ส่ วนที่ 3.1 ข้ อกำหนดสิ ทธิเพิ่มเติมสำหรั บใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพันธ์ ฯ ประเภทสิ ทธิ ในกำรซื้ อ หรื อสิ ทธิ ในกำรขำย
(Call or Put Warrant)
มีกำรชำระเงินตำมส่ วนต่ ำงของดัชนีหลักทรัพย์ อ้ำงอิง (Equity Index Cash Settlement)
มีรูปแบบกำรใช้ สิทธิแบบยุโรป (European Style) และ
ไม่ มกี ำรฝำกทรัพย์ สิน (No Collateralization)
1.

สิทธิและกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ฯ

1.1

สิ ทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ การใช้สิทธิและค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ
(ก)

ภายใต้บงั คับของข้อ 6 และข้อ 11 ของส่วนที่ 2 และข้อ 1.1(ข) และข้อ 2 ของส่ วนที่ 3.1 ของข้อกาหนด
สิ ทธิน้ ี เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ จะได้รับ
เงินสดส่วนต่างสุทธิตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อกาหนดสิ ทธิน้ ี

(ข)

เว้นแต่กรณี มีเหตุการณ์ขดั ข้องในการชาระราคา ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ ต้องชาระค่าใช้จ่าย
ในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่ผอู ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ กาหนด และตกลงมอบหมายให้
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของตน และ/หรื อผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ หักค่าใช้จ่ายในการใช้
สิ ทธิ และภาษีที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จากเงินสดส่ วนต่างตามจานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ ที่ผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ฯ ใช้สิทธิ และมี สิทธิ ได้รับตามกาหนดในข้อ 1.3 ของส่ ว นที่ 3.1 ของ
ข้อกาหนดสิ ทธิน้ ี
“เหตุกำรณ์ ขัดข้ องในกำรชำระรำคำ” หมายถึง เหตุการณ์ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของผูอ้ อกใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ และไม่ได้เกิดจากความผิดของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ซึ่ งทาให้ผอู ้ อก
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ไม่สามารถชาระราคาให้ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ ที่ใช้สิทธิ ได้
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
(1)

เกิ ดสงครามหรื อจลาจลในประเทศหรื อต่างประเทศ หรื อเหตุอื่นใดที่ มีผลทาให้ไม่สามารถ
ซื้ อขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ หรื อหลักทรัพย์ซ่ ึ งเป็ นองค์ประกอบของดัชนี หลักทรัพย์
อ้างอิ ง ในตลาดหลักทรั พย์ฯ หรื อสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่ อา้ งอิ งกับ ดัชนี หลักทรั พย์อา้ งอิ ง
ในศูนย์ซ้ือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้อย่างมีนยั สาคัญ ทั้งนี้ ตามดุลยพินิจของผูอ้ อกใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ

(2) ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อศูนย์ซ้ื อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ไม่สามารถเปิ ดทาการซื้ อขายไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ๆ

1

(3)

1.2

มี ขอ้ กาหนดตามกฎหมาย หรื อคาสั่ง ของหน่ วยงานที่ เ กี่ ยวข้องที่ มีผลกระทบต่อการซื้ อขาย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ฯ และ/หรื อที่ มีผลกระทบต่อการซื้ อขายของตลาดหลักทรั พย์ฯ
จนทาให้ไม่สามารถหาดัชนีที่ใช้ชาระราคาได้

ระยะเวลาการใช้สิทธิ วันใช้สิทธิและการใช้สิทธิอตั โนมัติ
เว้นแต่กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อกาหนดสิ ทธิน้ ี ให้ระยะเวลาการใช้สิทธิ และวันใช้สิทธิ เป็ นไปตามเงื่อนไข
ดังนี้
(ก)

การใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ
(1) เพื่อเป็ นประโยชน์แก่ ผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ฯ หากมูลค่าเงิ นสดส่ วนต่างสุ ทธิ เป็ น
จ านวนมากกว่า ศู น ย์ใ นวัน ใช้สิ ท ธิ อ ัต โนมัติ ให้ถื อ ว่า มี ก ารใช้สิ ท ธิ ใ นใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ
อนุพนั ธ์ฯ โดยอัตโนมัติ โดยไม่จาเป็ นต้องบอกกล่าวแก่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ ทั้งนี้
ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ฯ จะชาระเงิ นสดส่ วนต่างสุ ทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ฯ ดังกล่าวตามที่กาหนดในข้อ 1.3 (ค) ของส่ วนที่ 3.1 ของข้อกาหนดสิ ทธิ
อย่างไรก็ตาม ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ฯ สามารถปฏิ เสธการใช้สิทธิ ได้โดยแจ้งไปยัง
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ ตามวิธีการที่นายหน้าซื้ อขาย
หลักทรัพย์ของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ แต่ละรายกาหนด
(2)

