(ฉบับปรับปรุ ง - มี.ค. 63)

ร่ างข้ อกาหนดว่าด้ วยสิ ทธิและหน้ าทีข่ องผู้ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ - กรณีการใช้ ห้ ุนเป็ นหลักทรัพย์ อ้างอิง
ส่ วนที่ 1 สาระสาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์
ผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ฯ

: [] สำนักงำนตั้งอยูท่ ี่ []

กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของผูอ้ อกใบสำคัญแสดง
สิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ

: [] โดย []

ชื่อของใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์

: [] ชื่อย่อ [] (รวมถึงใบสำคัญแสดงสิ ทธิส่วนเพิม่
(หำกมี)) (“ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ฯ”)

ลักษณะกำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ

:  เสนอขำยต่อประชำชนเป็ นกำรทัว่ ไป
(Public Offering)
 เสนอขำยผ่ำนระบบกำรซื้ อขำยในตลำด
หลักทรัพย์ฯ (Direct Listing)
 เสนอขำยต่อผูล้ งทุนสถำบัน

ลักษณะกำรใช้สิทธิ

:  ได้รับชำระเงินตำมส่วนต่ำงของรำคำหลักทรัพย์
อ้ำงอิงหรื อดัชนีหลักทรัพย์อำ้ งอิง (Cash Settlement)
 ส่ งมอบเป็ นหลักทรัพย์อำ้ งอิง (Physical Settlement)

รู ปแบบกำรใช้สิทธิ

:  แบบยุโรป
ั
 แบบอเมริ กน

กำรฝำกทรัพย์สินเป็ นประกัน

:  ไม่มี
 มี โดยเป็ นกำรฝำกทรัพย์สินเป็ นประกันแบบ
 เต็มจำนวน
 บำงส่ วน
ประเภทของทรัพย์สินที่ฝำก []
ชื่อผูร้ ับฝำกทรัพย์สิน [] ที่อยู่ []

ผูค้ ้ ำประกันกำรชำระหนี้ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ

:  ไม่มี

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ฯ

:  ใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ในหลักทรัพย์อำ้ งอิง
 ใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ในดัชนี หลักทรัพย์
อ้ำงอิง
ประเภท  สิ ทธิในกำรซื้อ (Call Warrant)
 สิ ทธิในกำรขำย (Put Warrant)

 มี (โปรดระบุ) …

ร่ างข้ อกาหนดสิ ทธินีเ้ ป็ นลิขสิ ทธิ์ของชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ไทย การทาซ้าหรื อดัดแปลงหรื อเผยแพร่ ร่างข้ อกาหนด
สิทธินี้ โดยไม่ ได้รับอนุญาตจากชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษทั หลักทรัพย์ ไทย ถือเป็ นการละเมิดลิขสิทธิ์
1

จำนวนที่เสนอขำย

: [] หน่วย

มูลค่ำที่ตรำไว้ของใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ

: [] บำท

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย

: บริ ษทั จะเสนอขำยตำมรำคำใดที่เป็ นไปตำมกลไก
กำรเสนอซื้อและเสนอขำย (bid/offer) ของระบบ
ซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ1

มูลค่ำรวมที่เสนอขำย

: [] บำท (มำจำกจำนวนที่เสนอขำยคูณด้วยรำคำ []
บำท ซึ่งคำนวณจำกสูตร [] โดยกำรใช้รำคำปิ ดของ
[] ณ วันที่ [])

อัตรำกำรใช้สิทธิต่อหน่วย

: []

รำคำใช้สิทธิ

: [] บำท

วันออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ

: []

วันทำกำรซื้อขำยสุดท้ำย

: []

วันครบกำหนดอำยุ

: []

วันเริ่ มมีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดสิ ทธิ

: วันออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ

วันสิ้นสุดกำรมีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดสิ ทธิ

: วันที่ผอู ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ได้ชำระภำระ
ผูกพันตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ทั้งหมดแล้ว

อำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ

: นับอำยุต้ งั แต่วนั ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ
จนถึงวันครบกำหนดอำยุ

วันใช้สิทธิอตั โนมัติ

:  วันครบกำหนดอำยุ

ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ

: []

หลักทรัพย์อำ้ งอิง/ ดัชนีหลักทรัพย์อำ้ งอิง

: []

รำคำอ้ำงอิง2

: []

ข้อจำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ

:  ไม่มี

กำรจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ในตลำด
หลักทรัพย์ฯ

:  เป็ นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ฯ ประเภทเสนอ
ขำยผ่ำนระบบกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ
(Direct Listing)

 ไม่มี

 มี (โปรดระบุ) …

1

กรณีเสนอขำยผ่ำนระบบกำรซื้ อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ (Direct Listing) ในกรณีเสนอขำยแบบอื่น ๆ ให้ระบุเป็ นรำคำทีเ่ สนอขำยจริ ง

2

รำคำอ้ำงอิงต้องอิงกับวันทำกำรซื้อขำยสุ ดท้ำย

2

 เป็ นใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ประเภทอื่น

นอกจำกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ประเภท
เสนอขำยผ่ำนระบบกำรซื้ อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ
(Direct Listing) ซึ่งผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ฯ จะดำเนินกำรยืน่ ขอจดทะเบียนใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ภำยในเจ็ด (7) วันนับจำกวัน
ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ
 ไม่มี

ผูด้ ูแลสภำพคล่อง (Market Maker)

:  ไม่มี

่ ี่ []
 มี [] สำนักงำนตั้งอยูท

ข้อกำหนดในกำรดูแลสภำพคล่อง

:  ไม่มี

 มี (โปรดระบุ) …

นำยทะเบียน

: [บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงำนตั้งอยูท่ ี่ อำคำรตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศ
ไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุ งเทพมหำนคร 10400 โทรศัพท์ 0-2009-9000
โทรสำร 0-2009-9991]

กำรส่งมอบใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ

:  ส่งมอบในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless)
 ส่ งมอบเป็ นใบหลักทรัพย์

ค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้สิทธิ

: []

วิธีกำรคำนวณเงินสดส่วนต่ำง

: [ (“เงินสดส่ วนต่ าง”)]  ไม่มี

เงินสดส่วนต่ำงสุทธิ

เงินสดส่วนต่ำงตำมจำนวนใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ
ที่ใช้สิทธิหลังจำกหักค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้สิทธิ

ภำษีที่เกี่ยวข้อง

: [ผูใ้ ช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ มีภำระภำษี
ที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้สิทธิ โดยต้องนำเงินสดส่ วนต่ำงตำม
จำนวนใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ที่ใช้สิทธิไปรวม
เป็ นเงินได้เพื่อยืน่ เสี ยภำษีเงินได้ประจำปี ของผูใ้ ช้สิทธิ
เอง3]

อัตรำดอกเบี้ยผิดนัด

: []

กฎหมำยที่ใช้บงั คับกับข้อกำหนดสิ ทธิ

: กฎหมำยไทย

3 ตำมหนังสื อจำกกรมสรรพำกร เลขที่ กค 0725/8113 ลงวันที่ 22 สิ งหำคม 2546 เรื่ อง แนวทำงกำรจัดเก็บภำษีใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์

3

อื่น ๆ4

: []

กำรออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ส่วนเพิ่ม
(Further Issue)

:  ไม่มี
 อำจมีกำรออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ส่วนเพิ่ม
ในอนำคต

กำรออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ในครั้งนี้
เป็ นกำรออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ส่วนเพิ่ม

:  ไม่ใช่
 ใช่ ครั้งที่ [] ของ [ระบุชื่อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพันธ์ ฯ]
จำนวนที่เสนอขำย [] หน่วย
มูลค่ำที่เสนอขำยในครั้งนี้ [] บำท
มูลค่ำรวมที่เสนอขำย [] บำท

ลักษณะกำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
ส่วนเพิ่ม

:  เสนอขำยต่อประชำชนเป็ นกำรทัว่ ไป
(Public Offering)
 เสนอขำยผ่ำนระบบกำรซื้ อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ
(Direct Listing)
 เสนอขำยต่อผูล้ งทุนสถำบัน

ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ฯ
[ชื่อผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ]

ลงชื่อ

ลงชื่อ
(ชื่อกรรมกำรผูม้ ีอำนำจ)

(ชื่อกรรมกำรผูม้ ีอำนำจ)

* ตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย ไม่ เป็ นผู้คา้ ประกันการปฏิบัตติ ามภาระผูกพันตามทีก่ าหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ
ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ฯ

4 ในกรณีที่ผอู ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ตอ้ งกำรกำหนดรำยละเอียดอื่นใดให้แตกต่ำงจำกข้อกำหนดสิ ทธิในส่ วนที่ 2 และส่ วนที่ 3 สำมำรถกำหนดได้ตรงส่ วนนี้
เช่น กำรกำหนดระยะเวลำที่จะถือว่ำเป็ นเหตุผิดนัด เป็ นต้น ซึ่ งกำรกำหนดรำยละเอียดที่แตกต่ำงไปจะต้องได้รับอนุญำตจำกสำนักงำน ก.ล.ต. ก่อน

4

ส่ วนที่ 2 ข้ อกาหนดสิทธิทวั่ ไป
1.

คาจากัดความ
เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่น คำและข้อควำมต่ำง ๆ ที่ใช้อยูใ่ นข้อกำหนดสิทธิน้ ี ให้มีควำมหมำยดังต่อไปนี้
“การใช้ สิทธิแบบยุโรป (European
style)”

หมำยถึง

“การใช้ สิทธิแบบอเมริกนั (American หมำยถึง
style)”

กำรใช้สิทธิได้ครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดอำยุ
กำรใช้สิทธิ ได้ครั้งเดียวภำยในช่วงระยะเวลำกำรใช้
สิ ทธิ

“ข้ อกาหนดสิทธิ”

หมำยถึง

ข้อกำหนดว่ำด้วยสิ ทธิและหน้ำที่ของผูอ้ อกใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ และผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ฯ ฉบับนี้ และรวมถึงที่จะมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม
(ถ้ำมี)

“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”

หมำยถึง

คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

“คณะกรรมการกากับตลาดทุน”

หมำยถึง

คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน

“คาสั่ง”

หมำยถึง

คำสัง่ ของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ที่มีต่อ
ผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ฯ เกี่ยวกับกำรใช้
สิ ทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ตำม
ข้อกำหนดสิทธิน้ ี

“ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”

หมำยถึง

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อศูนย์ซ้ือขำย
หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญำตจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต.

“นายทะเบียน”

หมำยถึง

นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ตำมที่ระบุ
ไว้ในส่วนที่ 1 ของข้อกำหนดสิ ทธิ หรื อผูท้ ี่ได้รับ
แต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้ำที่เป็ นนำยทะเบียนแทน

“นายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์”

หมำยถึง

นิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรเป็ น
นำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ตำม พ.ร.บ. หลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์

“บริษัทอ้ างอิง”

หมำยถึง

ผูอ้ อกหลักทรัพย์อำ้ งอิง

“ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์
ส่ วนเพิม่ ”

หมำยถึง

ใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่เป็ นประเภทและชนิด
เดียวกัน รวมทั้งแทนกันได้กบั ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ฯ ที่เคยออกไปก่อนหน้ำ และยังไม่ครบ
กำหนดอำยุ (Further Issue)
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“ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ฯ”

หมำยถึง

ผูท้ ี่มีชื่อปรำกฏเป็ นผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ
ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ
ซึ่งเป็ นผูท้ ี่จะสำมำรถใช้สิทธิและได้รับประโยชน์
ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ

“ผู้ลงทุนสถาบัน”

หมำยถึง

ผูล้ งทุนสถำบันตำมพระรำชบัญญัติสญ
ั ญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 รวมถึงที่จะได้มีกำรแก้ไข
เปลี่ยนแปลงต่อไปในอนำคต

“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์”

หมำยถึง

พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (ตำมที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงที่จะได้มีกำร
แก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนำคต

“วันทาการ”

หมำยถึง

วันที่ธนำคำรพำณิ ชย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ เปิ ด
ทำกำรตำมปกติในกรุ งเทพมหำนคร ซึ่งไม่ใช่วนั เสำร์
หรื อวันอำทิตย์ หรื อวันอื่นใดที่ธนำคำรแห่งประเทศ
ไทยประกำศให้เป็ นวันหยุดของธนำคำรพำณิ ชย์

“ศู นย์ รับฝากหลักทรัพย์”

หมำยถึง

บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรื อ
นิติบุคคลอื่นที่มีหน้ำที่เป็ นศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
ตำมที่ได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต.

“สานักงาน ก.ล.ต.”

หมำยถึง

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์

“เสนอขายต่ อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป หมำยถึง
(Public Offering)”

กำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ต่อ
ประชำชนเป็ นกำรทัว่ ไปที่มีลกั ษณะเป็ นกำรออกและ
เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์โดยกำรเปิ ดให้
ผูล้ งทุนจองซื้อตำมจำนวนและภำยในระยะเวลำ
ที่กำหนด (public offering) ตำมหลักเกณฑ์ของ
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยกำรจอง
กำรจัดจำหน่ำย และกำรจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่

หมำยถึง

กำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ต่อผูล้ งทุน
สถำบันทั้งจำนวน และมีกำรจดข้อจำกัดกำรโอนกับ
สำนักงำน ก.ล.ต.

“เสนอขายต่ อผู้ลงทุนสถาบัน”
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“เสนอขายผ่านระบบการซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ ฯ”

หมำยถึง

กำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ออกใหม่
ต่อประชำชนเป็ นกำรทัว่ ไปโดยใช้กลไกกำรซื้อขำย
ผ่ำนระบบกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ ไม่วำ่ จะมี
กำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์น้ นั ให้
ผูด้ ูแลสภำพคล่องก่อนหรื อไม่ก็ตำม (Direct Listing)

2.

