกจริงจำกผลกำร
ดำเนินงำนในแต่ละรอบระยะเวลำบัญชีหำรด้วยกำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้ของผลกำรดำเนินงำนของรอบ
ระยะเวลำบัญชีปีเดียวกันโดยที่เงินปันผลที่จ่ำยออกจริงดังกล่ำวให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ำยระหว่ำงกำลในแต่ละ
รอบระยะเวลำบัญชีดังกล่ำวด้วย
รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท ให้ใช้และมีควำมหมำยเช่นเดียวกับรำยละเอียดในข้อ 4.2 (ข) ข้ำงต้น
“วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันแรกที่ตลำด
หลักทรัพย์ประกำศขึ้นเครื่องหมำย XD)
(1) รำคำกำรใช้สิทธิ จะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี้
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Price 1

=

Price 0 x [MP – (D – R)]
MP

(2) อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี้
Ratio 1
โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP

=

Ratio 0 x MP
[MP – (D – R)]

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษทั มีควำมหมำยเช่นเดียวกับรำยละเอียดใน
ข้อ 4.2 (ข)ข้ำงต้น
D
คือ
เงินปันผลต่อหุ้นที่จำ่ ยจริงให้ผู้ถือหุ้น
R
คือ
เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ำยในอัตรำร้อยละ40 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษี เงินได้
หำรด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มสี ิทธิได้รับเงินปันผล
(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ใด ๆ อันท ำให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและ
ผลประโยชน์ใด ๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุกำรณ์ใด ๆ นั้น ไม่ได้กำหนดไว้ในข้อ 4.2 (ก) ถึง 4.2 (จ) ดังกล่ำวข้ำงต้น
ให้บริษัทพิจำรณำเพื่อกำหนดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรืออัตรำกำรใช้สิทธิ (หรือปรับจำนวน
หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตรำกำรใช้สิทธิ) ใหม่อย่ำงเป็นธรรม และไม่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับ
ผลประโยชน์ด้อยไปจำกเดิม โดยให้ถือว่ำผลกำรพิจำรณำนั้นเป็นที่สุด และให้บริษัทแจ้งให้สำนักงำน ก.ล.ต .
ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ทรำบถึงรำยละเอียดดังกล่ำวด้วยภำยใน 15
วัน นับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้สิทธิดังกล่ำว
(ช) กำรคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 4.2 (ก) ถึงข้อ 4.2 (ฉ) เป็นอิสระต่อ
กัน และจะคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงตำมลำดับเหตุก ำรณ์ก่อนหลังของกำรเปรียบเทียบกับรำคำตลำดของหุ้น
สำมัญของบริษัท ในกรณีที่เหตุกำรณ์ตำ่ ง ๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณกำรเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้คือ ข้อ
4.2 (ก) ข้อ 4.2 (จ)ข้อ 4.2 (ง) ข้อ 4.2 (ข) ข้อ 4.2 (ค) และข้อ 4.2 (ฉ) โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณกำร
เปลี่ยนแปลง ให้คงสภำพของรำคำกำรใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ต ำแหน่ง และอัตรำกำรใช้สิทธิเป็นทศนิยม 5
ตำแหน่ง
ทั้งนี้ในกำรคำนวณกำรปรับสิทธิของเหตุกำรณ์ในลำดับใดให้นำค่ำตัวแปรที่ผ่ำนกำรคำนวณกำรปรับสิทธิของ
ลำดับก่อนหน้ำ (ถ้ำมี) มำเป็นค่ำตัวแปรก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในกำรคำนวณกำรปรับสิทธิลำดับนั้น
(ซ) กำรคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 4.2 (ก) ถึงข้อ 4.2 (ฉ) จะไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรืออัตรำกำรใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีกำรรวมหุ้น
ส ำหรับกำรค ำนวณจ ำนวนเงินจำกกำรใช้สิทธิ จะค ำนวณจำกรำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
(ทศนิยม 5 ต ำแหน่ง) คูณกับจ ำนวนหุ้นสำมัญ (จ ำนวนหุ้นสำมัญค ำนวณจำกอัตรำกำรใช้สิทธิใหม่ คูณกับ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมำเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษ
ของหุ้นนั้นทิ้ง) ในกรณีจำนวนเงินที่คำนวณได้จำกกำรใช้สิทธิ มีเศษของบำทให้ตัดเศษของบำททิ้ง
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ทั้งนี้ในกรณีที่กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิดังกล่ำวมีผลทำให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่มีรำคำต่ำกว่ำมูลค่ำที่ตรำ
ไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัทให้ใช้มูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัทเป็นรำคำกำรใช้สิทธิใหม่ส่วนอัตรำกำรใช้
สิทธิใหม่ให้ใช้อัตรำกำรใช้สิทธิที่คำนวณได้ตำมข้อ 4.2 (ก) ถึงข้อ 4.2 (ฉ) เช่นเดิม
(ฌ) บริษัทอำจทำกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิควบคู่กับกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำรปรับอัตรำกำรใช้
สิทธิก็ได้
(ญ) กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 4.2 (ก) ถึงข้อ 4.2 (ฉ) และ/หรือ กำร
ออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ (ฌ)บริษัทจะดำเนินกำรแจ้งรำยละเอียด
เกี่ยวกับกำรปรับอัตรำและรำคำของใบสำคัญแสดงสิทธิทันทีหรือก่อนวันที่อัตรำหรือรำคำใช้สิทธิแปลงสภำพมี
ผลบังคับผ่ำนระบบเผยแพร่ข ้อ มูลผ่ ำนสื่ ออิเล็ กทรอนิกส์ข องตลำดทรั พย์ หรือระบบอื่น ใดตำมที ่ ต ลำด
หลักทรัพย์กำหนด และแจ้งต่อสำนักงำน กลต. ภำยใน 15 วันนับแต่วันที่กำรปรับสิทธิมีผลบังคับใช้ และ
จัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภำยใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกำรร้องขอ
เป็นหนังสือจำกผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและจะจัดให้ มีกำรเก็บรักษำสำเนำข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ
สำนักงำนใหญ่ของบริษัท และ/หรือ สำนักงำนใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ เพื่อให้ผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ สำมำรถขอตรวจสอบสำเนำข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวันและเวลำทำกำรของ
สถำนที่ดังกล่ำว
5.

กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

5.1

กำรแก้ไขส่วนที่มิใช่สำระสำคัญหรือที่ต้องดำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย
กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิที่มิใช่สำระสำคัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น
แก้ไขขั้นตอนกำรใช้สิทธิ หรือเรื่องที่เห็นได้ว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ง หรือในส่วนซึ่งไม่ทำให้
สิทธิของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิด้ อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตำมบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือค ำสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือ
ประกำศ หรือข้อบังคับของสำนักงำน ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือตลำดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง
ให้บริษัทกระทำโดยไม่ต้องได้รับควำมยินยอมจำกที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภำยหลังจำกที่ได้แจ้งให้สำนักงำน ก.ล.ต.
ทรำบแล้ว ทั้งนี้ กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิจะต้องไม่เป็นกำรขยำยอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิหรือกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำหรืออัตรำกำรใช้สิทธิ ยกเว้นกำรปรับสิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 4.2
5.2

กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เป็นสำระสำคัญ

กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธินอกจำกกรณีข้อ 5.1 ต้องได้รับควำมยินยอมจำกบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ และได้แจ้งให้สำนักงำน ก.ล.ต. ทรำบแล้ว
5.3

กำรแจ้งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

บริษัทจะดำเนินกำรแจ้งต่อตลำดหลักทรัพย์ ส ำนักงำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ทรำบถึง
รำยละเอียดกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิตำมที่กล่ำวในข้อ 5.1 หรือ 5.2 และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่มีกำรแก้ไข
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำวภำยใน 15 วันนับแต่วันที่กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิมีผลบังคับ และบริษัทจะดำเนินกำรแจ้ง
ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรำยให้ทรำบถึงรำยละเอียดกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิตำมที่กล่ำวในข้อ 5.1 หรือ 5.2
ผ่ำนระบบ SETLink ในวันเดียวกันกับวันที่บริษัทแจ้งต่อตลำดหลักทรัพย์ สำนักงำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียนใบสำคัญแสดง
สิทธิ และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่ มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภำยใน 15 วันนับแต่วันที่
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ได้รับกำรร้องขอเป็นหนังสือจำกผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยตำมสมควรตำมที่
บริษัทกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีกำรเก็บรักษำสำเนำข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง ณ สำนักงำนใหญ่ของบริษัท และ
สำนักงำนใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถขอตรวจสอบสำเนำ
ข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ในวันและเวลำทำกำรของสถำนที่ดังกล่ำว
5.4
บริษัท และ/หรือ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สำมำรถเสนอให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิในเรื่องกำรขยำยอำยุของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตรำกำรใช้สิทธิ และรำคำกำรใช้สิทธิ เว้นแต่เป็นกรณีกำรปรับสิทธิตำมข้อ 4.2
5.5

กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิต้องไม่ขัดต่อกฎหมำย

กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิไม่ว่ำกรณีใด ๆ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำหนดแห่งประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำต
ให้เสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15
ธันวำคม 2551 รวมทั้งข้อแก้ไขเพิ่มเติมหรือกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ ตลอดจนกฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี)
6.

กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีบริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิขำยใบสำคัญแสดงสิทธิได้
บริษัทจะชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ถอื ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตำมรำยละเอียดดังนี้

6.1
บริษัทจะชดใช้ค่ำเสียหำยให้เฉพำะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่แจ้งควำมจำนงที่จะใช้
สิทธิ ในวันกำหนดกำรใช้สิทธิแต่ละครั้งอย่ำงถูกต้องและครบถ้วนแล้วซึ่งบริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้
สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิได้อย่ำงเพียงพอยกเว้น กรณีตำมที่ระบุไว้ในข้อจ ำกัดกำรใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญของผู้ ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลต่ำงด้ำวหรือบุคคลที่ไม่มีสัญชำติไทย ในข้อ 3.7.2 หรือข้อจำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิและ
หุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ ในข้อ 13
ค่ำเสียหำยที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะคำนวณตำมสูตรกำร
คำนวณดังนี้
ค่ำเสียหำยต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
=
B x [MP – EP]
โดยที่

B

คือ จำนวนหุ้นสำมัญที่ไม่สำมำรถจัดให้มีและ/หรือเพิ่มขึ้นได้ตำมอัตรำกำรใช้สิทธิที่
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย
MP คือ รำคำเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสำมัญของบริษัทในวันกำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ มำแสดงควำมจำนงในกำร
ใช้สิทธิ (รำคำเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของหุ้นสำมัญของบริษัท ค ำนวณจำกมูลค่ำกำรซื้อ
ขำยหุ้นสำมัญทั้งหมดของบริษัท หำรด้วยจำนวนหุ้นสำมัญของบริษัทที่มีกำรซื้อขำย
ทั้งหมดในตลำดหลักทรัพย์)
EP คือ รำคำกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิหรือรำคำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับ
สิทธิหำกมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ
ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท ” เนื่องจำกหุ้นสำมัญของบริษัทไม่มีกำรซื้อขำยใน
ช่วงเวลำดังกล่ำวบริษัทจะดำเนินกำรกำหนดรำคำยุติธรรมเพื่อใช้ในกำรคำนวณแทน
6.2
กำรชดใช้ค่ำเสียหำยตำมข้อ 6.1 บริษัทจะชำระให้เป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะ และจะจัดส่งทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับภำยใน 14 วันทำกำรนับจำกวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมำแจ้งควำมจำนงที่จะใช้สิทธิ ในกรณีที่บริษทั ไม่
สำมำรถคืนเงินค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภำยในระยะเวลำดั งกล่ำว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบี้ย
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ในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณนับแต่วันที่พ้นกำหนด 14 วันดังกล่ำวจนถึงวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้รับคืนเงิน
ค่ำเสียหำย
อย่ำงไรก็ดไี ม่ว่ำในกรณีใด ๆ หำกบริษัทได้ทำกำรส่งเช็คดร๊ำฟท์ตั๋วแลกเงินธนำคำรหรือคำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำรซึ่ง
ขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะชื่อผู้ถือใบสำคัญสิทธิทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุในหนังสือแสดงควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ
โดยถูกต้องแล้วให้ถือว่ำผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินค่ำเสียหำยคืนแล้วโดยชอบและไม่มสี ิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือ
ค่ำเสียหำยใด ๆ อีกต่อไป
6.3

กำรชดใช้ค่ำเสียหำยตำมข้อนี้ให้ถือเป็นสิ้นสุด

7.

กำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

7.1

กำรเรียกและ/หรือกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้เป็นไปตำมวิธีกำรดังต่อไปนี้
กำรเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทมีสิทธิเรียกกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ไม่ว่ำในเวลำใด ๆ ตำมที่เห็นสมควรแต่บริษัทต้องจัดให้มีกำร
ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเ พื่อขอมติในกำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งโดยเร็วภำยใน 30 วันนับแต่วันเกิดเหตุกำรณ์
ดังต่อไปนี้
(ก)

หำกมีกำรเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสำระสำคัญไม่ว่ำโดยบริษัทหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 5.2 หรือตำมที่จะกล่ำวต่อไปใน (ข) ทั้งนี้ ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและ/หรือผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิในเรื่องกำรขยำยอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิหรือกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำหรืออัตรำกำรใช้สิทธิหรือกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันจะเป็นผลกระทบในด้ำนลบต่อสิทธิ
และ/หรือส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือที่ผิดไปจำกเงื่อนไขที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ลงมติไว้ เว้น
แต่กำรปรับสิทธิตำมที่ระบุไว้ในข้อ 4.2

(ข)

เมื่อบริษัทหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 25 ของจำนวนหน่วย
ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้มีกำรใช้สิทธิ ประสงค์จะเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิตำมข้อ 5.
(ทั้งนี้บริษัทและ/หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในเรื่อง
อัตรำกำรใช้สิทธิรำคำกำรใช้สิทธิและอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ)
หำกบริษัทไม่ดำเนินกำรเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภำยในระยะเวลำที่กำหนดผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้มกี ำร
ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น สำมำรถดำเนินกำรเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทนบริษัทได้
บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในกำรประชุมดังกล่ำวเป็นระยะเวลำไม่เกิน 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดย ผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมจะต้องมีรำยชื่อเป็นผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันก่อนวันปิดสมุด
ทะเบียนดังกล่ำว (วันก่อนวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมำย XM)

7.2

หนังสือเชิญประชุม

ในกำรเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมเนื่องจำกบริษัทหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิร้อง
ขอให้บริษัทส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ระบุสถำนที่ที่จะใช้ประชุมโดยต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้ง
สำนักงำนใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือกรุงเทพมหำนครวันและเวลำที่จะประชุมรวมทั้งเรือ่ งที่จะพิจำรณำในที่
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ประชุม) ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรำยและแจ้งให้นำยทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทรำบเป็น
ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และต้องไม่เกิน 5 วันทำกำรนับแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมำย XM)
7.3

กำรมอบฉันทะ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอำจแต่งตัง้ ผู้รับมอบฉันทะให้เข้ำร่วมประชุมและ/หรือออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิครำวใดๆก็ได้โดยผูร้ ับมอบฉันทะดังกล่ำวจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะ (ซึ่งทำตำมแบบที่บริษัทและ/หรือ
นำยทะเบียนกำหนดและได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับหนังสือเรียกประชุมแล้ว) ต่อประธำนที่ประชุมหรือ
บุคคลที่ประธำนกรรมกำรมอบหมำยก่อนเริ่มกำรประชุม
7.4