เมื่ อ ไม่ มี ก ารใช้สิ ท ธิ โ ดยอัต โนมัติ ต ามที่ ก าหนดไว้ใ นข้อ 1.2 (ก)(1) ของส่ ว นที่ 3.1 ของ
ข้อกาหนดสิ ทธิ ให้สิทธิใด ๆ ของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ และภาระหน้าที่ของผูอ้ อก
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ เป็ นอันสิ้นสุดลง

(ข)

ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ จะขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งพักการซื้ อขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ฯ เป็ นเวลาสาม (3) วันทาการก่อนวันครบกาหนดอายุ (รวมวันครบกาหนดอายุ) เพื่อกาหนด
สิ ทธิให้ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ในการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ

(ค)

ในกรณี ที่วนั ทาการซื้อขายสุดท้ายตรงกับวันซึ่ งมิใช่วนั ทาการ ให้เลื่อนวันทาการซื้ อขายสุ ดท้ายไปเป็ น
วันทาการก่อนหน้านั้น

(ง)

ในกรณี ที่
(1) วันครบกาหนดอายุตรงกับวันซึ่งมิใช่วนั ทาการให้เลื่อนวันครบกาหนดอายุไปเป็ นวันทาการ
ถัดไป หรื อ
(2) มีเหตุการณ์ที่ทาให้วนั ครบกาหนดอายุห่างจากวันทาการซื้อขายสุดท้ายไม่ถึงสาม (3) วันทาการ
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ให้เลื่อนวันครบกาหนดอายุเพื่อให้วนั ครบกาหนดอายุห่างจากวันทาการซื้อขายสุดท้ายเป็ นเวลาสาม (3)
วันทาการ โดยผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ไม่จาต้องจ่ายดอกเบี้ยหรื อเงินเพิ่มใด ๆ สาหรับการ
เลื่อนวันครบกาหนดอายุดงั กล่าวข้างต้น
1.3 การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ และการชาระราคา
(ก)

เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อกาหนดสิ ทธิ น้ ี การใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ฯ
ทุกกรณี จะเป็ นการใช้สิทธิอตั โนมัติ

(ข)

ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ฯ จะได้รับชาระเงิ นสดส่ วนต่างสุ ทธิ จากผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อนุ พ นั ธ์ ฯ หากมู ล ค่ า เงิ น สดส่ ว นต่ า งสุ ท ธิ ที่ ผู ้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ อ นุ พ นั ธ์ ฯ มี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ ตาม
ข้อกาหนดสิ ทธิหลังหักค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิมีจานวนมากกว่าศูนย์

(ค)

ในกรณี ที่การใช้สิทธิอตั โนมัติ ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ จะดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ไม่มีเหตุการณ์ ขดั ข้องในการชาระราคา ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ฯ จะชาระ
เงินสดส่ วนต่างสุ ทธิ เข้าบัญชี ธนาคารของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ฯ หรื อเป็ นเช็คระบุ
ชื่ อ ขี ด คร่ อ ม สั่ง จ่ า ยให้แ ก่ ผู ้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ อ นุ พ ัน ธ์ ฯ ที่ มี ร ายชื่ อ ตามทะเบี ย นผูถ้ ื อ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ฯ ณ วันใช้สิทธิ อตั โนมัติ และจัดส่ งให้ทางไปรษณี ยล์ งทะเบี ยน
ภายในห้า (5) วันทาการนับจากวันใช้สิทธิอตั โนมัติ
(2) ในกรณี มีเหตุการณ์ขดั ข้องในการชาระราคา
1)

หากเหตุการณ์ ดัง กล่าวเกิ ดก่ อนหรื อเกิ ด ในวัน ทาการซื้ อขายสุ ด ท้าย และสิ้ นสุ ดลง
ภายในสามสิ บ (30) วัน หลัง จากวันท าการซื้ อ ขายสุ ดท้าย ให้ใ ช้ราคาปิ ดของดัช นี
หลักทรัพย์อา้ งอิงในวันทาการแรกหลังจากวันที่เหตุการณ์ดงั กล่าวสิ้ นสุ ดลงเป็ นดัชนี
ที่ใช้ชาระราคา