รายการทัว่ ไป

2.1

ใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ เป็ นใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ออกและเสนอขำยตำมประกำศคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุนว่ำด้วยกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)

2.2

ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ จะได้รับสิ ทธิ ตำมที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิ ทธิ โดยผูอ้ อกใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ และผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ ฯ รวมทั้งผูร้ ับโอนทุกทอดตลอดอำยุของใบสำคัญแสดง
สิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ตกลงผูกพันตำมข้อกำหนดสิ ทธิ น้ ี ทุกประกำร โดยถือว่ำได้รับทรำบและเข้ำใจข้อกำหนดต่ำง ๆ
ของข้อกำหนดสิ ทธิน้ ีเป็ นอย่ำงดีแล้ว

3.

ลักษณะและความผูกพันตามใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ฯ

3.1

ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ตำมข้อกำหนดสิ ทธิน้ ี (และหำกมิได้กำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่น ให้หมำยควำมรวมถึง
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ส่วนเพิ่ม) เป็ นใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ ชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือ และสำมำรถโอน
เปลี่ยนมือได้ ทั้งนี้ เมื่อมีกำรนำใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ ไปจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ ฯ จะถูกนำไปฝำกไว้กบั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) เพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ และกำรซื้ อขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ จะต้องปฏิบตั ิ
ตำมกฎ ระเบี ยบ และข้อบังคับต่ำง ๆ เกี่ ยวกับกำรซื้ อขำยหลักทรั พย์ที่ตลำดหลักทรั พย์ฯ ออกใช้บังคับใน
ขณะนั้นหรื อที่จะมีในอนำคตทุกประกำร

3.2

ควำมผูกพันตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ
ควำมผูกพันระหว่ำงผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ฯ และผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ฯ อยูภ่ ำยใต้
ข้อ บัง คับ ของข้อ ก ำหนดสิ ท ธิ ประกอบกับ สัญ ญำระหว่ำ งผู อ้ อกใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ อ นุ พ นั ธ์ฯ และ
นำยทะเบี ยน ซึ่งเริ่ มมีผลใช้บงั คับในวันออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ
สำเนำของสัญ ญำระหว่ำงผูอ้ อกใบสำคัญ แสดงสิ ทธิ อ นุ พ นั ธ์ฯ และนำยทะเบี ย นจะเก็บไว้ ณ ที่ ทำกำรของ
นำยทะเบียนตำมที่อยูท่ ี่ปรำกฏในข้อกำหนดสิ ทธิ

3.3

สถำนะของใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ
ในกรณี ที่ ใ บส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ อ นุ พ ัน ธ์ ฯ เป็ นใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ อ นุ พ ัน ธ์ ที่ ไ ม่ มี ท รั พ ย์สิ น เป็ นประกัน
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ รับทรำบและตกลงว่ำผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ เป็ นเจ้ำหนี้ที่มีลำดับ
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เดียวกับเจ้ำหนี้ ที่ไม่มีประกันในปั จจุบนั และที่จะมีในอนำคตของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ เว้นแต่
บรรดำหนี้ที่มีกฎหมำยคุม้ ครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน
3.4

กำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ
(ก)

กำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ท ธิ อ นุ พนั ธ์ ฯ ที่ มิไ ด้ฝ ำกไว้กับ ศู นย์รับ ฝำกหลัก ทรั พ ย์ใ ห้เ ป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์ดงั นี้
(1)

(2)

กำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ ระหว่ำงผูโ้ อนและผูร้ ับโอน กำรโอนใบสำคัญแสดง
สิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ จะสมบูรณ์เมื่อผูโ้ อนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่มีรำยชื่อปรำกฏ
เป็ นเจ้ำของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ
ตำมจำนวนที่ ระบุในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ ที่ จะทำกำรโอน หรื อ
ผูร้ ับโอนคนสุดท้ำยที่รับโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ โดยมีกำรสลักหลังแสดงกำรโอน
ต่อเนื่ องครบถ้วนจำกผูท้ ี่ ปรำกฏชื่ อดังกล่ำว (แล้วแต่กรณี ) ได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ฯ ให้แก่ผรู ้ ับโอนโดยลงลำยมือชื่อสลักหลังแสดงกำรโอนให้ไว้ดว้ ย
1)

ผลกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ ระหว่ำงผูร้ ับโอนกับผูอ้ อกใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ อนุ พนั ธ์ฯ กำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ จะใช้ยนั กับผูอ้ อกใบสำคัญ
แสดงสิ ท ธิ อ นุ พนั ธ์ ฯ ได้ก็ ต่อ เมื่ อ นำยทะเบี ย นได้รั บค ำขอลงทะเบี ย นกำรโอน
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ฯ พร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ฯ ที่ผูร้ ับโอน
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ได้ลงลำยมือชื่อเป็ นผูร้ ับโอนในด้ำนหลังของใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ นั้นครบถ้วนแล้ว

2)

ผลของกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ฯ ระหว่ำงผูร้ ับโอนกับบุคคลภำยนอก
กำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ท ธิ อนุ พ นั ธ์ฯ จะใช้ย นั กับ บุ คคลภำยนอกได้ก็ ต่อ เมื่ อ
นำยทะเบียนได้ลงทะเบี ยนกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ฯ ในสมุดทะเบียน
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ เรี ยบร้อยแล้ว

กำรขอลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ จะต้องกระทำ ณ สำนักงำนใหญ่
ของนำยทะเบียนในวันและเวลำทำกำรของนำยทะเบียน และจะต้องทำตำมแบบและวิธีกำรที่
นำยทะเบียนกำหนด โดยนำยทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธไม่รับคำขอลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ฯ หำกนำยทะเบี ยนเห็ นว่ำกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ นั้น
ไม่ชอบด้วยกฎหมำยหรื อขัดต่อข้อจำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ฯ โดยผูข้ อ
ลงทะเบี ยนจะต้อ งส่ งมอบใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ อ นุ พนั ธ์ ฯ ที่ ล งลำยมื อ ชื่ อ ครบถ้วนตำม
หลักเกณฑ์ในข้อ 3.4 (ก) ของส่วนที่ 2 ของข้อกำหนดสิ ทธิ พร้อมทั้งหลักฐำนอื่น ๆ ที่ยืนยัน
ถึงควำมถูกต้องและควำมสมบูรณ์ของกำรโอนและกำรรับโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ
ตำมที่ นำยทะเบี ยนกำหนดให้แก่ นำยทะเบี ยนด้วย ซึ่ งนำยทะเบี ยนจะลงทะเบี ยนกำรโอน
ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ อ นุ พ ัน ธ์ ฯ ในสมุ ด ทะเบี ย นผู ้ถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ อนุ พ ัน ธ์ ฯ
ให้แล้วเสร็ จภำยใน [เจ็ด (7)] วันทำกำรหลังจำกวันที่ นำยทะเบี ยนได้รับคำขอลงทะเบี ยน
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กำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ พร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ และหลักฐำน
อื่น ๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรี ยบร้อยแล้ว
(ข)

กำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ ที่ฝำกไว้กบั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
สำหรับกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ ที่ฝำกไว้กบั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์น้ นั ให้เป็ นไปตำม
ข้อบังคับของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์

3.5

กำรค้ ำประกัน
ในกรณี ที่ผอู ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ ฯ จัดให้มีกำรค้ ำประกันสำหรับกำรชำระหนี้ ตำมใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ ให้กำรค้ ำประกันดังกล่ำวมีผลบังคับให้ผคู ้ ้ ำประกันต้องรับภำระชำระหนี้ ตำมใบสำคัญแสดง
สิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ที่เสนอขำยเต็มจำนวน และรับผิดอย่ำงลูกหนี้ร่วม โดยไม่สำมำรถเพิกถอนได้ก่อนสิ ทธิ เรี ยกร้อง
ตำมใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ อนุ พนั ธ์ ฯ จะระงับ ลง ทั้ง นี้ ผูถ้ ื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ อนุ พ นั ธ์ ฯ เป็ นเจ้ำ หนี้ ของ
ผูค้ ้ ำประกันในลำดับเดียวกับเจ้ำหนี้ที่ไม่มีประกันที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะมีในอนำคตของผูค้ ้ ำประกัน เว้นแต่
บรรดำหนี้ที่มีกฎหมำยคุม้ ครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน

4.