องค์ประชุม

องค์ประชุมในกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้รับมอบ
ฉันทะ มำประชุมกันได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น จึงจะครบเป็น
องค์ประชุม และหำกปรำกฏว่ำกำรประชุมครั้งใด เมื่อล่วงเลยเวลำนัดไปแล้ว 60 นำที แต่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเข้ำร่วม
ประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้ถือว่ำกำรประชุมในครั้งนั้นไม่ครบองค์ประชุม ในกรณีที่กำรประชุมดังกล่ำวจัดขึ้นโดย
บริษัท บริษัทจะจัดให้มีกำรประชุมใหม่ภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 วันแต่ไม่เกิน 14 วัน นับแต่วันที่กำหนดเป็นวันประชุม
ครำวก่อนโดยปฏิบัตติ ำมข้อ 7.2 ซึ่งในกำรประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่ำจะต้องครบองค์ประชุม
อย่ำงไรก็ตำม หำกผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ไม่ครบเป็น
องค์ประชุมในวันกำหนดประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก ให้ถือว่ำเป็นประชุมเป็นอันระงับไป โดยจะไม่มีกำรเรียก
ประชุมใหม่อีก
7.5

ประธำนในที่ประชุม

ในกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดขึ้นโดยบริษัทให้ประธำนกรรมกำรบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำก
ประธำนกรรมกำรบริษัททำหน้ำทีเ่ ป็นประธำนที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีทผี่ ู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้จดั
ประชุมประธำนในที่ประชุมอำจจะมำจำกบุคคลที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือกนอกเหนือไปจำกประธำน
กรรมกำรหรือบุคคลที่ประธำนกรรมกำรมอบหมำยโดยที่ทั้งสองกรณีประธำนที่ประชุมไม่มสี ิทธิออกเสียงชี้ขำด
7.6

กำรออกเสียงลงคะแนน

ในกำรออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ำกับจำนวนของหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่
ถืออยู่ในขณะนั้นๆ โดยใบส ำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้เป็นประธำนในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
นอกจำกสิทธิที่ตนมีอยู่ในฐำนะเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
7.7

มติที่ประชุม

มติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
ทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้ำประชุมและมีสิทธิออกเสียงและให้มตินั้นมีผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิทั้งหมดไม่ว่ำจะได้เข้ำร่วมประชุมหรือไม่ ในกำรออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ำกับ
หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมี 1 เสียง
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บริษัทจะดำเนินกำรแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต่อตลำดหลักทรัพย์ภำยในวันทำกำรถัดไปนับแต่วัน
ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผ่ำนสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ (ระบบ SETLink) รวมทั้งแจ้งต่อสำนักงำน ก.ล.ต.
และนำยทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภำยในระยะเวลำ 15 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
7.8

รำยงำนกำรประชุม

บริษัทจะจัดทำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 14 วัน นับจำกวันประชุมผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยให้ประธำนที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้นๆ เป็นผู้ลงนำมรับรองรำยงำนกำรประชุม ทั้งนี้
ให้จัดเก็บรำยงำนกำรประชุมไว้กับบริษัทรำยงำนดังกล่ำวซึ่งลงนำมโดยประธำนที่ประชุมในแต่ละครั้ง ให้ถือว่ำถูกต้องและมติ
นั้นผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรำยไม่ว่ำจะได้เข้ำร่วมประชุมด้วยหรือไม่ และบริษัทจะจัดส่งรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว
ให้แก่ตลำดหลักทรัพย์และส ำนักงำน ก.ล.ต. ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 14 วันนับจำกวันประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ
นอกจำกนี้ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิร้องขอบริษัทจะต้องจัดส่งรำยงำนกำรประชุมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรำยที่
ร้องขอด้วย โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่ำใช้จ่ำยนั้นๆ
7.9

ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม
บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยตำมสมควรทั้งหมดที่เกิดขึ้นจำกกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกครั้ง

8.

สถำนะของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงกำรแสดงควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ

สถำนะของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงควำมจำนงในกำรใช้สิทธิและวันก่อน
วันที่กระทรวงพำณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสถำนภำพและ
สิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แสดงควำมจำนงใช้สิทธิและสถำนภำพจะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพำณิชย์ได้รับ
จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิข้ำงต้นแล้ว
ในกรณีที่บริษัทมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและ/หรืออัตรำกำรใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้นำหุ้นสำมัญที่เกิดจำก
กำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ทำกำรใช้สิทธิแล้วจะได้รับ
กำรปรับสิทธิย้อนหลังโดยบริษัทจะดำเนินกำรออกหุ้นสำมัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตำมจำนวน
ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รับหำกรำคำใช้สิทธิและ/หรืออัตรำกำรใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) ที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับ
ใช้ โดยหุ้นสำมัญส่วนที่เพิ่มใหม่อำจได้รับช้ำกว่ำหุ้นสำมัญที่ได้รับก่อนหน้ำนี้แล้วแต่ไม่เกิน 15 วันนับจำกวันที่มีกำรปรับสิทธิ
9.

สถำนะของหุ้นสำมัญใหม่ที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

หุ้นสำมัญออกใหม่ตำมกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสภำพเท่ำเทียมกับหุ้นสำมัญของบริษัทที่
ออกไปก่อนหน้ำนี้ทุกประกำรซึ่งรวมทั้งสิทธิในกำรรับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งนี้นับแต่วนั ที่
กระทรวงพำณิชย์รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชำระแล้วและนำยทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทได้จดแจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทหำกบริษัทได้ประกำศวันกำหนดให้สิทธิในเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใด
แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันที่กระทรวงพำณิชย์รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วและนำยทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทได้จดแจ้ง
ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวจะไม่มีสิทธิได้รับ
เงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นนั้น
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10.

ตลำดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ

บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้เข้ำจดทะเบียนกับ ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภำยใน 30 วันนับจำก
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
11.

วิธีกำรส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะด ำเนินกำรส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มี รำยชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรำกฏในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 เมษำยน 2565 (Record Date) โดยบริษัทจะดำเนินกำรออกและส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิตำม
รำยละเอียดและขั้นตอน ดังต่อไปนี้
11.1

ในกรณีผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จำกัด

บริษัทจะดำเนินกำรให้นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิออกและจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับกำร
จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิกำรจองซื้อทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นภำยใน 15 วันทำกำร
นับจำกวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในกรณีนี้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับกำรจัดสรรจะไม่สำมำรถขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ ได้จนกว่ำจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งอำจจะได้รับภำยหลังจำกที่ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทได้รับอนุญำตให้เ ข้ำทำ
กำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
11.2

ในกรณีผู้ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์

บริษัทจะดำเนินกำรให้นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรฝำกไว้กับ “บริษัทศูนย์
รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดเพื่อผูฝ้ ำก ”ภำยใน 7 วันทำกำรนับจำกวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและบริษัทศูนย์
รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝำกหลักทรัพย์อยู่
ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผฝู้ ำกได้รับกำรจัดสรรฝำกไว้และออก
หลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้ทไี่ ด้รับกำรจัดสรรภำยใน 7 วันทำกำรนับจำกวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในกรณีนี้ผู้ถือหุ้นทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรจะสำมำรถขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรได้ทันทีที่ตลำดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ รับใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและให้ทำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ทั้งนี้ชื่อของผู้ถือหุ้นที่ได้รับกำรจัดสรรจะต้องตรงกับชื่อเจ้ำของบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับกำรจัดสรร
ประสงค์ที่จะฝำกใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่
ได้รับกำรจัดสรรตำมข้อ 11.1 แทน
11.3

ในกรณีผู้ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์กับบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สมำชิกเลขที่ 600

บริษัทจะดำเนินกำรให้นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรฝำกไว้กับบริษัท ศูนย์รับ
ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ภำยใน 7 วันทำกำรนับจำกวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและบริษทั ศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิตำมจำนวนที่ได้รับจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้
ออกหลักทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผทู้ ี่ได้รับกำรจัดสรรภำยใน 7 วันทำกำรนับจำกวันออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรต้องกำรขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นดังกล่ำวจะต้องถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
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ออกจำกบัญชี 600 ดังกล่ำว โดยต้องติดต่อผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ทวั่ ไป ซึ่งอำจจะมีคำ่ ธรรมเนียมในกำรดำเนินกำรตำมที่บริษัท
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ กำหนด ดังนั้น ในกรณีนี้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับกำร
จัดสรรจะสำมำรถขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรได้ทันทีที่ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รับใบสำคัญแสดงสิทธิของ
บริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและให้ทำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และผู้ถือหุ้นที่ได้รับกำรจัดสรรได้
ดำเนินกำรถอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจำกบัญชี 600 ดังกล่ำวแล้ว
12.

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษำยน 2565 มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทอีกจำนวน 899,519,613.75 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จำนวน 1,199,359,485 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.75
บำท (หลังกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้) เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญรุ่นที่ 5 จำนวน
799,572,990 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้รับจัดสรร รำคำหน่วยละ 0.40 บำท และเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญรุ่นที่ 6 จำนวน 399,786,495 หน่วย ให้แก่ผู้ที่ใช้สิทธิจองซื้อและชำระรำคำใบสำคัญแสดง
สิทธิ EFORL–W5 โดยไม่คิดมูลค่ำ
รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
หุ้นสำมัญ
: หุ้นสำมัญของบริษัท บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด
(มหำชน)
จำนวนหุ้นที่รองรับกำรใช้สิทธิ
:
ไม่เกิน 799,572,990 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหุ้น
: 0.75 บำท
รำคำใช้สิทธิต่อหุ้น
: 1.00 บำท เว้นแต่จะมีกำรปรับสิทธิตำมข้อ 4.2
หุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับกำรใช้สทิ ธิคิดเป็นร้อยละ
: ร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัท (หลังกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ ทีไ่ ด้รับ
อนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 เมษำยน
2565)
ตลำดรองของหุ้นสำมัญ
: บริษัทจะดำเนินกำรยื่นคำขอให้รับหุ้นสำมัญที่เกิดจำก
กำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญใน
แต่ละครั้งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้ำซื้อขำยในตลำด
หลั ก ทรั พ ย์ เอ็ ม เอ ไอ ภำยใน 30 วั น นั บ จำกวั น
กำหนดกำรใช้สิทธิครั้งนั้นๆ
3.
กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ กำรโอนหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ ข้อจำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ และ
ข้อจำกัดกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
13.1

กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

13.1.1 กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มิได้ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) แบบกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่ำงผู้โอนและผูร้ ับโอน กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เมือ่ ผู้โอน
ใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิระบุชื่อเป็นเจ้ำของใบสำคัญแสดงสิทธิใน
จำนวนที่จะทำกำรโอน หรือผูร้ ับโอนคนสุดท้ำยโดยมีกำรสลักหลังแสดงกำรโอนต่อเนื่องครบถ้วนจำกผู้ที่
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(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

(ฉ)

ปรำกฏชื่อดังกล่ำว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลำยมือชื่อสลักหลังแสดง
กำรโอนให้ไว้ด้วย
ผลกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่ำงผู้รับโอนกับบริษัท กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้ยันกับบริษทั ได้ก็
ต่อเมื่อนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำขอลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมทั้งใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่ผรู้ ับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงลำยมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้ำนหลังของใบสำคัญแสดงสิทธินั้น
ครบถ้วนแล้ว
ผลของกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่ำงผู้รับโอนกับบุคคลภำยนอก กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้ยันกับ
บุคคลภำยนอกได้ก็ต่อเมื่อนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุด
ทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว
กำรขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ จะต้องกระทำ ณ ส ำนักงำนใหญ่ของนำยทะเบียนใบสำคัญ
แสดงสิทธิในวันและเวลำทำกำรของนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะต้องทำตำมแบบและวิธีกำรที่นำย
ทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิก ำหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ลงลำยมื อชื่อ
ครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ในข้อ (ก) พร้อมทั้งหลักฐำนอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงควำมถูกต้องและควำมสมบูรณ์ของกำร
โอนและกำรรับโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมที่นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิก ำหนดให้แก่นำยทะเบียน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ และให้นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิออกใบรับคำขอลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดง
สิทธิให้แก่ผู้ขอลงทะเบียนนั้น
นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิ พร้อมทั้งรับรองกำรโอนไว้ในใบสำคัญแสดงสิทธิภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วันที่นำยทะเบียนใบส ำคัญ
แสดงสิทธิได้รับคำขอลงทะเบียนและเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ไม่ต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้
ใหม่ หรือภำยใน 15 วันทำกำรนับแต่วันที่นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำขอลงทะเบียนและเอกสำร
หลักฐำนที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้ใหม่
นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รับดำเนินกำรตำมคำขอลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
หำกนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิเห็นว่ำกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธินั้นจะขัดต่อกฎหมำยหรือขัดต่อ
ข้อจ ำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ำมี) โดยนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะแจ้งให้ผู้ขอลงทะเบียน
ทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันที่นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำขอลงทะเบียนและเอกสำรหลักฐำนที่
เกี่ยวข้อง

13.1.2 กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และหน่วยงำนกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
13.2

กำรโอนหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ

หุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ สำมำรถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่กำรโอนหุ้นดังกล่ำว เป็นเหตุให้มี
บุคคลต่ำงด้ำวหรือบุคคลที่ไม่มีสัญชำติไทยถือหุ้นในบริษัทเกินกว่ำร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ทั้งหมดของบริษัท
13.3

กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ และข้อจำกัดกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทไม่มีข้อจำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิเว้นแต่กำรโอนเกิดขึ้นในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อ
พักกำรโอนหรือกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักกำรโอนหรือกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญ
แสดงสิทธิเป็นระยะเวลำ 21 วันก่อนวันครบกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย และตลำดหลักทรัพย์จะทำกำรขึ้นเครื่องหมำย SP
(ห้ำมกำรซื้อขำย) ล่วงหน้ำ 2 วันทำกำรก่อนวันปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
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ตรงกับวันหยุดทำกำรของตลำดหลักทรัพย์ให้เลื่อนเป็นวันทำกำรก่อนหน้ำ) ทั้งนี้ กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีผลก็ต่อเมื่อ
นำยทะเบียนได้ลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว ข้อจำกัดอันสืบ
เนื่องมำจำกข้อบังคับของบริษัทว่ำด้วยเรื่องอัตรำส่วนกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำว มีรำยละเอียดดังนี้
(ก) บริษัทจะไม่ออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่ำงด้ำว ซึ่งได้ดำเนินกำรใช้สิทธิตำม
เงื่อนไขกำรแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิตำมข้อ 3.6 หำกกำรใช้สิทธิดังกล่ำวจะทำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของคน
ต่ำงด้ำวมีจำนวนเกินกว่ำร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทตำมที่ระบุในข้อบังคับ
ของบริษัท
(ข) หำกข้อจำกัดตำมข้อ (ก) ข้ำงต้นมีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่ำงด้ำวที่ได้ดำเนินกำรใช้สิทธิตำม
เงื่อนไขกำรแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิตำมข้อ 3.6 และตำมหลักกำร “มำก่อนได้ก่อน” (First-Come FirstServed) ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ตำมจำนวนที่ระบุในใบแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนไม่ว่ำ
ทั้งหมดหรือบำงส่วน บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ขอสงวนสิทธิในกำรส่ง
เงินในส่วนที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่ำงด้ำวดังกล่ำวโดยไม่มีดอกเบี้ย
ภำยใน 14 วันนับจำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิ ทั้งนี้ ตำมวิธีกำรและเงื่อนไขที่ก ำหนดโดยบริษัท และ/หรือ
ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี)
(ค) นอกจำกกำรส่งเงินในส่วนที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้คืนตำมข้อ 13.3 (ข) ข้ำงต้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคน
ต่ำงด้ำวจะไม่ได้รับกำรชดเชยหรือชดใช้ไม่ว่ำในรูปแบบใดจำกบริษัทและตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้
สิทธิ (ถ้ำมี) ในกรณีที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิได้โดยมีสำเหตุมำจำกข้อจำกัดเรื่องอัตรำส่วน
กำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำวตำมข้อ (ก) ข้ำงต้น
14.