2)

หากเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดก่อนหรื อเกิ ดในวันทาการซื้ อขายสุ ดท้าย และไม่สิ้นสุ ดลง
ภายในสามสิ บ (30) วันหลังจากวันทาการซื้อขายสุดท้าย
2.1)

ให้ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ฯ ประกาศแจ้งราคายุติธรรมของ
ดัชนีหลักทรัพย์อา้ งอิงให้ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ ทราบภายใน
ยีส่ ิ บ (20) วันหลังจากวันที่สามสิ บ (30) หลังจากวันทาการซื้อขายสุดท้าย

2.2)

“รำคำยุตธิ รรม” หมายถึง ราคายุติธรรมที่จดั ทาโดยที่ปรึ กษาการเงินอิสระ
ที่ อยู่ในบัญ ชี ที่ สานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็ นชอบ โดยราคายุติธรรม
ดัง กล่ า วต้อ งถู ก จัด ท าขึ้ น ไม่ เ กิ น กว่า ห้ า สิ บ (50) วัน ก่ อ นวัน ที่ ผู ้อ อก
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ฯ ประกาศแจ้งราคายุติธรรม โดยให้ถือว่า
ราคายุติธรรมคือดัชนีที่ใช้ชาระราคา
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ให้ผอู ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ ชาระเงินสดส่ วนต่างสุ ทธิ (ถ้ามี) ให้ผถู ้ ือใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ โดยชาระเข้าบัญชีธนาคารของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ฯ หรื อเป็ นเช็ค
ระบุชื่อขีดคร่ อมสัง่ จ่ายให้แก่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ ที่มีรายชื่อตามสมุดทะเบียน ณ
วันใช้สิทธิ อตั โนมัติ และจัดส่ งให้ทางไปรษณี ยล์ งทะเบี ยน ภายในเก้า (9) วันทาการนับจาก
วันที่ประกาศราคายุติธรรมหรื อมีดชั นีที่ใช้ชาระราคา แล้วแต่กรณี
(ง)

เหตุ ก ารณ์ ขดั ข้อ งในการช าระราคา ไม่ ถื อเป็ นการระงับ การใช้สิ ท ธิ ข องผูถ้ ื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ
อนุ พนั ธ์ฯ และไม่ถือเป็ นเหตุผิดนัดตามข้อกาหนดสิ ทธิ น้ ี โดยผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ฯ
ไม่จาเป็ นต้องจ่ายดอกเบี้ ยหรื อเงินเพิ่มใด ๆ ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว ทั้งนี้ ให้ผูอ้ อกใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ดาเนินการเปิ ดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

(จ)

ในกรณี ที่ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ฯ ผิดนัด ไม่ชาระเงิ นสดส่ วนต่างสุ ทธิ ภายในระยะเวลา
ตามที่กาหนดไว้ขา้ งต้น ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ ตกลงที่จะชาระดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ ย
ผิดนัดตามที่กาหนดไว้ในส่วนที่ 1 ของข้อกาหนดสิ ทธิ โดยคานวณจากเงินสดส่ วนต่างสุ ทธิ ที่ตอ้ งชาระ
ให้แก่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ นับจากวันครบกาหนดชาระจนถึงวันที่ผอู ้ อกใบสาคัญแสดง
สิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ทาการชาระเงินสดส่วนต่างครบถ้วน

1.4 การปรับตัวคูณดัชนี และราคาใช้สิทธิ
ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ จะไม่ทาการปรับตัวคูณดัชนี และราคาใช้สิทธิ สาหรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ฯ ซึ่ งอ้างอิงกับดัชนี หลักทรัพย์ เว้นแต่หากผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ เห็นว่ามีเหตุอนั ควร
ซึ่ งส่ งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ฯ ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ฯ
จะทาการพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมในการปรับตัวคูณดัชนี และ/หรื อราคาใช้สิทธิอย่างเป็ นธรรม โดยไม่ทาให้
สิ ทธิของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ด้อยไปกว่าเดิม เพื่อลดผลกระทบต่อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ
จากเหตุก ารณ์ ดังกล่า ว หรื อเพื่อ ป้ อ งกันความเสี ย หายที่ อ าจเกิ ดขึ้ นกับผูถ้ ื อ ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ อ นุ พ นั ธ์ ฯ
ในทันที ตลอดจนการกาหนดวันที่มีการปรับตัวคูณดัชนีและ/หรื อราคาใช้สิทธิและวันที่มีผลบังคับใช้
ทั้งนี้ ผอู ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ จะแจ้งให้ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ ทราบตามระเบียบและ
วิธีการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.