นายทะเบียน

4.1

ผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ ฯ ได้แต่งตั้งนำยทะเบี ยนตำมสัญ ญำระหว่ำ งผูอ้ อกใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ
อนุ พนั ธ์ฯ และนำยทะเบี ยนไปจนวันสิ้ นสุ ดกำรมีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดสิ ทธิ โดยนำยทะเบี ยนมีหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบในกำรจัดให้มี สมุดทะเบี ยนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ฯ และในกำรดำเนิ นกำร
เกี่ ยวกับสมุดทะเบี ยนผูถ้ ือ ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ฯ ตำมหลักเกณฑ์ของกฎหมำย และข้อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (หำกใช้บงั คับกับนำยทะเบียน) รวมทั้งประกำศของคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และสำนักงำน ก.ล.ต. (ถ้ำมี)

4.2

ผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรื อถอดถอนนำยทะเบียนได้ตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้
ในสัญญำระหว่ำงผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ฯ และนำยทะเบี ยน และดำเนิ นกำรแต่งตั้งนำยทะเบียน
ใหม่ได้ นำยทะเบียนที่ได้รับกำรแต่งตั้งดังกล่ำวจะต้องมีสถำนที่ทำกำรอยูใ่ นประเทศไทย ทั้งนี้ ผูอ้ อกใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ ฯ มีหน้ำที่ ตอ้ งดำเนิ นกำรเปิ ดเผยข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงนำยทะเบียน รวมถึงที่ ทำกำรของ
นำยทะเบียนตำมเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ

5.

หน้ าทีข่ องผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ฯ
นับตั้งแต่วนั ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ฯ จนถึงวันสิ้ นสุ ดกำรมีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดสิ ทธิ ผูอ้ อก
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ตกลงจะดำเนินกำรดังต่อไปนี้

5.1

ปฏิบตั ิตำม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และคำสัง่ ต่ำง ๆ ที่ออกตำมกฎหมำย และปฏิบตั ิตำมควำมผูกพันต่ำง ๆ ตำมข้อกำหนดสิ ทธิน้ ี

5.2

จัด ให้ มี เ อกสำร ดัง ต่ อ ไปนี้ ณ ส ำนัก งำนใหญ่ ข องผู ้อ อกใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ อ นุ พนั ธ์ ฯ และเปิ ดเผยต่ อ
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ เมื่อมีกำรร้องขออย่ำงสมเหตุสมผลโดยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ
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5.3

(ก)

สำเนำข้อกำหนดสิ ทธิและข้อกำหนดสิ ทธิฉบับที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ถ้ำมี)

(ข)

สำเนำงบกำรเงินและรำยงำนเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน และผลกำรดำเนิ นงำนของผูอ้ อกใบสำคัญแสดง
สิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ที่ผอู ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ต้องจัดทำและส่งให้สำนักงำน ก.ล.ต. และ/หรื อ
ตลำดหลักทรั พ ย์ฯ ตำมมำตรำ 56 มำตรำ 57 และ มำตรำ 58 ของ พ.ร.บ. หลักทรั พย์แ ละตลำด
หลักทรัพย์

(ค)

สำเนำรำยงำนผลกำรขำย และรำยงำนผลกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ ฯ ตำมที่กำหนด
ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

(ง)

ข้อมูลโดยสรุ ปเนื้ อหำสำคัญของสัญญำค้ ำประกันและข้อมูลผูค้ ้ ำประกันในกรณี ที่ผูอ้ อกใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ จัดให้มีกำรค้ ำประกันสำหรับกำรชำระหนี้ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ

(จ)

ข้อมูลโดยสรุ ป เนื้ อหำสำคัญของสัญญำอนุ พนั ธ์ที่มีขอ้ กำหนดและเงื่อนไขให้ผูอ้ อกใบสำคัญแสดง
สิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ เป็ นผูไ้ ด้รับชำระหนี้จำกคู่สญ
ั ญำในจำนวนและระยะเวลำเดียวกันหรื อใกล้เคียงกันกับ
จำนวนและระยะเวลำที่ผอู ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ต้องชำระหนี้ ให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ฯ (back to back agreement) (ถ้ำมี)

จัด ทำและส่ ง รำยงำนดัง ต่อ ไปนี้ ให้ผูถ้ ื อใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ อ นุ พ นั ธ์ฯ และเปิ ดเผยข้อ มู ลตำมเกณฑ์ข อง
ตลำดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งแจ้งต่อสำนักงำน ก.ล.ต. พร้อมกัน
(ก)

รำยงำนกรณี ที่ก่อหรื ออำจก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยอย่ำงร้ำยแรงต่อกิจกำรของผูอ้ อกใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ

(ข)

รำยงำนกรณี ที่ก่อหรื ออำจก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยอย่ำงร้ำยแรงต่อกิจกำรของผูค้ ้ ำประกัน (ถ้ำมี) หรื อเกิด
เหตุกำรณ์อื่นใดที่อำจมีผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิตำมข้อตกลงเกี่ยวกับกำรค้ ำประกัน

5.4

จัดทำงบกำรเงินที่ถูกต้องตำมมำตรฐำนกำรบัญชีไทย

5.5

เก็บรักษำสมุดทะเบี ยนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ฯ และรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ฯ และจัดให้มีกำรเปิ ดเผยเมื่อมีกำรร้องขออย่ำงสมเหตุสมผลโดยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ

6.