ผลบังคับข้อกำหนดสิทธิและกฎหมำยที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับในวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยโดย
ข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีควำมตำมกฎหมำยไทย และหำกมีข้อควำมใดๆในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดแย้งกับกฎหมำยหรือ
ประกำศใดๆที่มีผลใช้บังคับตำมกฎหมำยกับใบสำคัญแสดงสิท ธิให้ใช้ข้อควำมตำมกฎหมำยหรือประกำศดังกล่ำวบังคับกับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิแทนข้อควำมของข้อกำหนดสิทธิเฉพำะในส่วนที่ขัดแย้งกันนั้น
ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)
โดย

(นำยปรีชำ นันท์นฤมิต)
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

หน้ำ 30

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ข้อกำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่
ของ
ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถอื ใบสำคัญแสดงสิทธิ
สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุ้นสำมัญของ
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน) รุ่นที่ 6
สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อและชำระรำคำใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5
(“EFORL-W6”)
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บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

ข้อกำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของ
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน) รุ่นที่ 6 (EFORL-W6)
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน) จำกัด รุ่นที่ 6 (EFORL-W6) ออก
โดย บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน) จำกัด (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ตำมมติที่ประชุมสำมัญผู้
ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษำยน 2565
ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิโดยผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและผู ้ถื อ
ใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตำมข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ทุกประกำร และให้ถือว่ำผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับทรำบและ
เข้ำใจข้อกำหนดต่ำงๆในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่ำงดีแล้วรวมทั้งได้ให้ควำมเห็นชอบกับกำรแต่งตั้งนำยทะเบียนใบสำคัญแสดง
สิทธิ และข้อกำหนดต่ำงๆ ในสัญญำแต่งตั้งนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิด้วย ทั้งนี้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะจัดให้มกี ำร
เก็บรักษำส ำเนำข้อก ำหนดสิทธิ และส ำเนำสัญญำแต่งตั้งนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ไว้ ณ ส ำนักงำนใหญ่ของผู้ ออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิ และสำนักงำนใหญ่ของนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสำเนำ
ข้อกำหนดสิทธิได้ในวันและเวลำทำกำรของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี)
1. คำจำกัดควำม
คำและข้อควำมต่ำง ๆที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ให้มีควำมหมำยดังต่อไปนี้
“ข้อกำหนดสิทธิ”

หมำยถึง ข้อกำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท อี
ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน) รุ่นที่ 6 ตำมมติที่ประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษำยน 2565 (รวมถึงที่มี
กำรแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”
หมำยถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของ บริษัท อี ฟอร์ แอล
เอม จ ำกัด (มหำชน) รุ่นที่ 6 (“EFORL-W6”) ชนิดระบุชื่อผู้
ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ จัดสรรให้แก่ผู้ใช้สิทธิจองซื้อใบสำคัญ
แสดงสิ ท ธิ EFORL-W5 ซึ ่ ง มี ร ำยละเอี ย ดตำมที ่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
ข้อกำหนดสิทธิ
“ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ”
หมำยถึง ใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของ บริษัท อี
ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด (มหำชน) รุ่นที่ 6 ที่ออกให้โดยบริษัท
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
“บริษัท” หรือ “ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ” หมำยถึง บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)
“ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ”
หมำยถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละหน่วยตำมข้อ 3.3
“หุ้นรองรับ”
หมำยถึง หุ ้ น สำมั ญ ออกใหม่ ข อง บริ ษ ั ท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกั ด
(มหำชน) จำนวนไม่เกิน 399,786,495 หุ้น ที่จัดไว้เพื่อรองรับ
กำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งหุ้นสำมัญที่จะออก
ใหม่เพิ่มเติมในกรณีกำรปรับสิทธิภำยใต้ข้อกำหนดสิทธิ
“วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ”
หมำยถึง 31 พฤษภำคม 2565
“วันกำหนดกำรใช้สิทธิ”
ให้มีควำมหมำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 3.1 ของข้อกำหนดสิทธิ
“วันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย”
ให้มีควำมหมำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 3.1 ของข้อกำหนดสิทธิ
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บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)

“วันทำกำร”

หมำยถึง วันที่ธนำคำรพำณิชย์เปิดทำกำรตำมปกติในกรุงเทพมหำนคร
ซึ่งไม่ใช่วันเสำร์หรือวันอำทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยประกำศให้เป็นวันหยุดของธนำคำรพำณิชย์
“ระยะเวลำแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ” หมำยถึง ระยะเวลำที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิท ธิใน
กำรซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท สำมำรถแจ้งควำมจำนงใน
กำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 3.2
“กำรไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจ้งสิทธิควำม หมำยถึง เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิซื้อ
จำนงในกำรใช้สิทธิ”
หุ้นสำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
จะไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิดังกล่ำว
ได้อีกต่อไป
“นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ
หมำยถึง นำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งได้แก่บริษัท ศูนย์รับ
“นำยทะเบียน”
ฝำกหลั ก ทรั พ ย์ ( ประเทศไทย) จ ำกั ด หรื อ บุ ค คลอื ่ น ใดที่
คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งให้เป็นนำยทะเบียนใบสำคัญแสดง
สิทธิ
“ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์”
หมำยถึง บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
“สำนักงำน ก.ล.ต.”
หมำยถึง สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
“ตลำดหลักทรัพย์”
หมำยถึง ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
“SETLink”
หมำยถึง ระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์
“ประกำศ ทจ.34/2551”
หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง
กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยใบส ำคัญแสดง
สิ ท ธิ ท ี ่ จ ะซื ้ อ หุ ้ น ที ่ อ อกใหม่ แ ละหุ ้ น ที ่ อ อกใหม่ เ พื ่ อ รองรั บ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 (รวมทั้งที่มี
กำรแก้ไขเพิ่มเติม)
2. รำยละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขำย
ตำมมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษำยน 2565 ได้มีมติอนุมัติกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทรุ่นที่ 6 จำนวนไม่เกิน 399,786,495 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อ
และชำระรำคำใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 โดยมีรำยละเอียดดังนี้: ผู้จองซื้อและชำระรำคำใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORLW5 2 หน่วย จะได้รับกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6 1 หน่วย (2 ใบส ำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 : 1 หน่วย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6) โดยกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับกำรจัดสรรใบแสดงสิทธิตำมรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรำกฏ
ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 เมษำยน 2565 (Record Date) ซึ่งมีลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขำย ดังต่อไปนี้
2.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่ออกและเสนอขำย
ประเภทหลักทรัพย์ทเี่ สนอขำย

: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด
(มหำชน) รุ่นที่ 6 (“EFORL-W6”)

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

: ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอ : ไม่เกิน 399,786,495 หน่วย (สำมร้อยเก้ำสิบเก้ำล้ำนเจ็ดแสนแปดหมื่น
ขำย
หกพันสี่ร้อยเก้ำสิบห้ำหน่วย)
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จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับกำรใช้
สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ

: ไม่เกิน 399,786,495 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.75 บำท) (หลังกำร
เปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นของบริษัทโดยกำรรวมมูลค่ำที่ตรำไว้
(รวมพำร์)) คิดเป็นร้อยละ 10.001 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ แ ล้ ว
ทั้งหมดของบริษัท (หลังกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ ที่ได้รับอนุมัติ
จำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษำยน 2565)
หรือคิดเป็นร้อยละ 7.69 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทเมื่อรวมหุ้น
เพิ่มทุนทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุม บริษัทจะมีกำรจัดสรรหุ้นเพิ่ม
ทุนใหม่ 2 ส่วนคือ 1) หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด
(มหำชน) รุ่นที่ 5 (“EFORL-W5”) จำนวนไม่เกิน 799,572,990 และ 2)
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื ้ อ หุ ้ น สำมั ญของบริ ษ ั ท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกั ด (มหำชน) รุ่ น ที ่ 6
(“EFORL-W6”) จ ำนวนไม่ เ กิ น 399,786,495 หุ ้ น โดยหุ ้ น ทั ้ งหมดมี
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.75 บำทต่อหุ้น) ทั้งนี้ สัดส่วนหุ้นรองรับสำหรับ
กำรใช้สิทธิ EFORL-W5 และ EFORL-W6 คิดเป็นร้อยละ 30.002 ของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของ ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ตำมข้อ 10
ของประกำศ ทจ. 34/2551

วิธีกำรเสนอขำย

: จัดสรรให้แก่ผู้ใช้สิทธิจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ใน
อัตรำส่วน 2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดง
สิทธิ EFORL-W6 โดยไม่คิดมูลค่ำ ทั้งนี้ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดง
สิทธิเหลือจำกกำรคำนวณตำมอัตรำส่วนกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่ำว ให้ตัดเศษดังกล่ำวทิ้งทั้งจำนวน

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย

: หน่วยละ 0 บำท (ศูนย์บำท)

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

: 31 พฤษภำคม 2565

วันที่หมดอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิ

: 31 พฤษภำคม 2568

อำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

3 ปี นับจำกวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

อัตรำกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

1

: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สำมำรถซื้อหุ้นสำมัญใหม่ได้ 1หุ้น (เว้นแต่
จะมีกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิในข้อ 4.2)

วิธีการคานวณสัดส่วนหุ้นรองรับสาหรับการใช้ สิทธิ EFORL-W6: (จานวนหุ้นรองรับสาหรับการใช้ สิทธิ EFORL-W6)/(จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
399,786,495

แล้ วทังหมดของบริ
้
ษทั ) ร้ อยละ 10.00= 3,997,864,950
2

วิธีการคานวณสัดส่วนหุ้นรองรับสาหรับการใช้ สิทธิ EFORL-W5 และ EFORL-W6: (จานวนหุ้นรองรับสาหรับการใช้ สิทธิ EFORL-W5 และ
1,199,359,485

EFORL-W6)/ (จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท) ร้ อยละ 30.00 = 3,997,864,950
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รำคำกำรใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ

: หุ้นละ 2.50 บำท (สองบำทห้ำสิบสตำงค์) (เว้นแต่มีกำรปรับรำคำกำรใช้
สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิในข้อ 4.2) (รำคำกำรใช้สิทธิคำนวณจำก
จำนวนหุ้นภำยหลังกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้โดยกำรรวมหุ้น)
ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ
: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ได้ โดย
กำหนดวันที่สำมำรถใช้สิทธิดังนี้
- 30 พฤศจิกำยน 2565 (“วันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งแรก”)
- 31 พฤษภำคม 2566
- 31 พฤศจิกำยน 2566
- 31 พฤษภำคม 2567
- 31 พฤศจิกำยน 2567
- 31 พฤษภำคม 2568 (“วันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย”)
ในกรณีที่วันก ำหนดกำรใช้สิทธิดังกล่ำวตรงกับวันหยุดของบริษัทหรือ
ตลำดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ให้เลื่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิดังกล่ำว
เป็นวันทำกำรก่อนหน้ำใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิหรือไม่
ได้ใช้สิทธิในวันใช้สิทธิใดๆ สำมำรถสะสม เพื่อน ำไปใช้สิทธิได้ในวันใช้
สิทธิ ครั้งต่อไป ตลอดอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หำกครบกำหนดอำยุ
ของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูก
ยกเลิกและสิ้นผลไป
ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้
: ไม่น้อยกว่ำ 5 วันทำกำรก่อนวันใช้สิทธิ ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 15.00
สิทธิ
น. ยกเว้นกำรแจ้งสิทธิครั้งสุดท้ำยจะไม่น้อยกว่ำ 15 วันก่อนวันใช้สิทธิ
ระหว่ำง 9.00 น. ถึง 15.00 น.
กำรไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจ้งสิทธิควำม : เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ
จำนงในกำรใช้สิทธิ
ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถยกเลิก
กำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิดังกล่ำวได้อีกต่อไป
ตลำดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ
: บริ ษ ั ท จะน ำใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ท ี ่ อ อกและเสนอขำยในครั ้ งนี้ ไ ปจด
ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
ตลำดรองของหุ้นสำมัญทีเ่ กิดจำกกำรใช้ : บริษัทจะนำหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก
สิทธิ
และเสนอขำยครั้งนี้ เข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์
นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ
: บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เหตุในกำรต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับกำร : บริษัทจะดำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรืออัตรำกำรใช้สิทธิตำม
เปลี่ยนแปลงกำรใช้สิทธิ
เงื ่ อ นไขกำรปรับ สิท ธิตำมที่ ระบุ ไว้ใ นข้ อ 4.2 เมื ่ อ มีเหตุก ำรณ์ตำมที่
กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็น
เหตุกำรณ์ที่มีลักษณะตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 11 (4)(ข) ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง กำรขออนุญำตและ
กำรอนุญำตให้เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และ
หุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวำคม
2551 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
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วัตถุประสงค์ของกำรออกใบสำคัญแสดง
สิทธิ และประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับ
จำกกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
2.2

: เพื่อปรับโครงสร้ำงทุน โครงสร้ำงหนี้ และโครงสร้ำงธุรกิจ เพื่อลดควำม
เสี่ยงจำกข้อกำหนดเรื่องกำรดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อทุน และสร้ำงโอกำส
ในกำรขยำยวงเงินสินเชื่อต่ำง ๆ ที่จำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตทำงธุรกิจใน
ปัจจุบันและในอนำคต

ผลกระทบจำกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมมีมติให้ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ควบคู่กับกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORLW6 ครำวเดียวกัน ดังนี้
(ก) ให้ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right offering)
ในอัตรำส่วน 5 หุ้นสำมัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในรำคำเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิหน่วยละ 0.4
บำท ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 1 หน่วย สำมำรถใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญได้ 1 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 1.00
บำท
(ข) ให้ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท รุ่นที่ 6 (EFORL-W6) โดยจัดสรรให้แก่ผู้
จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ในอัตรำส่วน 2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญ
แสดงสิทธิ EFORL-W6 โดยไม่คิดมูลค่ำ ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สำมำรถใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญได้ 1 หุ้น
ในรำคำหุ้นละ 2.50 บำท
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือ
หุ้น ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่ำงไรก็ตำม หำกมีกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
ครบถ้วนทั้งจำนวน และผู้ใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจะได้รับ
ผลกระทบ (Dilution Effect) (ค ำนวณจำกจ ำนวนหุ ้ น ภำยหลั งกำรเปลี ่ ย นแปลงมู ล ค่ ำ หุ ้ น ที ่ ต รำไว้ โดยกำรรวมหุ ้ น ) มี
รำยละเอียดดังนี้
2.2.1

กำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution)

Qo

จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกและจำหน่ำยแล้วทั้งหมดของบริษัท
= 3,997,864,950 หุ้น
(ภำยหลังกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้โดยกำรรวมหุ้น)
Qx5 จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5
= 799,572,990 หุ้น
Qx6 จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขำยในครั้งนี้
= 399,786,495 หุ้น
Control Dilution =
(Qx6)
(Q0+Qx5+Qx6)
=
(399,786,495)
(3,997,864,950+799,572,990+399,786,495)
= 7.69%
2.2.2 กำรลดลงของรำคำ (Price Dilution)
สูตรกำรคำนวณกำรลดลงของรำคำ = (PE-Po)/Po โดยที่
Po
รำคำตลำดซื้อขำยถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำกำรก่อนวันประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อ 25 กุมภำพันธ์
2565 คือตั้งแต่วันที่ 15 – 24 กุมภำพันธ์ 2564
(ข้อมูลจำก SETSMART ของตลำดหลักทรัพย์) ซึ่งเท่ำกับ 0.17 บำท (มูลค่ำที่ตรำไว้เท่ำกับ 0.075 บำท) หรือ
เสมือนเท่ำกับ 1.70 บำท (มูลค่ำทีต่ รำไว้เท่ำกับ 0.75 บำท)
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Qo

จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกและจำหน่ำยแล้วทั้งหมดของบริษัท
(ภำยหลังกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้โดยกำรรวมหุ้น)
Pw5 รำคำขำยของใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ที่เสนอขำยให้ผู้ถือหุน้ เดิม
Qw5 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5
Pw6 รำคำขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6 ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผจู้ องซื้อใบสำคัญ
แสดงสิทธิ EFORL-5
Qw6 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้
Epw5 รำคำใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5
Qx5 จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5
Epw6 รำคำใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6
Qx6 จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขำยในครั้งนี้
PE =

= 3,997,864,950 หุ้น
= 0.40 บำท
= 799,572,990 หน่วย
= หน่วยละ 0 บำท
= 399,786,495 หน่วย
= 1.00 บำท
= 799,572,990 หุ้น
= 2.50 บำท
= 399,786,495 หุ้น

PoQo+[(Pw5Qw5)+(Epw5Qx5)]+[(Pw6Qw6)+(Epw6Qx6)]
(Qo+Qx5+Qx6)
=
1.7×3,997,864,950+[(0.4x799,572,990)+(1.0x799,572,990)]+[(0×399,786,495)+(2.5×399,786,495)]
(3,997,864,950+799,572,990+399,786,495)
= 1.72
ผลกระทบด้ำนรำคำ
= (Po-PE)/Po
= (1.70-1.72)/1.70
= - 0.9%
2.2.3 ด้ำนกำรลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)
สูตรกำรคำนวณกำรลดลงของรำคำ
=
((EPS ก่อนเสนอขำย – EPS หลังเสนอขำย)
EPS ก่อนเสนอขำย
โดยที่
EPS = กำไรสุทธิต่อหุ้น 4 ไตรมำสล่ำสุด
EPS
= กำไรสุทธิ
จำนวนหุ้น
EPS ก่อนเสนอขำย
=
812,030,000
3,997,864,950
= 0.20 บำท / หุ้น
EPS หลังเสนอขำย
=
812,030,000
(3,997,864,950+799,572,990+399,786,495)
= 0.16 บำท / หุ้น
Earnings Dilution
=
(0.20-0.16)
0.20
=
ร้อยละ 23.08
คำนวณจำกกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทย้อนหลัง 12 เดือน เท่ำกับ 812.03 ล้ำนบำท
3

กำรใช้สิทธิและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ
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3.1

วันกำหนดกำรใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6 สำมำรถใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทดังนี้
- 30 พฤศจิกำยน 2565 (“วันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งแรก”)
- 31 พฤษภำคม 2566
- 31 พฤศจิกำยน 2566
- 31 พฤษภำคม 2567
- 31 พฤศจิกำยน 2567
- 31 พฤษภำคม 2568 (“วันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย”)
ทั้งนี้ ในกรณีที่วันกำหนดกำรใช้สทิ ธิตรงกับวันหยุดทำกำรของบริษทั หรือวันหยุดทำกำรของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือ
วันหยุดทำกำรของนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้เลื่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิดังกล่ำวเป็นวันทำกำรสุดท้ำยก่อนหน้ำวัน
กำหนดกำรใช้สิทธิดังกล่ำวที่ไม่ตรงกับวันหยุดทำกำรของบริษัทวันหยุดทำกำรของตลำดหลักทรัพย์ฯ และวันหยุดทำกำรของ
นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ
3.2
ระยะเวลำแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท จะต้องแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิซื้อหุ้นสำมัญ
ของบริษัท โดยมีระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ดังนี้
3.2.1

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญแต่ละครั้ง (ยกเว้นกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย)
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท จะต้องแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ตำม
วิธีกำรและขั้นตอนกำรใช้สิทธิตำมข้อ 3.6 (“ควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ”) ในระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 15.00 น. ในกำรใช้สทิ ธิ
ซื้อหุ้นสำมัญใบสำคัญแสดงสิทธิภำยในระยะเวลำ 5 วันทำกำรก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงใน
กำรใช้สิทธิ”)
3.2.2

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญครั้งสุดท้ำย
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องแจ้งควำมจำนงตำมวิธีกำรและขั้นตอนกำรใช้สิทธิตำมข้อ 3.6 ในระหว่ำงเวลำ 9.00
น. ถึง 15.00 น .ภำยในระยะเวลำ 15 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ
ครั้งสุดท้ำย”)
ทั้งนี้ กำรแจ้งข่ำวเกี่ยวกับกำรใช้สิทธิ อัตรำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิ ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ
และวันกำหนดกำรใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรำยละเอียดดังกล่ำวอย่ำงน้อย 5 วันทำกำรก่อนวันเริ่มระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนง
ในกำรใช้สิทธิแต่ละครั้งผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ (ระบบ SETLink) ส ำหรับกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย
บริษัทจะแจ้งข่ำวล่วงหน้ำ 14 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำด
หลักทรัพย์ฯ (ระบบ SETLink) และจะส่งรำยละเอียดดังกล่ำวทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตำม
รำยชื่อที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ทั้งนี้บริษัทจะไม่มีกำรปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นในกรณีกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย ซึ่ง
จะมีกำรปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้ง
สุดท้ำย โดยตลำดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมำย SP เพื่อห้ำมกำรซื้อขำยใบสำคัญแสดงสิทธิล่วงหน้ำ 2 วันทำกำรก่อนปิดสมุด
ทะเบียน ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทำกำรของตลำดหลักทรัพย์ฯ ให้เลื่อนวัน
ปิดสมุดทะเบียนดังกล่ำวเป็นวันทำกำรสุดท้ำยก่อนหน้ำวันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำว
3.3
3.3.1

ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ
ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีทั่วไป
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สิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคล หรือ นิติบุคคลที่ปรำกฏชื่อเป็นเจ้ำของใบส ำคัญแสดงสิทธิจ ำนวน
ดังกล่ำวในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในขณะนั้น ๆ หรือในวันก่อนวันแรกของกำรปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันก่อนวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมำย SP) เว้นแต่จะได้มีกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งสำมำรถใช้ยันกับบริษัท
ได้ตำมข้อ 13.1 เกิดขึ้นแล้วในวันปิดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้องข้ำงต้น ซึ่งสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่ผู้รับโอนใบสำคัญ
แสดงสิทธิ
3.3.2 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เป็นผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิแทน
สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับแจ้งเป็นหนังสือ
จำกศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ว่ำเป็นผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนตำมที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ได้แจ้งต่อนำย
ทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจำนวนดังกล่ำวจะต้องไม่เกินกว่ำจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิในชื่อของศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์ที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในขณะนั้นๆ หรือในวันก่อนวันแรกของกำรปิดสมุดทะเบียนพักกำร
โอนใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันก่อนวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมำย SP)
3.4

นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
: 0 2009-9999
Website
: http://www.set.or.th/tsd
นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้ำที่ตำมสัญญำแต่งตั้งนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะต้องจัดทำและเก็บ
รักษำสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้จนกว่ำใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจะมีกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับของบริษัทหรือ
จนกว่ำครบกำหนดอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี)
นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อกำรปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยชื่อและนำมสกุลเต็ม สัญชำติ และที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและรำยละเอียด
อื่นๆ ตำมที่ศูนย์ฝำกหลักทรัพย์จะกำหนด ในกรณีที่ข้อมูลไม่ตรงกันจะถือว่ำข้อมูลในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็น
ข้อมูลที่ถูกต้อง
นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้ำที่จะต้องออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝำกไว้
กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และจะต้องลงชื่อศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เป็นผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิแทนในสมุดทะเบียนผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และบริษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิตำมแบบที่นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนดให้แก่ศูนย์รับ
ฝำกหลักทรัพย์
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้ำที่ในกำรแจ้งกำรเปลี่ยนแปลง หรือแจ้งข้อผิดพลำดในรำยละเอียดของกำรลงบันทึกใน
สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลำดดังกล่ำวให้
ถูกต้อง
เมื่อศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์แจ้งต่อนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้ำที่ที่จะต้อง
ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผทู้ รงสิทธิใน
ใบสำคัญแสดงสิทธิรำยดังกล่ำวเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตำมจำนวนที่ได้รับแจ้งจำก
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนดังกล่ำวแล้ว นำยทะเบียนใบสำคัญแสดง
สิทธิจะแก้ไขจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในชื่อของศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์ โดยหักจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิ ทธิออก ส่วน
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จ ำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ปรำกฏในใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์นั้น หำกนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ได้ทำกำรแก้ไข (ไม่ว่ำ เหตุใดก็ตำม) ให้ถือว่ำมีจำนวนลดลงตำมจำนวน
ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แยกไปออกใบสำคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธินั้น
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวให้แก่ผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิทรำบผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์ โดยเร็วและแจ้งให้สำนักงำน ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15
วัน รวมทั้งบริษัทจะด ำเนินกำรจัดส่งหนังสือแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวให้กับผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนด้วย
3.5

สถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิ
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)
ฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์
เลขที่ 160 ถนนงำมวงศ์วำน ตำบลบำงเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์: +66(0) 21148151 ต่อ 111
Website: www.eforl-aim.com

กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ตดิ ต่อในกำรใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำวแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ทรำบผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ (ระบบ SETLink) โดยไม่ชักช้ำ
3.6

วิธีกำรใช้สิทธิและขั้นตอนกำรใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์ใช้สิทธิ จะต้องแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิภำยในระยะเวลำแจ้งควำมจำนงในกำร
ใช้สิทธิตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 3.2 ข้ำงต้น ในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิ
ซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทั้งหมดหรือบำงส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้
สิทธิภำยในวันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย บริษัทจะถือว่ำผู้ถอื ใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดง
สิทธิดังกล่ำวและให้ถือว่ำใบสำคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภำพโดยไม่มกี ำรใช้สิทธิ โดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้
3.6.1

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถขอรับใบแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนได้ที่บริษัท และ/หรือ
ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) หรือดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ของบริษัท (www.eforl-aim.com) โดย
สำมำรถแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนได้ที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้
สิทธิ (ถ้ำมี) ตำมระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิตำมที่ระบุในข้อ 3.2 ข้ำงต้น
ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องกำรใช้สิทธิต้อง
แจ้งควำมจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิตำมที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนด
(ก)

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมบี ัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ของตนอยู่ในบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผูฝ้ ำก” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องกำรใช้สิทธิต้องแจ้งควำมจำนงและกรอกแบบ
คำขอเพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิตำมที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนด
โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็น
นำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่ำวจะดำเนินกำรแจ้งกับศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิจำกบัญชี “บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อ
ผู้ฝำก”
โดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะดำเนินกำรออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐำน
ประกอบกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท

(ข)

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์
โดยใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่กับศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องกำรใช้สิทธิ ต้องแจ้งควำมจำนง
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และกรอกแบบคำขอเพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิตำมที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิจำก “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” โดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะ
ดำเนินกำรออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อใช้เป็นหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนของ
บริษัท
3.6.2

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ทั้งที่ถือเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิและในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless)) ทีป่ ระสงค์จะใช้
สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน จะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ โดยดำเนินกำรและส่งเอกสำร
ดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท ตำมสถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 3.5
(ก)

แบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิซอื้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกข้อควำมถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุก
รำยกำร พร้อมลงนำมโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและส่งให้แก่บริษทั และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงใน
กำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ในช่วงระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ

(ข)

ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตำมแบบที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิลงลำยมือชื่อผู้โอนด้ำนหลัง ตำมจำนวนที่ระบุในแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิ และหนังสือมอบ
อำนำจให้ผู้อื่นมำรับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ำมี) และส่ง
ให้แก่ บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี)

(ค)

ชำระเงินตำมจำนวนที่ระบุในใบแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน และส่งหลักฐำนกำรชำระเงิน
ให้แก่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์
จะใช้สิทธิซื้อหุ้น จะต้อง (1) โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกประเภทกระแสรำยวัน ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด
(มหำชน) สำขำ สะพำนกรุงธน ชื่อบัญชี “บมจ. อี ฟอร์ แอล เอม เพื่อ EFORL-W6” เลขที่บัญชี 126-135612-7 โดยให้แนบหลักฐำนกำรโอนเงินที่ธนำคำรออกให้ พร้อมระบุชื่อ-นำมสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่
สำมำรถติดต่อไว้ด้วย หรือ (2) ชำระเป็นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดร๊ำฟท์ ที่สำมำรถเรียกเก็บได้ในเขต
กรุงเทพมหำนคร ภำยใน 1 วันทำกำรนับจำกวันที่แจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยเช็คบุคคล
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟ ต้องลงวันที่ก่อนกำหนดกำรใช้สิทธิ 3 วันทำกำร และขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำย “บริษัท
อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน) เพื่อ EFORL-W6” โดยให้ระบุชอื่ -นำมสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สำมำรถ
ติดต่อได้ไว้ด้ำนหลังด้วย หรือ (3) ชำระโดยวิธีกำรอื่นตำมแต่ที่บริษทั และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงใน
กำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะเป็นผู้กำหนดและแจ้งให้ทรำบต่อไป
ทั้งนี้ กำรใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสำมัญดังกล่ำวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษทั และ/หรือตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงใน
กำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) เรียกเก็บเงินดังกล่ำวได้แล้วเท่ำนั้น หำกบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำร
ใช้สิทธิ (ถ้ำมี) เรียกเก็บเงินไม่ได้ดว้ ยเหตุผลใดๆ ที่มิได้เกิดจำกควำมผิดของบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้ง
ควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) บริษัทจะถือว่ำผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้สิทธิซื้อหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนในครั้งนั้น โดยบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะจัดส่ง
ใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิภำยใน 14 วันนับจำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ แต่ทั้งนี้ ไม่ถือเป็นกำรตัดสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิจะใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นกำรใช้สิทธิในครั้งสุดท้ำย บริษัทจะถือว่ำ
ใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิซึ่งบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงใน
กำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือค่ำเสียหำยอื่นใด ไม่ว่ำกรณีใด ๆ
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(ง)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำอำกรแสตมป์หรือภำษีอื่นใด (ถ้ำมี) ตำมบทบัญญัติแห่ง
ประมวลรัษฎำกรหรือข้อบังคับหรือกฎหมำยต่ำงๆที่ใช้บังคับในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญตำมใบสำคัญแสดง
สิทธิ