กำรเปลี่ยนวันครบกำหนดอำยุเนื่ องจำกมีกำรยกเลิกกำรคำนวณดัชนีหลักทรั พย์ อ้ำงอิง หรื อกำรเปลี่ยนแปลง
วิธีกำรคำนวณดัชนีหลักทรัพย์ อ้ำงอิงอย่ ำงมีนัยสำคัญ

2.1

ในกรณี ที่มีการยกเลิกการคานวณดัชนี หลักทรั พย์อา้ งอิ ง โดยคาสั่งของตลาดหลักทรั พย์ฯ หรื อหน่ วยงาน
ที่เกี่ ยวข้อง หรื อมีการเปลี่ยนแปลงสู ตรการคานวณอย่างมีนัยสาคัญซึ่ งไม่เป็ นไปตามเกณฑ์คานวณ หรื อการ
ปรับฐานการคานวณอย่างมีนยั สาคัญ หรื อหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่ได้ประกาศไว้ก่อนที่จะมีการออกใบสาคัญแสดง
สิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ นี้ จนส่ งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อดัชนี หลักทรัพย์อา้ งอิง ให้เลื่อนวันครบกาหนดอายุของ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พ นั ธ์ฯ เป็ นวันทาการที่ สาม (3) ก่อนวันทาการซื้ อขายวันสุ ดท้ายก่อนวันยกเลิ กการ
คานวณดัชนี หลักทรัพย์อา้ งอิง หรื อก่อนวันเปลี่ยนแปลงสู ตรคานวณอย่างมีนยั สาคัญซึ่ งไม่เป็ นไปตามเกณฑ์
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คานวณ หรื อการปรับฐานการคานวณอย่างมีนยั สาคัญ หรื อหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่ ได้ประกาศไว้ก่อนที่ จะมีการ
ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ นี้ แล้วแต่กรณี
2.2

ผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ฯ ยังคงใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ฯ ได้ตามที่ กาหนดไว้ใน
ข้อกาหนดสิ ทธิ และผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ จะต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดสิ ทธิและดาเนินการใด ๆ
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ

2.3

ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ จะต้องดาเนินการแจ้งไปยังผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ให้ทราบถึง
เหตุและการเลื่ อนวันครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ อนุ พ นั ธ์ฯ ตามข้อ 2.1 ของส่ วนที่ 3.1 ของ
ข้อกาหนดสิ ทธิโดยเร็ ว และเปิ ดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

3.

ตัวอย่ ำงใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ฯ
ลักษณะของใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกาหนดสิ ทธิน้ ี

4.

กำรเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ฯ จำกกำรเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ฯ

4.1

ในกรณี ที่ มี ก ารเพิ ก ถอนใบส าคั ญ แสดงสิ ทธิ อ นุ พ ัน ธ์ ฯ ออกจากตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ โดยค าสั่ ง ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนวันครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ ให้เลื่อนวันครบกาหนดอายุของ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ เป็ นวันทาการที่ สาม (3) นับถัดจากวันทาการซื้ อขายสุ ดท้ายของใบสาคัญแสดง
สิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ

4.2

ผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ อนุ พนั ธ์ฯ ยังคงใช้สิ ทธิ ต ามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พ นั ธ์ฯ ได้ตามที่ ก าหนดไว้ใ น
ข้อกาหนดสิ ทธิ และผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ฯ จะต้องปฏิ บัติตามข้อกาหนดสิ ท ธิ และดาเนิ นการ
ใด ๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ

4.3

ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ จะต้องดาเนิ นการแจ้งไปยังผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ ให้ทราบถึง
เหตุ แ ละการเลื่ อ นวันครบก าหนดอายุข องใบส าคัญแสดงสิ ท ธิ อ นุ พ นั ธ์ ฯ ตามข้อ 4.1 ของส่ วนที่ 3.1 ของ
ข้อกาหนดสิ ทธิโดยเร็ ว และเปิ ดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ฯ
[]

ลงชื่อ

ลงชื่อ
[]

[]
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