เหตุผดิ นัดและผลของการผิดนัด

6.1

ในกรณี ที่เกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็ นเหตุผิดนัด ("เหตุผดิ นัด")5
(ก)

ผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ฯ ผิดนัดไม่ชำระรำคำ หรื อส่ งมอบหลักทรัพย์อำ้ งอิง หรื อรับมอบ
หลักทรัพย์อำ้ งอิงตำมที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 3 ของข้อกำหนดสิ ทธิ และกำรผิดนัดดังกล่ำวยังคงมีอยูเ่ ป็ น
ระยะเวลำเจ็ด (7) วันทำกำรติดต่อกัน เว้นแต่กำรผิดนัดดังกล่ำวมีสำเหตุจำกควำมล่ำช้ำหรื อขัดข้อง
ในระบบกำรโอนเงินหรื อส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรื อรับมอบหลักทรัพย์อำ้ งอิง

ระยะเวลำและจำนวนเงินตำมที่ระบุในข้อ 6.1 เป็ นแนวทำงเพื่อใช้ในกำรจัดทำข้อกำหนดสิ ทธิที่เสนอโดยชมรมวำณิชธนกิจ สมำคมบริ ษทั หลักทรัพย์ไทย ซึ่ งผูอ้ อก
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยระบุไว้ในหัวข้ออื่น ๆ ในส่ วนที่ 1 ของข้อกำหนดสิ ทธิ
5
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(ข)

ผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ไม่ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดสิ ทธิ ซึ่ งมีผลกระทบในทำงลบต่อสิ ทธิ
ของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ และกำรไม่ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดสิ ทธิ ดงั กล่ำว
ยังคงมี อยู่เป็ นระยะเวลำสิ บห้ำ (15) วันติ ดต่อกันนับจำกวันที่ ผูถ้ ื อใบส ำคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ฯ
แจ้งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้ผอู ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดสิ ทธิแล้ว

(ค)

ทรัพย์สินทั้งหมดหรื อส่ วนใหญ่ของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ ถูกยึดหรื ออำยัดโดยเจ้ำหนี้
เป็ นระยะเวลำเจ็ด (7) วันทำกำรติดต่อกัน

(ง)

ผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ ผิดนัดชำระหนี้ เป็ นจำนวนเงินรวมกันไม่นอ้ ยกว่ำ 100,000,000
(หนึ่ งร้อยล้ำน) บำท หรื อเงินสกุลอื่นที่ มีจำนวนเทียบเท่ำ จำกกำรที่ (1) ผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ฯ ไม่ชำระหนี้ดงั กล่ำวภำยในกำหนดชำระหนี้เดิมหรื อภำยในระยะเวลำที่เจ้ำหนี้ขยำยให้ หรื อ
(2) หนี้ดงั กล่ำวถูกเจ้ำหนี้เรี ยกให้ชำระคืนก่อนกำหนดเพรำะเหตุผิดนัดตำมสิ ทธิ ของเจ้ำหนี้ ในสัญญำ
ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ กำรผิดนัดชำระหนี้ดงั กล่ำวข้ำงต้น ต้องมีผลกระทบในทำงลบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อควำมสำมำรถ
ในกำรชำระหนี้ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ และยังคง
ดำเนินอยูเ่ ป็ นระยะเวลำเจ็ด (7) วันทำกำรติดต่อกัน

6.2

(จ)

ที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ฯ มีมติ ให้เลิกกิ จกำร เว้นแต่กรณี กำรเลิ ก
กิ จกำรของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ท ธิ อนุ พนั ธ์ ฯ ดังกล่ำวเป็ นกรณี ที่เ กี่ ย วกับ กำรควบรวมกิ จ กำร
ซึ่ งตำมข้อกำหนดและเงื่ อนไขของกำรดำเนิ นกำรดังกล่ำว นิ ติบุคคลที่ จะคงอยู่ต่อไปจะเข้ำรั บเอำ
หนี้ สินหรื อข้อผูกพันทั้งหมดของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ ที่เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ฯ โดยชัดเจน

(ฉ)

มีกำรเริ่ มดำเนินกำรเพื่อขอฟื้ นฟูกิจกำรของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ หรื อเพื่อขอให้ผอู ้ อก
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ล้มละลำยภำยใต้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง หรื อได้มีคำสั่งหรื อมติใด ๆ โดย
ชอบตำมกฎหมำยให้เ ลิ ก กิ จ กำรของผู ้อ อกใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ อ นุ พ ัน ธ์ ฯ หรื อ มี กำรยึด / อำยัด
ทรัพย์สินของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ฯ ตำมคำพิพำกษำหรื อคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมำย
และกำรเริ่ ม ด ำเนิ นกำร ค ำพิ พ ำกษำ ค ำสั่ง หรื อ มติ ใ ด ๆ มิ ไ ด้ถู กยกเลิ กหรื อ เพิ กถอนหรื อ ท ำให้
หมดสิ้นไปภำยในหกสิ บ (60) วัน นับจำกวันที่มีกำรเริ่ มดำเนินกำรหรื อวันที่มีคำสัง่ นั้น ๆ

หำกเกิดเหตุผิดนัดตำมข้อ 6.1 (ก) (ข) (ค) หรื อ (ง) ของส่วนที่ 2 ของข้อกำหนดสิ ทธิ ผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
อนุ พนั ธ์ ฯ จะต้องเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ฯ ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 8 ของ
ส่วนที่ 2 ของข้อกำหนดสิ ทธิ โดย
(ก)

ที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ฯ อำจลงมติให้ถือว่ำผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ
เป็ นฝ่ ำยผิดนัด และให้มีกำรใช้สิทธิ โดยพลัน ณ วันที่ ที่ประชุ มผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อ นุ พนั ธ์ฯ
มีมติ โดยกำหนดให้รำคำปิ ดของหลักทรัพย์อำ้ งอิงหรื อดัชนี หลักทรัพย์อำ้ งอิง (แล้วแต่กรณี ) ในวันที่
ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ฯ มีมติคือรำคำอ้ำงอิง หรื อถ้ำไม่มีรำคำปิ ดของหลักทรัพย์
อ้ำงอิง ณ วันที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ มีมติ ให้รำคำปิ ดของหลักทรัพย์อำ้ งอิงล่ำสุ ด
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ที่มีอยู่ก่อนวันที่ ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ฯ มีมติ คือรำคำอ้ำงอิง โดยผูอ้ อกใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ฯ จะนำรำคำอ้ำงอิงมำเปรี ยบเที ยบกับรำคำใช้สิทธิ เพื่อคำนวณกำรชำระเงิ นสด
ส่ วนต่ำงให้แก่ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ฯ ที่ ยงั ไม่มีกำรใช้สิทธิ ทุกรำย หรื อ (ข) ที่ ประชุม
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ฯ อำจลงมติเป็ นประกำรอื่นในส่ วนที่ เกี่ยวกับกำรผิดนัดได้ตำมที่
เห็นสมควร
6.3

หำกเกิ ดเหตุผิดนัดตำมข้อ 6.1 (จ) หรื อ (ฉ) ของส่ วนที่ 2 ของข้อกำหนดสิ ทธิ ให้ถือว่ำผูอ้ อกใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ ตกเป็ นฝ่ ำยผิดนัด และให้มีกำรใช้สิทธิ โดยพลัน ณ วันที่มีเหตุกำรณ์ตำมข้อ 6.1 (จ) หรื อ (ฉ)
ของส่ วนที่ 2 ของข้อกำหนดสิ ทธิ โดยกำหนดให้รำคำปิ ดของหลักทรัพย์อำ้ งอิงหรื อดัชนี หลักทรัพย์อำ้ งอิง
(แล้วแต่กรณี ) ณ วันที่มีเหตุกำรณ์ตำมข้อ 6.1 (จ) หรื อ (ฉ) ของส่ วนที่ 2 ของข้อกำหนดสิ ทธิ คือรำคำอ้ำงอิง
หรื อถ้ำไม่มีรำคำปิ ดของหลักทรัพย์อำ้ งอิง ณ วันที่ มีเหตุกำรณ์ ตำมข้อ 6.1 (จ) หรื อ (ฉ) ของส่ วนที่ 2 ของ
ข้อกำหนดสิ ทธิ ให้รำคำปิ ดของหลักทรัพย์อำ้ งอิงล่ำสุ ดที่ มีอยู่ก่อนวันที่ มีเหตุกำรณ์ตำมข้อ 6.1 (จ) หรื อ (ฉ)
ของส่วนที่ 2 ของข้อกำหนดสิ ทธิ คือรำคำอ้ำงอิง โดยผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ จะนำรำคำอ้ำงอิงมำ
เปรี ยบเทียบกับรำคำใช้สิทธิเพื่อคำนวณกำรชำระเงินสดส่ วนต่ำงให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ ที่ยงั
ไม่มีกำรใช้สิทธิทุกรำย

7.

การแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนดสิทธิ
กำรเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิ ทธิ จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับควำมเห็ นชอบจำกทั้งผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ฯ และที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ และผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ ต้องระบุ
ในหนังสื อนัดประชุมอย่ำงชัดเจนถึงสำเหตุของกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิ ทธิ และผลกระทบที่เกิดขึ้นหรื อ
อำจเกิดขึ้นกับผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ เว้นแต่เป็ นกรณี กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิ ทธิ ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ อย่ำงชัดแจ้ง หรื อไม่ทำให้สิทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ ด้อยลง หรื อแก้ไขข้อผิดพลำดที่เห็ นได้โดยชัดแจ้ง ผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ฯ
มีอำนำจดำเนินกำรได้โดยไม่ตอ้ งขอควำมยินยอมจำกที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ ทั้งนี้ ผูอ้ อก
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ ฯ ต้องส่ งสำเนำข้อกำหนดสิ ทธิ ส่วนที่ แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้นำยทะเบี ยนทรำบ
ภำยในระยะเวลำเจ็ ด (7) วัน นั บ แต่ ว ัน ที่ มี ก ำรแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลง และเมื่ อ ได้ รั บ กำรร้ อ งขอจำก
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ฯ จะต้องส่ งสรุ ปสำระสำคัญของข้อกำหนดสิ ทธิ ส่วนที่ แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ ทรำบภำยในเจ็ด (7) วันนับแต่วนั ที่ มีกำรร้องขอ และเปิ ดเผยข้อมูลตำม
เกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งแจ้งต่อสำนักงำน ก.ล.ต.

8.

การประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ฯ
กำรเรี ยกและ/หรื อกำรประชุ มผูถ้ ื อ ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ฯ (“การประชุ ม”) ให้เป็ นไปตำมวิธีกำร
ดังต่อไปนี้

8.1

ผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ฯ มีสิทธิ เรี ยกกำรประชุมตำมที่ เห็ นสมควร แต่ผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ฯ จะต้องจัดให้มีกำรประชุมภำยในสำมสิ บ (30) วัน นับแต่วนั ที่ ผอู ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ ฯ
ทรำบว่ำมีเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี้
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(ก)

เมื่อมีกำรขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิ ทธิซ่ ึ งได้รับควำมเห็นชอบจำกผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ฯ

(ข)

เมื่อมีกำรขอถอนทรัพย์สินที่ฝำกไว้ กรณี ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ ที่จดั ให้มีกำรฝำกทรัพย์สิน ทั้งนี้
เฉพำะกรณี ที่เป็ นกำรขอถอนทรัพย์สินที่ฝำกไว้ซ่ ึงไม่ขดั กับประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วย
กำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) หรื อ

(ค)

เมื่อมีเหตุผิดนัดตำมข้อ 6.1 (ก) (ข) (ค) หรื อ (ง) ของส่ วนที่ 2 ของข้อกำหนดสิ ทธิ หรื อเหตุกำรณ์
สำคัญอันอำจกระทบต่อควำมสำมำรถของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ฯ ในกำรปฏิ บตั ิตำม
ข้อกำหนดสิ ทธิน้ ี

ในกรณี ที่ผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ฯ ไม่ดำเนิ นกำรเรี ยกประชุมภำยในระยะเวลำตำมวรรคหนึ่ งของ
ข้อ 8.1 ของส่ วนที่ 2 ของข้อกำหนดสิ ทธิ หรื อกรณี ที่มีเหตุอนั สมควร ให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ ฯ
ที่ ถือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ฯ รวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละยี่สิบห้ำ (25) ของจำนวนหน่ วยของใบสำคัญ
แสดงสิ ท ธิ อ นุ พนั ธ์ ฯ ที่ ย งั มิ ได้มี กำรใช้สิท ธิ สำมำรถเรี ยกประชุ มแทนได้ โดยผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ท ธิ
อนุพนั ธ์ฯ จะรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยตำมสมควรและตำมที่มีเอกสำรหลักฐำนรับรอง
8.2

ในกำรประชุม ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำประชุมและออกเสี ยงแทนตน
ก็ได้ โดยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ฯ ดังกล่ำวต้องจัดทำหนังสื อมอบฉันทะตำมแบบที่ ผูอ้ อกใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ กำหนด พร้อมทั้งลงลำยมือชื่อของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ ทั้งนี้ ผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ฯ ต้องจัดส่ งหนังสื อมอบฉันทะให้แก่ผอู ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ อย่ำงช้ำก่อนเข้ำ
ที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ (“ทีป่ ระชุม”)
ระหว่ำงเวลำที่หนังสื อมอบฉันทะข้ำงต้นยังมีผลใช้บงั คับ ผูร้ ับมอบฉันทะสำมำรถนำหนังสื อมอบฉันทะดังกล่ำว
มำใช้ในกำรประชุมได้ทุกครั้ง ทั้งนี้ เฉพำะเรื่ องที่ผมู ้ อบฉันทะระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะดังกล่ำวเท่ำนั้น

8.3

ในกำรเรี ยกประชุม ให้ผอู ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ จัดทำหนังสื อนัดประชุม ระบุสถำนที่ วัน เวลำ และ
เรื่ องที่จะพิจำรณำในที่ประชุม พร้อมทั้งหนังสื อมอบฉันทะ และจัดส่ งให้ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ฯ
ที่ ยงั มิได้ใช้สิทธิ แต่ละรำยตำมรำยชื่ อและที่ อยู่ที่ปรำกฏในสมุดทะเบี ยนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ฯ
ในวันกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ (Record Date) ไม่นอ้ ยกว่ำเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
ในกรณี ที่ผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ฯ ไม่ใช่ ผูจ้ ดั กำรประชุม ผูจ้ ัดกำรประชุมจะต้องนำส่ งหนังสื อ
นัดประชุมให้แก่ผอู ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียนด้วย
ผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ จะประกำศวันกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ (Record
Date) ให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ทรำบล่ ว งหน้ำ ไม่ น้อ ยกว่ำ สิ บ สี่ (14) วัน ก่ อ นวัน ก ำหนด
รำยชื่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ (Record Date) ดังกล่ำว
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ ฯ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงในที่ ประชุมต้องเป็ นผูถ้ ือ ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ ฯ
ที่ มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบี ยนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ฯ ณ วันกำหนดรำยชื่ อผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
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อนุพนั ธ์ฯ (Record Date) ทั้งนี้ วันกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ (Record Date) ดังกล่ำว
ต้องเป็ นวันที่ล่วงหน้ำก่อนวันประชุมไม่เกินสอง (2) เดือน
8.4