(จ)

หลักฐำนประกอบกำรจองซื้อหุ้นสำมัญรองรับกำรใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
1) บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย

: ส ำเนำบั ต รประชำชน หรื อ ส ำเนำบั ต รข้ ำ รำชกำร หรื อ ส ำเนำบั ตร
พนักงำนรัฐวิสำหกิจที่ยังไม่หมดอำยุ (ในกรณีมีกำรเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล
ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสำรที่ออก
โดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมลง
ลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง

2) บุคคลธรรมดำต่ำงด้ำว

: สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำง พร้อมลงลำยมือชื่อรับรอง
สำเนำถูกต้อง

3) นิติบุคคลสัญชำติไทย

: สำเนำหนังสือรับรองบริษัท ที่กระทรวงพำณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในครั้งนั้นๆพร้อมรับรองสำเนำถูกต้องโดย
กรรมกำรผู้มีอำนำจที่มีชื่ อปรำกฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้นและ
เอกสำรหลักฐำนของกรรมกำรผู้มีอำนำจลงลำยมือชื่อตำม (1) หรือ (2)
พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง

4) นิติบุคคลต่ำงด้ำว

: สำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนังสือรับรอง
นิติบุคคล พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรผู้มี
อำนำจ และเอกสำรหลักฐำนของกรรมกำรผู้มีอำนำจลงลำยมือชื่อตำม
(1) หรือ (2) พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง และรับรองโดย
Notary public ของประเทศที่ออกเอกสำรนั้นไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน
กำหนดกำรใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ

5) คัสโตเดียน

: ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียน พร้อมหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน และ
เอกสำรหลักฐำนของผู้มีอำนำจลงลำยมือชื่อตำม (1) หรือ (2) พร้อมลง
ลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง และรับรองโดย Notary public ของ
ประเทศที่ออกเอกสำรนั้นไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ใน
ครั้งนั้นๆ

ทั้งนี้ หำกผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิตำมที่กล่ำวข้ำงต้น บริษัท และ/
หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้นๆ อย่ำงไรก็ตำม บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) สำมำรถใช้
ดุลพินิจในกำรพิจำรณำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ตำมควำมเหมำะสม
3.7

เงื่อนไขอื่นเกี่ยวกับกำรใช้สิทธิ

3.7.1

จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ จะต้องเป็นจำนวนเต็ม
เท่ำนั้นโดยอัตรำกำรใช้สิทธิเท่ำกับใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุ้นสำมัญหนึ่งหุ้น
เว้นแต่กำรปรับสิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตำมที่ระบุไว้ในข้อ 4.2
กำรใช้สิทธิของผู้ถือใบแสดงสิทธิทเี่ ป็นบุคคลต่ำงด้ำวจะมีข้อจำกัดอันสืบเนื่องมำจำกข้อบังคับของบริษัทว่ำด้วยเรื่อง
อัตรำส่วนกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำว โดยมีรำยละเอียดดังนี้

3.7.2
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3.7.3

3.7.4

3.7.5

(ก) บริษัทจะไม่ออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่ำงด้ำว ซึ่งได้ดำเนินกำรใช้สิทธิตำม
เงื่อนไขกำรแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิตำมข้อ 3.6 หำกกำรใช้สิทธิดังกล่ำวจะทำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของคนต่ำง
ด้ำวมีจำนวนเกินกว่ำร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทตำมที่ระบุในข้อบังคับของ
บริษัท
(ข) หำกข้อจำกัดตำมข้อ (ก) ข้ำงต้นมีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่ำงด้ำวที่ได้ดำเนินกำรใช้สิทธิตำม
เงื่อนไขกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิตำมข้อ 3.6 และตำมหลักกำร “มำก่อนได้ก่อน” (First-Come FirstServed) ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ตำมจ ำนวนที่ระบุในใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนไม่ว่ำ
ทั้งหมดหรือบำงส่วน บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ขอสงวนสิทธิในกำรส่ง
เงินในส่วนที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่ำงด้ำวดังกล่ำวโดยไม่มีดอกเบี้ย
ภำยใน 14 วันนับจำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ทั้งนี้ ตำมวิธีกำรและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัท และ/หรือ ตัวแทน
รับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี)
(ค) นอกจำกกำรส่งเงินในส่วนที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้คืนข้ำงต้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่ำงด้ำวจะไม่ได้รับ
กำรชดเชยหรือชดใช้ไม่ว่ำในรูปแบบใดจำกบริษัทและตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ในกรณีที่
ไม่สำมำรถใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิได้โดยมีสำเหตุมำจำกข้อจำกัดเรื่องอัตรำส่วนกำรถือหุ้นของคนต่ำง
ด้ำวตำมข้อ (ก) ข้ำงต้น
จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกให้เมื่อมีกำรใช้สิทธิจะคำนวณโดยกำรนำจำนวนเงินในกำรใช้สิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ชำระตำมที่กล่ำวข้ำงต้น หำรด้วยรำคำกำรใช้สิทธิในขณะที่มีกำรใช้สิทธินั้นโดย
บริษัทจะออกหุ้นสำมัญเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
คูณด้วยอัตรำกำรใช้สิทธิ หำกมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรืออัตรำกำรใช้สิทธิแล้วทำให้มีเศษหุ้นเหลืออยู่จำก
กำรคำนวณดังกล่ำว บริษัทจะไม่นำเศษดังกล่ำวมำคำนวณ และจะชำระเงินที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิดังกล่ำวคืน ให้แก่
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภำยใน 14 วันนับจำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยไม่มีกำรคิดดอกเบี้ยไม่ว่ำใน
กรณีใดๆ ในกรณีที่ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำกำรใช้สิทธิตำมเกณฑ์กำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิ
ตำมที่ระบุในเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสำมัญที่จะได้รับจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
ให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญไม่ต่ำกว่ำ 100 หุ้นสำมัญ โดยจำนวนหน่วยของใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำม กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิ
ในกำรซื้อหุ้นต่ำกว่ำ 100 หุ้นสำมัญ จะต้องใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญในครั้งเดียวทั้งจำนวน ยกเว้นในกำรใช้สิทธิครั้ง
สุดท้ำยนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสำมำรถใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญโดยไม่มีกำรกำหนดจำนวนหุ้นสำมัญขั้นต่ำ
หำกบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ได้รับเอกสำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิตำมข้อ
3.6.2 จ) ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระไม่ครบตำมจำนวนทีร่ ะบุไว้ในแบบแสดงควำม
จำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่ำข้อควำมที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดง
ควำมจำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือติดอำกรแสตมป์ (ถ้ำมี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตำม
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎำกร ข้อบังคับ หรือกฎหมำยต่ำง ๆ ผู้ถอื ใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำกำรแก้ไขให้ถูกต้อง
ภำยในระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง หำกผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ทำกำรแก้ไขให้ถูกต้อง
ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว บริษัทและ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะถือว่ำผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญในครั้งนั้นๆ และบริษัทและ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงใน
กำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะจัดส่งเงินที่ได้รับโดยไม่มดี อกเบี้ย และใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ภำยใน 14 วันนับจำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ ตำมวิธีกำรและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัทและ/หรือ
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3.7.6

ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้น
สำมัญใหม่ได้ ในวันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งต่อไป เว้นแต่กำรใช้สทิ ธิครั้งนั้นจะเป็นกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย ให้ถือว่ำ
ใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ยและ/หรือค่ำเสียหำยอื่น
ใด ไม่ว่ำกรณีใด ๆ
ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินในกำรใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงใน
กำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) มีสิทธิที่จะดำเนินกำรประกำรใดประกำรหนึ่งตำมลำดับ ดังต่อไปนี้ ตำมที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทน
รับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะเห็นสมควร
(ก)

ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินเพิ่มเติมตำมจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภำยในระยะเวลำกำร
แจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิในครั้งนั้น หำกบริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี)
ไม่ได้รับเงินครบตำมจำนวนในกำรใช้สิทธิภำยในระยะเวลำดังกล่ำว บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำม
จำนงในกำรใช้สิทธิ จะถือว่ำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ หรือ

(ข)

ถือว่ำจำนวนหุ้นสำมัญที่จองซื้อมีจำนวนเท่ำกับจำนวนที่จะได้รับตำมจำนวนเงินในกำรใช้สิทธิซึ่งบริษัทได้รับ
ชำระไว้จริงตำมรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิในขณะนั้นหรือ

(ค)

ถือว่ำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ

หมำยเหตุ: ในกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย บริษัทจะดำเนินกำรตำมข้อ (ข) ข้ำงต้น
ในกรณีตำมข้อ (ก) และ (ค) บริษัทจะส่งเงินที่ได้รับไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่ง
บริษัทถือว่ำไม่มีกำรใช้สิทธิดังกล่ำว คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนภำยใน 14 วันนับจำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ในครั้งนั้นๆ โดยไม่มีดอกเบีย้
ในกรณีตำมข้อ ข) บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะถือว่ำมีกำรใช้สิทธิเพียง
บำงส่วน และบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่
เหลือคืนให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทำงไปรษณีย์ล งทะเบียนภำยใน 14 วันทำกำรนับจำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิ
ในครั้งนั้น ๆ พร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ำมี) โดยไม่มีดอกเบี้ย อย่ำงไรก็ดี ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีกำรใช้สิทธิ
ดังกล่ำว ยังมีผลต่อไปจนถึงวันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย เว้นแต่เป็นกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย
3.7.7

3.7.8

3.7.9

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องเป็นผูร้ ับผิดชอบค่ำอำกรแสตมป์หรือภำษีอื่นใด (ถ้ำมี)
ตำมบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎำกรหรือข้อบังคับ
หรือกฎหมำยต่ำงๆที่ใช้บังคับในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในกรณีที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ไม่สำมำรถคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภำยในระยะเวลำ 14 วันนับแต่วันครบกำหนดกำรใช้สิทธิ ในครั้งนั้น ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิจะได้รับดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธินับแต่วันที่พ้นกำหนด 14 วัน
ดังกล่ำวจนถึงวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคืน
อย่ำงไรก็ดี หำกบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ได้ทำกำรส่งเช็ค ดร๊ำฟท์ ตั๋วแลกเงิน
ธนำคำร หรือคำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะชื่อผู้ถือใบสำคัญสิทธิ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตำมที่อยู่ที่ระบุในหนังสือแสดงควำมจำนงในกำรใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้รับเงินคืน
โดยชอบและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่ำเสียหำยใด ๆ อีกต่อไป
เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ได้ปฏิบัตติ ำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำมจำนงกำรใช้
สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน กล่ำวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สทิ ธิซื้อหุ้นสำมัญ
พร้อมทั้งหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิตำมข้อ 3.6.2 จ) และชำระเงินค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญถูกต้องและครบถ้วน
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3.7.10

3.7.11

3.7.12

3.7.13

สมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะไม่สำมำรถเพิกถอนกำรใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมเป็นหนังสือจำก
บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี)
เมื่อพ้นกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยแล้วแต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิยังมิได้ปฏิบัตติ ำม
เงื่อนไขของกำรใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่ำงครบถ้วนให้ถือว่ำใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธินั้นๆสิ้น
สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีก
ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสง่ มอบใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นจำนวนมำกกว่ำจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัท
และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่โดยมีจำนวนของใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่ลดลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำว หำกใบสำคัญแสดงสิทธินั้นอยู่ในระบบใบหุ้น โดยทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วันนับจำกวันครบกำหนดกำรใช้สิทธิ นั้น ๆ และจะทำกำรยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ใบเก่ำ
บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพำณิชย์ตำมจำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่
สำหรับกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้งภำยใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่ำหุ้นตำมจำนวนที่มีกำรใช้สิทธิแต่ละ
ครั้ง และบริษัทจะดำเนินกำรให้นำยทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้ำ
เป็นผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตำมจำนวนหุน้ สำมัญที่คำนวณได้จำกกำรใช้สิทธิในครั้งนั้น
ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินกำรยื่นคำขอให้รับหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกเนือ่ งจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนเข้ำซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 30 วันนับแต่วันกำหนดกำรใช้สิทธิแต่ละครั้ง
หุ้นสำมัญใหม่ที่ออกเนื่องจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถำนะเท่ำเทียมกับหุ้นสำมัญของ
บริษัทที่ได้ออกไปก่อนหน้ำแล้วทุกประกำร นับตั้งแต่วันที่มีกำรจดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับสิทธิ
แทนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเนื่องจำกกำรออกหุ้นสำมัญใหม่ จำกกำรใช้สิทธิตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิกับกระทรวงพำณิชย์แล้ว
กำรส่งมอบหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ สำมำรถเลือกให้บริษัทดำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นสำมัญ โดยให้ออกใบหุ้นใน
นำมของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ จะส่งมอบใบหุ้นตำมจ ำนวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตำมชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียน ภำยใน 15 วันทำ
กำรนับจำกวันครบก ำหนดกำรใช้สิทธิแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะไม่สำมำรถขำยหุ้น
สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิในตลำดหลักทรัพย์ได้จนกว่ำจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอำจจะได้รับภำยหลังจำกที่หุ้น
สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิได้รับอนุญำตให้เข้ำทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์
(ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้รับกำรจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสำมัญ แต่ประสงค์จะใช้
บริกำรของศูนย์ฝำกหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝำกหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ
ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพ ย์ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี้ ศูนย์รับ
ฝำกหลักทรัพย์ จะด ำเนินกำรน ำหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิฝำกไว้กับ “บริษัทศูนย์ฝำกหลักทรัพ ย์
(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝำก “และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสำมัญที่ บริษัท
หลักทรัพย์นั้นฝำกหุ้นสำมัญอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสำมัญที่
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญฝำกไว้และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสำมัญ
ภำยใน 7วัน ทำกำรนับจำกวันครบกำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับ
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กำรจัดสรรหุ้นสำมัญ จะสำมำรถขำยหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิในตลำดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลำด
หลักทรัพย์อนุญำตให้หุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิทำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เลือกให้บริษัทดำเนินกำรตำมข้อ (ข) ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่
ได้รับกำรจัดสรรหุ้น จะต้องตรงกับชื่อเจ้ำของบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะ
ฝำกหุ้นสำมัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่ำว มิฉะนั้น บริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินกำรออกใบหุ้นแก่ผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นตำมข้อ (ก) แทน
(ค) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสำมัญไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รับ
ฝำกหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝำกหุ้นสำมัญไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
สมำชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะด ำเนินกำรน ำหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิฝำกไว้กับศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์ และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสำมัญ ตำมจำนวนผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิได้รับกำรจัดสรรไว้ในบัญชีผู้ ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจำกกำรจัดสรรหุ้นภำยใน 7 วัน ทำกำรนับจำกวันครบกำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละ
ครั้ง เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นต้องกำรขำยหุ้น ผู้ ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับกำร
จัดสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออกจำกบัญชีเลขที่ 600 ดังกล่ำว โดยต้องติดต่อผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่ง
อำจจะมีค่ำธรรมเนียมในกำรดำเนินตำมที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ กำหนด
ดังนั้น ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นจะสำมำรถขำยหุ้นที่ได้รับกำรจัดสรรในตลำด
หลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้หุ้นของบริษัททำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักแห่งประเทศไทย
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นได้ดำเนินกำรถอนหุ้นออกจำกบัญชีเลขที่ 600 ดังกล่ำว
3.7.14 กำรคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิ จะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้รำคำกำรใช้สิทธิ
ใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีกำรรวมหุ้น สำหรับกำรคำนวณจำนวนเงินจำกกำรใช้สิทธิ
จะคำนวณจำกรำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 5 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสำมัญ (จำนวนหุ้น
สำมัญคำนวณได้จำก อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่ คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิ เมื่อ
คำนวณได้จำนวนหุ้นออกมำเป็นเศษหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ในกรณีจำนวนเงินที่คำนวณได้จำกกำรใช้สิทธิมีเศษ
ของบำทให้ตัดเศษของบำททิ้ง
3.7.15 ในกรณีที่หุ้นสำมัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินกำรชดใช้ค่ำเสียหำยที่เกิดขึ้นให้แก่
ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ อย่ำงไรก็ตำมบริษัทจะไม่ ชดใช้
ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่ำจะมีหุ้นสำมัญ
เพียงพอ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลต่ำงด้ำวหรือบุคคลที่ไม่มีสัญชำติไทยที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้
เพรำะถูกจำกัดสิทธิตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นตำมที่ระบุในข้อบังคับบริษัท
3.7.16 ในช่วงระยะเวลำตั้งแต่วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ แสดงควำมจำนงใช้สิทธิโดย
ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว จนถึงก่อนวันที่นำยทะเบียนหุ้นของบริษัทจดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำว เป็นผูถ้ ือหุ้นในสมุดทะเบียนรำยชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท และกระทรวงพำณิชย์ได้รับจด
ทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธินั้น บริษัทจะถือว่ำผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญ
แสดงสิทธิดังกล่ำว มีสิทธิและสภำพเช่นเดียวกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้
แสดงควำมจำนงใช้สิทธิ แต่ทั้งนี้ นับแต่วันที่นำยทะเบียนหุ้นของบริษัทได้จดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือ
ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แสดงควำมจำนงในกำรใช้สิทธิโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้วในสมุดทะเบียนรำยชื่อผู้ถือหุ้น
ของบริษัทและกระทรวงพำณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธินั้น บริษัทจะถือว่ำผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิมีฐำนะเป็นผู้ถอื หุ้นของบริษัทโดยสมบูรณ์
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4.

มำตรกำรคุ้มครองผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

4.1

สิทธิของบริษัทในกำรเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนระยะเวลำที่กำหนดตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทออกครั้งนี้ ไม่มีข้อกำหนดให้บริษัทสำมำรถเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อน
ระยะเวลำที่กำหนดตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
4.2

เงื่อนไขกำรปรับสิทธิ
กำรปรับสิทธิมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้รำคำกำรใช้สิทธิจะถูก
ปรับในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ตำมที่กำหนด และอัตรำกำรใช้สิทธิจะถูกปรับให้สอดคล้องกับกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิทั้งนี้
โดยมีหลักกำรพื้นฐำนที่จะรักษำมูลค่ำแห่งสิทธิตลอดอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยค่ำลง ทั้งนี้ เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบ
แทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่ำเดิม บริษัทจะดำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิในกำรซื้อ
หุ้นสำมัญตลอดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) เมื่อบริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัท อันเป็นผลมำจำกกำรรวมหรือกำรแบ่งแยก
หุ้นสำมัญที่ได้ออกแล้วของบริษัท
(ข) เมื่อบริษัทเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือบุคคลใดๆ โดยรำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้น
สำมัญที่ออกใหม่ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ“รำคำตลำดของหุ้นสำมัญบริษัท”
(ค) เมื่อบริษัทเสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือบุคคลใดๆ โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิ
ที่จะแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญหรือให้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภำพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสำมัญ โดยรำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่ำวต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำ
ตลำดของหุ้นสำมัญบริษัท”
(ง) เมื่อบริษัทจ่ำยปันผลทั้งหมดหรือบำงส่วนเป็นหุ้นสำมัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
(จ) เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่ำอัตรำร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้ของบริษัท สำหรับ
กำรดำเนินงำนในรอบระยะเวลำบัญชีใดๆ ตลอดอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้
(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ใด ๆ อันท ำให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและ
ผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุกำรณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ)
กำรด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิในกรณีต่ำงๆ ดังกล่ำวข้ำงต้น เป็นไปตำมสูตรและวิธีกำรคำนวณ
ดังต่อไปนี้
(ก) เมื่อบริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัท อันเป็นผลมำจำกกำรรวมหุ้นหรือแบ่งแยก
หุ้นสำมัญที่ได้ออกแล้วของบริษัท
ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที นับตั้งแต่วันที่มีกำรจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัทกับกระทรวงพำณิชย์
(1) รำคำกำรใช้สิทธิ จะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี้
Price 1

=

Price 0 x (Par 1)
Par 0
(2) อัตรำกำรใช้สิทธิ จะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี้
Ratio 1
=
Ratio 0 x (Par 0)
Par 1
โดยที่
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Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
Par 1
Par 0

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
มูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญหลังกำรเปลีย่ นแปลง
มูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญก่อนกำรเปลีย่ นแปลง

(ข) เมื่อบริษัทเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชำชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด
โดยรำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญบริษัท”
กำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้
รับสิทธิในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ประกำศขึ้นเครื่องหมำย XR) สำหรับกรณี
ที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่
ให้แก่บุคคลใดๆ แล้วแต่กรณี
“รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จำกจำนวนเงินทั้งหมดที่บริษัทจะได้รับจำกกำรเสนอ
ขำยหุ้นสำมัญ หักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรเสนอขำยหุ้น หำรด้วยจำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ทั้งหมดใน
ครั้งนั้น
ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่พร้อมกันในรำคำเสนอขำยที่แตกต่ำงกันภำยใต้เงื่อนไขที่จะต้อง
จองซื้อหุ้นดังกล่ำวด้วยกัน ให้นำรำคำหุ้นดังกล่ำวและจำนวนหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมดมำคำนวณรำคำเฉลี่ยต่อหุ้น
ของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่ กำรเสนอขำยพร้อมกันดังกล่ำวไม่อยู่ภำยใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อ
ด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้นและรำคำเสนอขำยที่ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท ”
มำคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงเท่ำนั้น
“รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท” กำหนดไว้เท่ำกับ “รำคำตลำดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุน้ สำมัญ
บริษัท” โดยที่ “รำคำตลำดเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสำมัญบริษัท” หมำยถึง มูลค่ำกำรซื้อขำยหุน้ สำมัญ
ทั้งหมดของบริษัท หำรด้วยจำนวนหุ้นสำมัญของบริษัทที่มีกำรซื้อขำยทั้งหมดในตลำดหลักทรัพย์ในระยะเวลำ
14 วันทำกำร (วันที่เปิดทำกำรซื้อขำยของตลำดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในกำรคำนวณ
“วันที่ใช้ในกำรคำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้รบั สิทธิในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่
(วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ประกำศขึ้นเครื่องหมำย XR) สำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุน้ เดิม
(Right Issue) และ/หรือวันแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่สำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่
บุคคลใดๆ แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท” เนือ่ งจำกหุ้นสำมัญไม่มีกำรซื้อขำยในช่วงเวลำ
ดังกล่ำว บริษัทจะดำเนินกำรกำหนดรำคำยุติธรรมเพื่อใช้ในกำรคำนวณแทน
“รำคำยุติธรรม” หมำยถึง รำคำทีป่ ระเมินโดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินที่สำนักงำน ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบ
(1) รำคำกำรใช้สิทธิ จะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี้
Price 1
= Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP(A+B)]
(2) อัตรำกำรใช้สิทธิ จะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี้
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

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษทั ตำมควำมหมำยเช่นเดียวกับ
รำยละเอียดในข้อ 4.2 (ข) ข้ำงต้น
A
คือ
จำนวนหุ้นสำมัญที่เรียกชำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้
ถือหุ้นเพื่อสิทธิในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/
หรือก่อนวันแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชำชน
ทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขำยหุ้นสำมัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่
กรณี
B
คือ
จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอ
ขำยต่อประชำชนทั่วไป และ/หรือเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่
กรณี
BX
คือ
จำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่ำใช้จ่ำยจำกกำรเสนอขำยหุน้
สำมัญที่ออกใหม่ (ถ้ำมี) ทั้งในกรณีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญให้แก่ผู้ถือหุน้
เดิม และ/หรือเสนอขำยประชำชนทั่วไป และ/หรือเสนอขำยให้แก่บคุ คลใน
วงจำกัด
(ค) เมื่อบริษัทเสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขำยประชำชนทั่วไป และ/หรือ
บุคคลในวงจำกัดโดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมัญได้ หรือให้สิทธิในกำรซื้อหุ้น
สำมัญ (“หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภำพ”) เช่น หุ้นกู้แปลงสภำพ ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สำมัญ โดยรำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่ำวต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำ
ตลำดของหุ้นสำมัญบริษัท”
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมัญไม่ได้รับ
สิทธิในกำรซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญหรือให้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญ (วันแรกที่
ตลำดหลักทรัพย์ประกำศขึ้นเครื่องหมำย XR หรือ XW) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
(Right Issue) และ/หรือวันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพเป็นหุ้น
สำมัญหรือให้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญ กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรื อกรณีที่เป็นกำร
เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
“รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรับรองกำรใช้สิทธิ” คำนวณจำกจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับ
จำกกำรขำยหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญ รวมกับเงินที่จะ
ได้รับจำกกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญนั้น ถ้ำมีกำรใช้สิทธิทั้งหมด หักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรเสนอขำย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ หำรด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับกับกำรใช้สิทธินั้น
อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่พร้อมกันมำกกว่ำ 1 รำคำกำรเสนอขำย ภำยใต้เงื่อนไขที่
จะต้องจองซื้อหุ้นดังกล่ำวด้วยกัน ให้นำรำคำเสนอขำยทุกรำคำมำคำนวณรำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออก
ใหม่ แต่ในกรณีที่กำรเสนอขำยดังกล่ำวไม่อยู่ภำยในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำเฉพำะรำคำเสนอขำยที่
ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ "รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท" มำคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงเท่ำนั้น
รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท มีควำมหมำยเช่นเดียวกับรำยละเอียดในข้อ 4.2 (ข) ข้ำงต้น
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“วันที่ใช้ในกำรคำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญ (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์
ประกำศขึ้นเครื่องหมำย XR หรือ XW) สำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ดังกล่ำวให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
(Right Issue) และ/หรือวันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพเป็นหุ้น
สำมัญหรือให้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญแก่แก่บุคคลใดๆ แล้วแต่กรณี
(1) รำคำกำรใช้สิทธิ จะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี้
Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP(A+B)]
(2) อัตรำกำรใช้สิทธิ จะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี้

โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP

Price 1

=

Ratio 1

=

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

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษทั ตำมควำมหมำยเช่นเดียวกับ
รำยละเอียดในข้อ 4.2 (ข) ข้ำงต้น
A
คือ
จำนวนหุ้นสำมัญที่เรียกชำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือ
หุ้น เพื่อกำรจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภำพเป็นหุ้น
สำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญกรณีเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
และ/หรือก่อนวันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลง
สภำพเป็นหุ้นสำมัญหรือให้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญกรณีเสนอขำยให้ แก่
บุคคลใดๆ แล้วแต่กรณี
B
คือ
จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของ หลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้
สิทธิที่จะแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญ ที่จะ
เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขำยให้แก่บุคคลใดๆ แล้วแต่
กรณี
BX
คือ
จ ำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับทั้งสิ้นหลังหักค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) จำกกำรออก
หลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำร
ซื้อหุ้นสำมัญ ส ำหรับกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขำย
ให้แก่บุคคลใดๆ รวมกับเงินที่จะได้รับจำกกำรใช้สิทธิแปลงสภำพเป็นหุ้น
สำมัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ
(ง) เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลทั้งหมดหรือบำงส่วนเป็นหุ้นสำมัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมัญไม่มีสิทธิ
รับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมำย XD)
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(1) รำคำกำรใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี้
Price 1

=

Price 0 x A
(A+B)

(2) อัตรำกำรใช้สิทธิ จะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี้
Ratio 1

=

โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
A

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

B

คือ

Ratio 0 x (A+B)
A
รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
จำนวนหุ้นสำมัญที่เรียกชำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือ
หุ้นเพื่อสิทธิในกำรรับหุ้นสำมัญปันผล
จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสำมัญปันผล

(จ) เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่ำอัตรำร้อยละ 80 (กล่ำวคือ อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้
ตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทและมีส่วนเพิ่มบนอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวเกินกว่ำร้อยละ 40)
ของกำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท (ที่ได้มีกำรตรวจสอบแล้ว) หลังจำกหักขำดทุนสะสม สำรองตำม
กฎหมำย ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและภำษีเงินได้จำกผลกำรดำเนินงำนในรอบระยะเวลำบัญชีใด ๆ ในระหว่ำง
อำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วัน
แรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมัญจะไม่มสี ิทธิรบั เงินปันผล (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมำย XD)
ทั้งนี้ อัตรำร้อยละของเงินปันผลทีจ่ ่ำยให้กับผู้ถือหุ้น คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ำยออกจริงจำกผลกำร
ดำเนินงำนในแต่ละรอบระยะเวลำบัญชี หำรด้วยกำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้ของผลกำรดำเนินงำนของรอบ
ระยะเวลำบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ำยออกจริงดังกล่ำวให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ำยระหว่ำงกำลในแต่ละ
รอบระยะเวลำบัญชีดังกล่ำวด้วย
รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท ให้ใช้และมีควำมหมำยเช่นเดียวกับรำยละเอียดในข้อ 4.2 (ข) ข้ำงต้น
“วันที่ใช้ในกำรคำนวณ”หมำยถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้รบั สิทธิในเงินปันผล (วันแรกที่ตลำด
หลักทรัพย์ประกำศขึ้นเครื่องหมำย XD)
(1) รำคำกำรใช้สิทธิ จะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี้
Price 1

=

Price 0 x [MP – (D – R)]
MP

(2) อัตรำกำรใช้สิทธิ จะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี้
Ratio 1

=

Ratio 0 x MP
[MP – (D – R)]