ในกำรประชุม ให้ผูถ้ ือ ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ฯ ที่ เข้ำร่ วมประชุมเลือกบุคคลในที่ ประชุมทำหน้ำที่เป็ น
ประธำนในที่ประชุม แต่ในกรณี ที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ ไม่สำมำรถเลือกประธำนในที่ประชุมได้
ผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ สำมำรถแต่งตั้งประธำนในที่ประชุมได้เอง

8.5

องค์ประชุมในกำรประชุมจะต้องประกอบด้วยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ ที่ยงั มิได้ใช้สิทธิ และ/หรื อ
ผูร้ ับมอบฉันทะจำกผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ที่ยงั มิได้ใช้สิทธิ โดยมีจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดง
สิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ที่ยงั มิได้ใช้สิทธิรวมกันไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ
ทั้งหมดที่ ยงั มิได้ใช้สิทธิ มำประชุม และนอกจำกกำรเลือกประธำนในที่ ประชุมแล้ว ที่ ประชุมจะไม่สำมำรถ
ลงมติอื่นใดได้อีกหำกยังไม่ครบองค์ประชุม

8.6

ในกำรประชุมหำกเวลำล่วงเลยเกินกว่ำหนึ่ง (1) ชัว่ โมง นับแต่เวลำที่นดั ประชุม แต่ยงั มีผเู ้ ข้ำร่ วมประชุมไม่ครบ
องค์ประชุม ให้ถือว่ำกำรประชุมในครั้งนั้นเป็ นอันยกเลิก ทั้งนี้ กำรประชุมดังกล่ำวสำมำรถเลื่อนออกไปได้
แต่จะต้องห่ำงจำกวันประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ครั้งก่อนไม่นอ้ ยกว่ำสิ บ (10) วัน แต่ไม่เกินกว่ำ
สำมสิ บ (30) วัน โดยให้ใช้รำยชื่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ตำมวันกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ (Record Date) เดิม ซึ่งต้องเป็ นวำระกำรประชุมตำมกำรประชุมในครั้งที่เลื่อนมำ และให้ผอู ้ อก
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ หรื อผูจ้ ดั กำรประชุมกำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ในกำรประชุมครั้งต่อไป โดย
แจ้งเป็ นหนังสื อนัดประชุมตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กำหนดไว้ตำมข้อ 8.3 ของส่วนที่ 2 ของข้อกำหนดสิ ทธิ
โดยอนุ โลม และกำรประชุมครั้ งหลังนี้ ไม่จำต้องมี ผูเ้ ข้ำประชุมครบองค์ประชุ มตำมที่ กำหนดไว้ก็สำมำรถ
ดำเนินกำรประชุมและลงมติได้ตำมวำระที่ได้กำหนดในกำรประชุมครั้งก่อน

8.7

ในกำรออกเสี ยงลงคะแนน ที่ประชุมสำมำรถทำได้โดยวิธีชูมือหรื อลงคะแนนลับ ตำมที่ประธำนในที่ประชุม
กำหนด และในกรณี ที่มีคะแนนเสี ยงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมมีสิทธิ ออกเสี ยงชี้ขำดได้เพิ่มจำกคะแนน
เสี ยงที่ประธำนในที่ประชุมอำจมีอยูใ่ นฐำนะเป็ นผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ

8.8

ในกรณี ที่มีกำรร้องขอให้ลงคะแนนลับ ให้ดำเนิ นกำรนั้นได้ทนั ทีหรื อหลังจำกนั้นตำมที่ประธำนในที่ประชุม
กำหนด โดยผลของกำรออกเสี ยงลงคะแนนโดยวิธีดังกล่ำว ให้ถื อเป็ นมติ ในกำรประชุ มนั้น ทั้งนี้ วิธีกำร
กำรลงคะแนนลับจะใช้บงั คับกับวำระที่มีกำรร้องขอให้ลงคะแนนโดยวิธีดงั กล่ำวเท่ำนั้น

8.9

มติที่ประชุมในเรื่ องต่ำง ๆ นอกจำกที่กำหนดไว้ในข้อ 8.10 และ 8.11 ของส่วนที่ 2 ของข้อกำหนดสิ ทธิ จะต้อง
เป็ นมติ โดยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกไม่น้อยกว่ำกึ่ งหนึ่ งของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ฯ ที่เข้ำร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

8.10

มติที่ประชุมในกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิ ทธิ ซ่ ึ งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่ องต่ำง ๆ ที่ กำหนดไว้ในข้อ 8.11
ของส่ วนที่ 2 ของข้อกำหนดสิ ทธิ จะต้องเป็ นมติโดยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจำนวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ที่เข้ำร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
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8.11

8.12

มติที่ประชุมในเรื่ องต่ำง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็ นมติโดยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ ของจำนวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ที่เข้ำร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก)

กำรชำระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่น ในกรณี ที่มีกำรผิดนัดตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ แล้ว

(ข)

กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในกำรประชุมในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประชุม และมติของที่ประชุม

(ค)

กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิ ทธิเพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งตำมข้อ (ก) และ
(ข) ข้ำงต้น

บุคคลดังต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิออกเสี ยงในที่ประชุม
(ก)

ผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ

(ข)

บริ ษทั ใหญ่และบริ ษทั ย่อยของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ

(ค)

ผูค้ ้ ำประกันกำรชำระหนี้ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ

ทั้งนี้ ควำมหมำยของ “ผู้ ถือ หุ้ นรายใหญ่ ” “บริ ษั ทใหญ่ ” และ “บริ ษัท ย่ อ ย” ให้เ ป็ นไปตำมประกำศ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำด้วยกำรกำหนดบทนิยำมในประกำศเกี่ยวกับกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์
8.13

ในกรณี ที่ผอู ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ มีกำรซื้ อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ คืน และยังมิได้จำหน่ำย
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ที่ซ้ือคืนมำดังกล่ำวออกไป ใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ที่ผอู ้ อกใบสำคัญแสดง
สิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ถืออยูน่ ้ นั จะไม่นบั เป็ นองค์ประชุม รวมทั้งไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุม

8.14

เว้นแต่บุคคลที่เป็ นที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน ที่ปรึ กษำกฎหมำยของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ และบุคคล
ที่ ผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ฯ เห็ นชอบให้เข้ำประชุ ม บุคคลอื่ นใดที่ มิใช่ผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ฯ และมิใช่ผรู ้ ับมอบฉันทะ ไม่สำมำรถเข้ำร่ วมประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ได้

8.15

ในกำรออกเสี ยงลงคะแนน ให้ผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ฯ มี คะแนนเสี ยงเท่ ำกับจำนวนหน่ วยของ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ที่ถืออยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ หนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสี ยง