โดยที่
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Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษทั มีควำมหมำยเช่นเดียวกับรำยละเอียดใน
ข้อ 4.2 (ข) ข้ำงต้น
D
คือ
เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ำยจริงให้ผู้ถือหุ้น
R
คือ
เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ำยในอัตรำร้อยละ40 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษี เงินได้
หำรด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มสี ิทธิได้รับเงินปันผล
(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ใดๆ อันท ำให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือ ใบแทนใบส ำคัญแสดงสิท ธิเสียสิทธิ แ ละ
ผลประโยชน์ใด ๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุกำรณ์ใดๆ นั้น ไม่ได้กำหนดไว้ในข้อ 4.2 (ก) ถึง 4.2 (จ) ดังกล่ำวข้ำงต้น
ให้บริษัทพิจำรณำเพื่อกำหนดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรืออัตรำกำรใช้สิทธิ (หรือปรับจำนวน
หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตรำกำรใช้สิทธิ) ใหม่อย่ำงเป็นธรรม และไม่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับ
ผลประโยชน์ด้อยไปจำกเดิม โดยให้ถือว่ำผลกำรพิจำรณำนั้นเป็นที่สุด และให้บริษัทแจ้งให้สำนักงำน ก.ล.ต.
ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ทรำบถึงรำยละเอียดดังกล่ำวด้วยภำยใน 15
วัน นับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้สิทธิดังกล่ำวกำรคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้
สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 4.2 (ก) ถึงข้อ 4.2 (ฉ) เป็นอิสระต่อกัน และจะค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลง
ตำมลำดับเหตุกำรณ์ก่อนหลังของกำรเปรียบเทียบกับรำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท ในกรณีท่เี หตุกำรณ์
ต่ำงๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณกำรเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้คือ ข้อ 4.2 (ก) ข้อ 4.2 (จ) ข้อ 4.2 (ง) ข้อ
4.2 (ข) ข้อ 4.2 (ค) และข้อ 4.2 (ฉ) โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณกำรเปลี่ยนแปลง ให้คงสภำพของรำคำกำร
ใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง และอัตรำกำรใช้สิทธิเป็นทศนิยม 5 ตำแหน่ง
ทั้งนี้ ในกำรคำนวณกำรปรับสิทธิของเหตุกำรณ์ในลำดับใด ให้นำค่ำตัวแปรที่ผ่ำนกำรคำนวณกำรปรับสิทธิของ
ลำดับก่อนหน้ำ (ถ้ำมี) มำเป็นค่ำตัวแปรก่อนกำรเปลี่ยนแปลง ในกำรคำนวณกำรปรับสิทธิลำดับนั้น
(ช) กำรคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 4.2 (ก) ถึงข้อ 4.2 (ฉ) จะไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรืออัตรำกำรใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีกำรรวมหุ้น
ส ำหรับกำรค ำนวณจ ำนวนเงินจำกกำรใช้สิทธิ จะค ำนวณจำกรำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
(ทศนิยม 5 ต ำแหน่ง) คูณกับจ ำนวนหุ้นสำมัญ (จ ำนวนหุ้นสำมัญค ำนวณจำกอัตรำกำรใช้สิทธิใหม่ คูณกับ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมำเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษ
ของหุ้นนั้นทิ้ง) ในกรณีจำนวนเงินที่คำนวณได้จำกกำรใช้สิทธิ มีเศษของบำทให้ตัดเศษของบำททิ้ง
ทั้งนี้ ในกรณีที่กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิดังกล่ำวมีผลทำให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่มีรำคำต่ำกว่ำมูลค่ำที่
ตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัท ให้ใช้มูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัทเป็นรำคำกำรใช้สิทธิใหม่ ส่วนอัตรำ
กำรใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตรำกำรใช้สิทธิที่คำนวณได้ตำมข้อ 4.2 (ก) ถึงข้อ 4.2 (ฉ) เช่นเดิม
(ซ) บริษัทอำจทำกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิควบคู่กับกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำรปรับอัตรำกำรใช้
สิทธิก็ได้
(ฌ) กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 4.2 (ก) ถึงข้อ 4.2 (ฉ) และ/หรือ กำร
ออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ (ฌ) บริษัทจะดำเนินกำรแจ้งรำยละเอียด
เกี่ยวกับกำรปรับอัตรำและรำคำของใบสำคัญแสดงสิทธิทันทีหรือก่อนวันที่อัตรำหรือรำคำใช้สิทธิแปลงสภำพมี
ผลบังคับผ่ำนระบบ SET PORTAL หรือระบบอื่นใดตำมที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนด และแจ้งต่อสำนักงำน กลต.
ภำยใน 15 วันนับแต่วันที่กำรปรับสิทธิ มีผลบังคับใช้ และจัดส่งข้อก ำหนดสิทธิที่ แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู ้ถือ
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ใบสำคัญแสดงสิทธิภำยใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกำรร้องขอเป็นหนังสือจำกผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและจะจัด
ให้มีกำรเก็บรักษำสำเนำข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ สำนักงำนใหญ่ของบริษัท และ/หรือ สำนัก งำนใหญ่
ของตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ เพื่อให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ สำมำรถขอตรวจสอบส ำเนำ
ข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวันและเวลำทำกำรของสถำนที่ดังกล่ำว
5.

กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

5.1

กำรแก้ไขส่วนที่มิใช่สำระสำคัญหรือที่ต้องดำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย

กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิที่มิใช่สำระสำคัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น
แก้ไขขั้นตอนกำรใช้สิทธิ หรือเรื่ องที่เห็นได้ว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ง หรือในส่วนซึ่งไม่ทำให้
สิทธิของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตำมบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กฎระเบีย บ ข้อบังคับ หรือค ำสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือ
ประกำศ หรือข้อบังคับของสำนักงำน ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือตลำดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง
ให้บริษัทกระทำโดยไม่ต้องได้รับควำมยินยอมจำกที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภำยหลังจำกที่ได้แจ้งให้สำนักงำน ก.ล.ต.
ทรำบแล้ว ทั้งนี้ กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิจะต้องไม่เป็นกำรขยำยอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิหรือกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำหรืออัตรำกำรใช้สิทธิ ยกเว้นกำรปรับสิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 4.2
5.2

กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เป็นสำระสำคัญ

กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธินอกจำกกรณีข้อ 5.1 ต้องได้รับควำมยินยอมจำกบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ และได้แจ้งให้สำนักงำน ก.ล.ต. ทรำบแล้ว
5.3

กำรแจ้งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

บริษัทจะดำเนินกำรแจ้งต่อตลำดหลักทรัพย์ ส ำนักงำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ทรำบถึง
รำยละเอียดกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิตำมที่กล่ำวในข้อ 5.1 หรือ 5.2 และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่มีกำรแก้ไข
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำวภำยใน 15 วันนับแต่วันที่กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิมีผลบังคับ และบริษัทจะดำเนินกำรแจ้ง
ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรำยให้ทรำบถึงรำยละเอียดกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิตำมที่กล่ำวในข้อ 5.1 หรือ 5.2
ผ่ำนระบบ SETLink ในวันเดียวกันกับวันที่บริษัทแจ้งต่อตลำดหลักทรัพย์ สำนักงำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียนใบสำคัญแสดง
สิทธิ และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภำยใน 15 วันนับแต่วันที่
ได้รับกำรร้องขอเป็นหนังสือจำกผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยตำมสมควรตำมที่
บริษัทกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีกำรเก็บรักษำสำเนำข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง ณ สำนักงำนใหญ่ของบริษัท และ
สำนักงำนใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถขอตรวจสอบสำเนำ
ข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ในวันและเวลำทำกำรของสถำนที่ดังกล่ำว
5.4

บริษัท และ/หรือ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สำมำรถเสนอให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิในเรื่องกำรขยำยอำยุของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตรำกำรใช้สิทธิ และรำคำกำรใช้สิทธิ เว้นแต่เป็นกรณีกำรปรับสิทธิตำมข้อ 4.2

5.5

กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิต้องไม่ขัดต่อกฎหมำย

กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิไม่ว่ำกรณีใดๆ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำหนดแห่งประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำต
ให้เสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15
ธันวำคม 2551 รวมทั้งข้อแก้ไขเพิ่มเติมหรือกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ ตลอดจนกฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี)
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6.

กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีบริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิขำยใบสำคัญแสดงสิทธิได้
บริษัทจะชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ถอื ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตำมรำยละเอียดดังนี้

6.1
บริษัทจะชดใช้ค่ำเสียหำยให้เฉพำะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่แจ้งควำมจำนงที่จะใช้
สิทธิ ในวันกำหนดกำรใช้สิทธิแต่ละครั้งอย่ำงถูกต้องและครบถ้วนแล้วซึ่งบริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้
สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิได้อย่ำงเพียงพอยกเว้น กรณีตำมที่ระบุไว้ในข้อจำกัดกำรใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญของผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลต่ำงด้ำวหรือบุคคลที่ไม่มีสัญชำติไทย ในข้อ 3.7.2 หรือข้อจำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิและ
หุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ ในข้อ 13
ค่ำเสียหำยที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะคำนวณตำมสูตรกำรคำนวณดังนี้
ค่ำเสียหำยต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
=
B x [MP – EP]
โดยที่

B

คือ จำนวนหุ้นสำมัญที่ไม่สำมำรถจัดให้มีและ/หรือเพิ่มขึ้นได้ตำมอัตรำกำรใช้สิทธิที่
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย
MP คือ รำคำเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสำมัญของบริษัทในวันกำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ มำแสดงควำมจำนงในกำร
ใช้สิทธิ (รำคำเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของหุ้นสำมัญของบริษัท ค ำนวณจำกมูลค่ำกำรซื้อ
ขำยหุ้นสำมัญทั้งหมดของบริษัท หำรด้วยจำนวนหุ้นสำมัญของบริษัทที่มีกำรซื้อขำย
ทั้งหมดในตลำดหลักทรัพย์)
EP คือ รำคำกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิหรือรำคำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับ
สิทธิหำกมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ
ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท ” เนื่องจำกหุ้นสำมัญของบริษัทไม่มีกำรซื้อขำยใน
ช่วงเวลำดังกล่ำวบริษัทจะดำเนินกำรกำหนดรำคำยุติธรรมเพื่อใช้ในกำรคำนวณแทน
6.2
กำรชดใช้ค่ำเสียหำยตำมข้อ 6.1 บริษัทจะชำระให้เป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะ และจะจัดส่งทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับภำยใน 14 วันทำกำรนับจำกวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมำแจ้งควำมจำนงที่จะใช้สิทธิ ในกรณีที่บริษทั ไม่
สำมำรถคืนเงินค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภำยในระยะเวลำดั งกล่ำว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบี้ย
ในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณนับแต่วันที่พ้นกำหนด 14 วันดังกล่ำวจนถึงวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้รับคืนเงิน
ค่ำเสียหำย
อย่ำงไรก็ดไี ม่ว่ำในกรณีใดๆหำกบริษัทได้ทำกำรส่งเช็คดร๊ำฟท์ตั๋วแลกเงินธนำคำรหรือคำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำรซึ่งขีด
คร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะชื่อผู้ถือใบสำคัญสิทธิทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุในหนังสือแสดงควำมจำนงในกำรใช้สิทธิโดย
ถูกต้องแล้วให้ถือว่ำผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินค่ำเสียหำยคืนแล้วโดยชอบและไม่มสี ิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือ
ค่ำเสียหำยใดๆอีกต่อไป
6.3

กำรชดใช้ค่ำเสียหำยตำมข้อนี้ให้ถือเป็นสิ้นสุด

7.

กำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

กำรเรียกและ/หรือกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้เป็นไปตำมวิธีกำรดังต่อไปนี้
7.1 กำรเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัทมีสิทธิเรียกกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ไม่ว่ำในเวลำใดๆตำมที่เห็นสมควรแต่บริษัทต้องจัดให้มีกำร
ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในกำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งโดยเร็วภำยใน 30 วันนับแต่วันเกิดเหตุกำรณ์
ดังต่อไปนี้
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(ก)

หำกมีกำรเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสำระสำคัญไม่ว่ำโดยบริษัทหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 5.2 หรือตำมที่จะกล่ำวต่อไปใน (ข) ทั้งนี้ ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและ/หรือผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิในเรื่องกำรขยำยอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำหรืออัตรำกำรใช้สิทธิหรือกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆอันจะเป็นผลกระทบในด้ำนลบต่อสิทธิ
และ/หรือส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือที่ผิดไปจำกเงื่อนไขที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ลงมติไว้ เว้น
แต่กำรปรับสิทธิตำมที่ระบุไว้ในข้อ 4.2

(ข)

เมื่อบริษัทหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วย
ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้มีกำรใช้สิทธิ ประสงค์จะเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิตำมข้อ 5.
(ทั้งนี้บริษัทและ/หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอขอแก้ไ ขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในเรื่อง
อัตรำกำรใช้สิทธิรำคำกำรใช้สิทธิและอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ)
หำกบริษัทไม่ดำเนินกำรเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภำยในระยะเวลำที่กำหนดผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้มกี ำร
ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น สำมำรถดำเนินกำรเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทนบริษัทได้
บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในกำรประชุมดังกล่ำวเป็นระยะเวลำไม่เกิน 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดย ผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมจะต้องมีรำยชื่อเป็นผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันก่อนวันปิดสมุด
ทะเบียนดังกล่ำว (วันก่อนวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมำย XM)

7.2

หนังสือเชิญประชุม

ในกำรเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมเนื่องจำกบริษัทหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิร้อง
ขอให้บริษัทส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ระบุสถำนที่ที่จะใช้ประชุมโดยต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้ง
สำนักงำนใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือกรุงเทพมหำนครวันและเวลำที่จะประชุมรวมทั้งเรือ่ งที่จะพิจำรณำในที่
ประชุม) ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรำยและแจ้งให้นำยทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทรำบเป็น
ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และต้องไม่เกิน 5 วันทำกำรนับแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมำย XM)
7.3

กำรมอบฉันทะ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอำจแต่งตัง้ ผู้รับมอบฉันทะให้เข้ำร่วมประชุมและ/หรือออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิครำวใดๆก็ได้โดยผูร้ ับมอบฉันทะดังกล่ำวจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะ (ซึ่งทำตำมแบบที่บริษัทและ/หรือ
นำยทะเบียนกำหนดและได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับหนังสือเรียกประชุมแล้ว) ต่อประธำนที่ประชุมหรือ
บุคคลที่ประธำนกรรมกำรมอบหมำยก่อนเริ่มกำรประชุม
7.4

องค์ประชุม

องค์ประชุมในกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้รับมอบ
ฉันทะ มำประชุมกันได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น จึงจะครบเป็น
องค์ประชุม และหำกปรำกฏว่ำกำรประชุมครั้งใด เมื่อล่วงเลยเวลำนัดไปแล้ว 60 นำที แต่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเข้ำร่วม
ประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้ถือว่ำกำรประชุมในครั้งนั้นไม่ครบองค์ประชุม ในกรณีที่กำรประชุมดังกล่ำวจัดขึ้นโดย
บริษัท บริษัทจะจัดให้มีกำรประชุมใหม่ภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 วันแต่ไม่เกิน 14 วัน นับแต่วันที่กำหนดเป็นวันประชุม
ครำวก่อนโดยปฏิบัตติ ำมข้อ 7.2 ซึ่งในกำรประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่ำจะต้องครบองค์ประชุม
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อย่ำงไรก็ตำม หำกผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ไม่ครบเป็น
องค์ประชุมในวันกำหนดประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก ให้ถือว่ำเป็นประชุมเป็นอันระงับไป โดยจะไม่มีกำรเรียก
ประชุมใหม่อีก
7.5

ประธำนในที่ประชุม

ในกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดขึ้นโดยบริษัทให้ประธำนกรรมกำรบริษัท หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมำยจำก
ประธำนกรรมกำรบริษัททำหน้ำทีเ่ ป็นประธำนที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีทผี่ ู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้จดั
ประชุมประธำนในที่ประชุมอำจจะมำจำกบุคคลที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือกนอกเหนือไปจำกประธำน
กรรมกำรหรือบุคคลที่ประธำนกรรมกำรมอบหมำยโดยที่ทั้งสองกรณีประธำนที่ประชุมไม่มสี ิทธิออกเสียงชี้ขำด
7.6

กำรออกเสียงลงคะแนน

ในกำรออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ำกับจำนวนของหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่
ถืออยู่ในขณะนั้นๆ โดยใบส ำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้เป็นประธำนในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
นอกจำกสิทธิที่ตนมีอยู่ในฐำนะเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
7.7

มติที่ประชุม

มติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
ทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้ำประชุมและมีสิทธิออกเสียงและให้มตินั้นมีผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิทั้งหมดไม่ว่ำจะได้เข้ำร่วมประชุมหรือไม่ ในกำรออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ำกับ
หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมี 1 เสียง
บริษัทจะดำเนินกำรแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต่อตลำดหลักทรัพย์ภำยในวันทำกำรถัดไปนับแต่วัน
ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผ่ำนสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ (ระบบ SETLink) รวมทั้งแจ้งต่อสำนักงำน ก.ล.ต.
และนำยทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภำยในระยะเวลำ 15 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
7.8

รำยงำนกำรประชุม

บริษัทจะจัดทำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 14 วัน นับจำกวันประชุมผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยให้ประธำนที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้นๆ เป็นผู้ลงนำมรับรองรำยงำนกำรประชุม ทั้งนี้
ให้จัดเก็บรำยงำนกำรประชุมไว้กับบริษัทรำยงำนดังกล่ำวซึ่งลงนำมโดยประธำนที่ประชุมในแต่ละครั้ง ให้ถือว่ำถูกต้องและมติ
นั้นผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรำยไม่ว่ำจะได้เข้ำร่วมประชุมด้วยหรือไม่ และบริษัทจะจัดส่งรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว
ให้แก่ตลำดหลักทรัพย์และส ำนักงำน ก.ล.ต. ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 14 วันนับจำกวั นประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ
นอกจำกนี้ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิร้องขอบริษัทจะต้องจัดส่งรำยงำนกำรประชุมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรำยที่
ร้องขอด้วย โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่ำใช้จ่ำยนั้นๆ
7.9

ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม
บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยตำมสมควรทั้งหมดที่เกิดขึ้นจำกกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกครั้ง

8.

สถำนะของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงกำรแสดงควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ

สถำนะของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงควำมจำนงในกำรใช้สิทธิและวันก่อน
วันที่กระทรวงพำณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสถำนภำพและ
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สิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แสดงควำมจำนงใช้สิทธิและสถำนภำพจะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพำณิชย์ได้รับ
จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อันเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิข้ำงต้นแล้ว
ในกรณีที่บริษัทมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและ/หรืออัตรำกำรใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้นำหุ้นสำมั ญที่เกิดจำก
กำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ทำกำรใช้สิทธิแล้วจะได้รับ
กำรปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะดำเนินกำรออกหุ้นสำมัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สดุ ตำมจำนวน
ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รับหำกรำคำใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) ที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผล
บังคับใช้ โดยหุ้นสำมัญส่วนที่เพิ่มใหม่อำจได้รับช้ำกว่ำหุ้นสำมัญที่ได้รับก่อนหน้ำนี้แล้วแต่ไม่เกิน 15 วันนับจำกวันที่มีกำรปรับ
สิทธิ
9.

สถำนะของหุ้นสำมัญใหม่ที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

หุ้นสำมัญออกใหม่ตำมกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสภำพเท่ำเทียมกับหุ้นสำมัญของบริษัทที่
ออกไปก่อนหน้ำนี้ทุกประกำร ซึ่งรวมทั้งสิทธิในกำรรับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นับแต่วันที่
กระทรวงพำณิชย์รับจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนชำระแล้ว และนำยทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทได้จดแจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท หำกบริษัทได้ประกำศวันกำหนดให้สิทธิในเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่น
ใดแก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันที่กระทรวงพำณิชย์รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว และนำยทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทได้จด
แจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวจะไม่มีสิทธิ
ได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นนั้น
10.

ตลำดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ

บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้เข้ำจดทะเบียนกับ ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภำยใน 30 วันนับจำก
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
11.

วิธีกำรส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะด ำเนินกำรส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรำกฏในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 เมษำยน 2565 (Record Date) โดยบริษัทจะด ำเนินกำรออกและส่งมอบใบสำคัญ
แสดงสิทธิตำมรำยละเอียดและขั้นตอน ดังต่อไปนี้
11.1 ในกรณีผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จำกัด
บริษัทจะดำเนินกำรให้นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิออกและจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับกำร
จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิกำรจองซื้อทำงไปรษณีย์ล งทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นภำยใน 15 วันทำกำร
นับจำกวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับกำรจัดสรรจะไม่สำมำรถขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ ได้จนกว่ำจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอำจจะได้รับภำยหลังจำกที่ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทได้รับอนุญำตให้เข้ำทำ
กำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
11.2

ในกรณีผู้ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์

บริษัทจะดำเนินกำรให้นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรฝำกไว้กับ “บริษัทศูนย์
รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดเพื่อผูฝ้ ำก ”ภำยใน 7 วันทำกำรนับจำกวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและบริษัทศูนย์รับ
ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝำกหลักทรัพย์อยู่ใน
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ขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ฝำกได้รับกำรจัดสรรฝำกไว้และออก
หลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้ทไี่ ด้รับกำรจัดสรรภำยใน 7 วันทำกำรนับจำกวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในกรณีนี้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับกำรจัดสรรจะสำมำรถขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรได้ทันทีที่ ตลำดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอรับใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและให้ทำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ทั้งนี้ชื่อของผู้ถือหุ้นที่ได้รับกำรจัดสรรจะต้องตรงกับชื่อเจ้ำของบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับกำรจัดสรร
ประสงค์ที่จะฝำกใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่
ได้รับกำรจัดสรรตำมข้อ 11.1 แทน
11.3

ในกรณีผู้ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์กับบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด สมำชิกเลขที่
600

บริษัทจะดำเนินกำรให้นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรฝำกไว้กับบริษัท ศูนย์รับ
ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ภำยใน 7 วันทำกำรนับจำกวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและบริษทั ศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิตำมจำนวนที่ได้รับจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัท
ผู้ออกหลักทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรภำยใน 7 วันทำกำรนับจำกวันออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรต้องกำรขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นดังกล่ำวจะต้องถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
ออกจำกบัญชี 600 ดังกล่ำว โดยต้องติดต่อผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ทวั่ ไป ซึ่งอำจจะมีคำ่ ธรรมเนียมในกำรดำเนินกำรตำมที่บริษัท
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ กำหนด ดังนั้น ในกรณีนี้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับกำร
จัดสรรจะสำมำรถขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรได้ทันทีที่ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอรับใบสำคัญแสดงสิทธิของ
บริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและให้ทำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และผู้ถือหุ้นที่ได้รับกำรจัดสรรได้
ดำเนินกำรถอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจำกบัญชี 600 ดังกล่ำวแล้ว
12

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษำยน 2565 มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทอีกจำนวน 899,519,613.75 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จำนวน 1,199,359,485 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.75
บำท (หลังกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้) เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท รุ่นที่ 5
จำนวน 799,572,990 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททีไ่ ด้รับจัดสรร รำคำหน่วยละ 0.4 บำท และเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ
ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท รุ่นที่ 6 จำนวน 399,786,495 หน่วย ให้แก่ผู้ที่ใช้สิทธิจองซื้อและชำระรำคำ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL–W5 โดยไม่คิดมูลค่ำ
รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
หุ้นสำมัญ
: หุ้นสำมัญของบริษัท บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด
(มหำชน)
จำนวนหุ้นที่รองรับกำรใช้สิทธิ
:
ไม่เกิน 399,786,495 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหุ้น
: 0.75 บำท
รำคำใช้สิทธิต่อหุ้น
: 2.50 บำท เว้นแต่จะมีกำรปรับสิทธิตำมข้อ 4.2
หุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับกำรใช้สทิ ธิคิดเป็นร้อยละ
: ร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัท (หลังกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ ทีไ่ ด้รับ
อนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 เมษำยน
2565)
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ตลำดรองของหุ้นสำมัญ

:

บริษัทจะดำเนินกำรยื่นคำขอให้รับหุ้นสำมัญที่เกิดจำก
กำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญใน
แต่ละครั้งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้ำซื้อขำยในตลำด
หลั ก ทรั พ ย์ เอ็ ม เอ ไอ ภำยใน 30 วั น นั บ จำกวั น
กำหนดกำรใช้สิทธิครั้งนั้นๆ

13

กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ กำรโอนหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ ข้อจำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ และ
ข้อจำกัดกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ

13.1

กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

13.1.1 กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มิได้ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) แบบกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่ำงผู้โอนและผูร้ ับโอน กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เมือ่ ผู้โอน
ใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิระบุชื่อเป็นเจ้ำของใบสำคัญแสดงสิทธิใน
จำนวนที่จะทำกำรโอน หรือผูร้ ับโอนคนสุดท้ำยโดยมีกำรสลักหลังแสดงกำรโอนต่อเนื่องครบถ้วนจำกผู้ที่
ปรำกฏชื่อดังกล่ำว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลำยมือชื่อสลักหลังแสดง
กำรโอนให้ไว้ด้วย
(ข) ผลกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่ำงผู้รับโอนกับบริษัท กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้ยันกับบริษทั ได้ก็
ต่อเมื่อนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำขอลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมทั้งใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่ผรู้ ับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงลำยมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้ำนหลังของใบสำคัญแสดงสิทธินั้น
ครบถ้วนแล้ว
(ค) ผลของกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่ำงผู้รับโอนกับบุคคลภำยนอก กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้ยันกับ
บุคคลภำยนอกได้ก็ต่อเมื่อนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุด
ทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว
(ง) กำรขอลงทะเบีย นกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ จะต้องกระทำ ณ ส ำนักงำนใหญ่ของนำยทะเบียนใบสำคัญ
แสดงสิทธิในวันและเวลำทำกำรของนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะต้องทำตำมแบบและวิธีกำรที่นำย
ทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิก ำหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ลงลำยมือชื่อ
ครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ในข้อ (ก) พร้อมทั้งหลักฐำนอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงควำมถูกต้องและควำมสมบูรณ์ของกำร
โอนและกำรรับโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมที่นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิก ำหนดให้แก่นำยทะเบียน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ และให้นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิออกใบรับคำขอลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดง
สิทธิให้แก่ผู้ขอลงทะเบียนนั้น
(จ) นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิ พร้อมทั้งรับรองกำรโอนไว้ในใบสำคัญแสดงสิทธิภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วันที่นำยทะเบียนใบส ำคัญ
แสดงสิทธิได้รับคำขอลงทะเบียนและเอกสำรหลัก ฐำนที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ไม่ต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้
ใหม่ หรือภำยใน 15 วันทำกำรนับแต่วันที่นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำขอลงทะเบียนและเอกสำร
หลักฐำนที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้ใหม่
(ฉ) นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รับดำเนินกำรตำมคำขอลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
หำกนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิเห็นว่ำกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธินั้นจะขัดต่อกฎหมำยหรือขัดต่อ
ข้อจ ำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ำมี) โดยนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะแจ้งให้ผู้ขอลงทะเบียน
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ทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันที่นำยทะเบีย นใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคำขอลงทะเบียนและเอกสำรหลักฐำนที่
เกี่ยวข้อง
13.1.2 กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และหน่วยงำนกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
13.2 กำรโอนหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ สำมำรถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้น
แต่กำรโอนหุ้นดังกล่ำว เป็นเหตุให้มีบุคคลต่ำงด้ำวหรือบุคคลที่ไม่มีสัญชำติไทยถือหุ้นในบริษัทเกินกว่ำร้อยละ 49 ของจำนวน
หุ้นที่จำหน่ำยได้ทั้งหมดของบริษัท
13.3

ข้อจำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ และข้อจำกัดกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทไม่มีข้อจำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิเว้นแต่กำรโอนเกิดขึ้นในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อ
พักกำรโอนหรือกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักกำรโอนหรือกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญ
แสดงสิทธิเป็นระยะเวลำ 21 วันก่อนวันครบกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย และตลำดหลักทรัพย์จะทำกำรขึ้นเครื่องหมำย SP
(ห้ำมกำรซื้อขำย) ล่วงหน้ำ 2 วันทำกำรก่อนวันปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
ตรงกับวันหยุดทำกำรของตลำดหลักทรัพย์ให้เลื่อนเป็นวันทำกำรก่อนหน้ำ) ทั้งนี้ กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีผลก็ต่อเมื่อ
นำยทะเบียนได้ลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว ข้อจำกัดอันสืบ
เนื่องมำจำกข้อบังคับของบริษัทว่ำด้วยเรื่องอัตรำส่วนกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำว มีรำยละเอียดดังนี้
(ก) บริษัทจะไม่ออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่ำงด้ำว ซึ่งได้ดำเนินกำรใช้สิทธิตำม
เงื่อนไขกำรแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิตำมข้อ 3.6 หำกกำรใช้สิทธิดังกล่ำวจะทำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของคน
ต่ำงด้ำวมีจำนวนเกินกว่ำร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทตำมที่ระบุในข้อบังคับ
ของบริษัท
(ข) หำกข้อจำกัดตำมข้อ (ก) ข้ำงต้นมีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่ำงด้ำวที่ได้ดำเนินกำรใช้สิทธิตำม
เงื่อนไขกำรแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิตำมข้อ 3.6 และตำมหลักกำร “มำก่อนได้ก่อน” (First-Come FirstServed) ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ตำมจำนวนที่ระบุในใบแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนไม่ว่ำ
ทั้งหมดหรือบำงส่วน บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ขอสงวนสิทธิในกำรส่ง
เงินในส่วนที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็น คนต่ำงด้ำวดังกล่ำวโดยไม่มีดอกเบี้ย
ภำยใน 14 วันนับจำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิ ทั้งนี้ ตำมวิธีกำรและเงื่อนไขที่ก ำหนดโดยบริษัท และ/หรือ
ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี)
(ค) นอกจำกกำรส่งเงินในส่วนที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้คืนตำมข้อ 13.3 (ข) ข้ำงต้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคน
ต่ำงด้ำวจะไม่ได้รับกำรชดเชยหรือชดใช้ไม่ว่ำในรูปแบบใดจำกบริษัทและตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้
สิทธิ (ถ้ำมี) ในกรณีที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิได้โดยมีสำเหตุมำจำกข้อจำกัดเรื่องอัตรำส่วน
กำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำวตำมข้อ (ก) ข้ำงต้น
14.

ผลบังคับข้อกำหนดสิทธิและกฎหมำยที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับในวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยโดย
ข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีควำมตำมกฎหมำยไทย และหำกมีข้อควำมใดๆในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดแย้งกับกฎหมำยหรือ
ประกำศใดๆที่มีผลใช้บังคับตำมกฎหมำยกับใบสำคัญแสดงสิทธิให้ใช้ข้อควำมตำมกฎหมำยหรือประกำศดังกล่ำวบังคับกับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิแทนข้อควำมของข้อกำหนดสิทธิเฉพำะในส่วนที่ขัดแย้งกันนั้น
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ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหำชน)
โดย

(นำยปรีชำ นันท์นฤมิต)
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
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