8.16

มติโดยชอบของที่ประชุมและกำรดำเนิ นกำรตำมมติดงั กล่ำว ให้มีผลผูกพันผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ
ทุกรำย ไม่วำ่ จะได้เข้ำร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในมติน้ นั หรื อไม่ รวมทั้งผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ฯ ที่มิได้เข้ำร่ วมประชุมด้วย ทั้งนี้ มติที่ประชุมที่อนุมตั ิให้ดำเนิ นกำรใดให้ถือเป็ นหลักฐำนแสดงกำร
อนุ มตั ิ ให้ดำเนิ นกำรนั้น แต่มติของที่ ประชุมที่ เกี่ ยวข้องกับกำรเปลี่ ยนแปลงข้อกำหนดสิ ทธิ น้ ี จะกระทำได้
ต่อเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ก่อนเท่ำนั้น

8.17

ในกำรประชุมทุกครั้ง ผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ จะต้องดำเนิ นกำรจัดทำบันทึ กรำยงำนกำรประชุม
ให้ประธำนในที่ประชุมครั้งนั้นลงนำมรับรองให้แล้วเสร็ จภำยในสิ บสี่ (14) วัน นับแต่วนั ประชุมและเก็บรักษำ
ต้นฉบับไว้เพื่อใช้เป็ นหลักฐำนของกำรประชุมในแต่ละครั้ง รวมทั้งจัดให้มีสำเนำเพื่อให้ผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ตรวจสอบได้ ณ สำนักงำนใหญ่ของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ ในวันและเวลำทำกำร
ของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ และเปิ ดเผยข้อมูลตำมเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ
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9.

การส่ งเอกสารและการแจ้ งข้ อมูลแก่ ผ้ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ฯ
เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่นในข้อกำหนดสิ ทธิ กำรส่ งเช็คหรื อเอกสำรอื่นใดตำมที่ระบุในข้อกำหนด
สิ ทธิให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ จะกระทำโดยทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียนให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดง
สิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ และจะทำกำรเปิ ดเผยข้อมูลตำมเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณี ที่ที่อยูข่ องผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ ฯ ตำมที่ปรำกฏในสมุดทะเบี ยนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ฯ มิได้อยูใ่ นประเทศไทย เอกสำรดังกล่ำวจะต้องส่ งไปยังผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ โดยทำง
ไปรษณี ยอ์ ำกำศ โดยที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ เป็ นผูร้ ับควำมเสี่ ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรส่ งไม่ว่ำ
ด้วยวิธีกำรใด ๆ ดังกล่ำวข้ำงต้น
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผอู ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ฯ ได้ทำกำรส่ งเอกสำร และ/หรื อ แจ้งข้อมูลตำมข้อกำหนด
สิ ทธิ น้ ี ให้แก่ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ ฯ ตำมที่ อยู่ และ/หรื อสถำนที่ ติดต่อที่ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ฯ ได้ให้ไว้แก่ผอู ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ หรื อตำมที่จะได้มีกำรแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็ นหนังสื อ
มำยัง ผู อ้ อกใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ อ นุ พนั ธ์ ฯ ในภำยภำคหน้ำ ให้ถื อ ว่ำผูอ้ อกใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ อ นุ พนั ธ์ ฯ
ได้จัดส่ งเอกสำร และ/หรื อ แจ้งข้อมูลดังกล่ำว ให้แก่ ผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ฯ โดยชอบและผูถ้ ื อ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ได้รับเอกสำร และ/หรื อ ได้รับแจ้งข้อมูลนั้นไว้โดยชอบแล้ว

10.

ผู้ดูแลสภาพคล่ อง (Market Maker)
ในกรณี ที่ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ ได้รับกำรจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
ผูด้ ูแลสภำพคล่องจะทำกำรเสนอซื้ อและเสนอขำยโดยมีช่วงห่ ำงระหว่ำงรำคำเสนอซื้ อและเสนอขำย จำนวน
เสนอซื้อและเสนอขำยขั้นต่ำ และระยะเวลำกำรเสนอซื้อเสนอขำยตำมที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิ ทธิ น้ ี ยกเว้น
กรณี ดงั ต่อไปนี้

10.1

มีเหตุกำรณ์ขดั ข้องในกำรชำระรำคำและส่งมอบ

10.2

ตลำดหลักทรัพย์ฯ สั่งพักกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์อำ้ งอิง หรื อหยุดคำนวณดัชนี หลักทรัพย์อำ้ งอิง (แล้วแต่กรณี )
และ/หรื อสัง่ พักกำรซื้อขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ไม่วำ่ ด้วยเหตุใด ๆ

10.3

เมื่อผูด้ ูแลสภำพคล่องไม่มีใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ เพียงพอที่จะปฏิบตั ิตำมหน้ำที่

10.4

เมื่ อ รำคำของใบสำคัญ แสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ฯ มี รำคำต่ ำกว่ำรำคำที่ ก ำหนดในส่ ว นที่ 1 ของข้อ กำหนดสิ ท ธิ
(ข้อกำหนดในกำรดูแลสภำพคล่อง)

10.5

ตั้งแต่สิบสี่ (14) วันทำกำรก่อนวันครบกำหนดอำยุ

10.6

เมื่อกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ มีควำมผันผวนรุ นแรงผิดปกติ

10.7

เมื่อผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ มีเหตุผิดนัดตำมที่กำหนดในข้อ 6.1 ของส่วนที่ 2 ของข้อกำหนดสิ ทธิ

10.8

กรณี อื่น ๆ ตำมที่ผดู ้ ูแลสภำพคล่องได้เปิ ดเผยข้อมูลผ่ำนตลำดหลักทรัพย์ฯ
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11.

ผลบังคับข้ อกาหนดสิทธิและกฎหมายทีใ่ ช้ บังคับ
ข้อกำหนดสิ ทธิน้ ีจะมีผลใช้บงั คับในวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ไปจนถึงวันที่ได้มีกำรชำระภำระผูกพัน
ของใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ทั้งหมดแล้ว โดยข้อกำหนดสิ ทธิน้ ีจะใช้บงั คับและตีควำมตำมกฎหมำยไทย
ในกรณี ที่มีขอ้ ควำมใด ๆ ในส่วนที่ 2 หรื อส่วนที่ 3 ของข้อกำหนดสิ ทธิขดั หรื อแย้งกับข้อควำมในส่วนที่ 1 ของ
ข้อกำหนดสิ ทธิน้ ี ให้ขอ้ ควำมในส่ วนที่ 1 มีผลใช้บงั คับ และในกรณี ที่มีขอ้ ควำมใด ๆ ในข้อกำหนดสิ ทธิ น้ ี ขดั
หรื อแย้งกับกฎหมำยหรื อประกำศใด ๆ ที่ มีผลใช้บงั คับกับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ฯ ให้ใช้ขอ้ ควำมตำม
กฎหมำยหรื อประกำศดังกล่ำวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ฯ แทนข้อควำมของข้อกำหนดสิ ทธิ น้ ี
เฉพำะในส่วนที่ขดั หรื อแย้งกันนั้น
ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ฯ
[ชื่อผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ]

ลงชื่อ

ลงชื่อ
(ชื่อกรรมกำรผูม้ ีอำนำจ)

(ชื่อกรรมกำรผูม้ ีอำนำจ)
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