ส่ วนที่ 3 ข้ อกาหนดสิทธิเพิม่ เติมของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ฯ
ส่ วนที่ 3.1ข้ อ กาหนดสิ ท ธิเพิ่ม เติม สาหรับ ใบสาคัญแสดงสิ ท ธิอนุพัน ธ์ ฯ ประเภทสิ ท ธิใ นการซื ้ อ หรื อสิ ท ธิใ นการขาย
(Call or Put Warrants)
มีการชาระเงินตามส่ วนต่ างของราคาหลักทรัพย์ อ้างอิง ประเภทหุ้น (Single Stock Cash Settlement)
มีรูปแบบการใช้ สิทธิแบบยุโรป (European Style) และ
ไม่ มกี ารฝากทรัพย์ สิน (No Collateralization)
1.

สิทธิและการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ฯ

1.1

สิ ทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ การใช้สิทธิ และค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ
(ก)

ภายใต้บงั คับของข้อ 6 และข้อ 11 ของส่วนที่ 2 และข้อ 1.1 (ข) และข้อ 2 ของส่ วนที่ 3.1 ของข้อกาหนด
สิ ทธิ น้ ี เมื่อมีการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ฯ จะได้รับ
เงินสดส่วนต่างสุทธิตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อกาหนดสิ ทธิน้ ี

(ข)

เว้นแต่ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ ขดั ข้องในการชาระราคา ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ฯ ต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ ภายในระยะเวลาที่ ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ฯ กาหนด และตกลง
มอบหมายให้ น ายหน้า ซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์ข องตน และ/หรื อ ผูอ้ อกใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ อ นุ พ ัน ธ์ ฯ
หักค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ และภาษีที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จากเงินสดส่ วนต่างตามจานวนใบสาคัญแสดง
สิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ที่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ใช้สิทธิและมีสิทธิ ได้รับตามกาหนดในข้อ 1.3 ของ
ส่วนที่ 3.1 ของข้อกาหนดสิ ทธิ
“เหตุการณ์ ขัดข้ องในการชาระราคา” หมายถึง เหตุการณ์ที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุมของผูอ้ อกใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ และไม่ได้เกิดจากความผิดของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ ซึ่ งทาให้ผอู ้ อก
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ไม่สามารถชาระราคาให้ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ ที่ใช้สิทธิ ได้
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
(1)

เกิ ดสงครามหรื อจลาจลในประเทศหรื อต่างประเทศ หรื อเหตุอื่นใดที่ มีผลทาให้ไม่สามารถ
ซื้อขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ หรื อหลักทรัพย์อา้ งอิงในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตามปกติ

(2)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สัง่ พักการซื้อขายหลักทรัพย์อา้ งอิงไม่วา่ ด้วยเหตุใด ๆ

(3)

มีขอ้ กาหนดตามกฎหมาย หรื อคาสั่งของหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องที่ มีผลกระทบต่อการซื้ อขาย
ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ อนุ พนั ธ์ ฯ และ/หรื อที่ มี ผลกระทบต่ อการซื้ อ ขายหลักทรั พ ย์อา้ งอิ ง
จนทาให้ไม่สามารถหาราคาอ้างอิงได้

ร่ างข้ อกาหนดสิทธินเี้ ป็ นลิขสิทธิ์ของชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษทั หลักทรัพย์ ไทย การทาซ้าหรื อดัดแปลงหรื อเผยแพร่ ร่างข้ อกาหนดสิ ทธินี้
โดยไม่ ได้รับอนุญาตจากชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษทั หลักทรัพย์ ไทย ถือเป็ นการละเมิดลิขสิทธิ์
1

1.2

ระยะเวลาการใช้สิทธิ วันใช้สิทธิ และการใช้สิทธิอตั โนมัติ
เว้นแต่กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อกาหนดสิ ทธิน้ ี ให้ระยะเวลาการใช้สิทธิ และวันใช้สิทธิเป็ นไปตามเงื่อนไขดังนี้
(ก)

การใช้สิทธิในใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ
(1)

เพื่อเป็ นประโยชน์แก่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ หากมูลค่าเงินสดส่ วนต่างสุ ทธิ เป็ น
จานวนมากกว่าศู นย์ในวันใช้สิทธิ อตั โนมัติ ให้ถือว่ามี การใช้สิทธิ ในใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อนุ พนั ธ์ฯ โดยอัตโนมัติโดยไม่จาต้องบอกกล่าวแก่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ ทั้งนี้
ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ ฯ จะชาระเงิ นสดส่ วนต่างสุ ทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผถู ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ดังกล่าวตามที่กาหนดในข้อ 1.3 (ค) ของส่ วนที่ 3.1 ของข้อกาหนดสิ ทธิ
อย่างไรก็ตาม ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิ ได้โดยแจ้งไปยัง
นายหน้าซื้ อขายหลักทรั พย์ของผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ฯ ตามวิธีการที่ นายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์ของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ แต่ละรายกาหนด

(2)

เมื่ อไม่มีการใช้สิทธิ โดยอัตโนมัติตามที่ กาหนดไว้ในข้อ 1.2 (ก)(1) ของส่ วนที่ 3.1 ของ
ข้อกาหนดสิ ทธิ ให้สิทธิ ใด ๆ ของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ฯ และภาระหน้าที่ ของ
ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ เป็ นอันสิ้นสุดลง

(ข)

ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ฯ จะขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สัง่ พักการซื้ อขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อนุ พนั ธ์ฯ เป็ นเวลาสาม (3) วันทาการก่อนวันครบกาหนดอายุ (รวมวันครบกาหนดอายุ) เพื่อกาหนด
สิ ทธิของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ในการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ

(ค)

ในกรณี ที่วนั ทาการซื้ อขายสุ ดท้ายตรงกับวันซึ่ งมิใช่วนั ทาการให้เลื่อนวันทาการซื้ อขายสุ ดท้ายไปเป็ น
วันทาการก่อนหน้านั้น

(ง)

ในกรณี ที่
(1)

วันครบกาหนดอายุตรงกับวันซึ่ งมิใช่วนั ทาการให้เลื่อนวันครบกาหนดอายุไปเป็ นวันทาการ
ถัดไป หรื อ

มี เ หตุ ก ารณ์ ที่ ท าให้ ว นั ครบก าหนดอายุห่ า งจากวัน ท าการซื้ อ ขายสุ ด ท้า ยไม่ ถึ ง สาม (3)
วันทาการ ให้เลื่อนวันครบกาหนดอายุเพื่อให้วนั ครบกาหนดอายุอยูห่ ่ างจากวันทาการซื้ อขาย
สุ ดท้ายเป็ นเวลาสาม (3) วันทาการ โดยผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ฯ ไม่จาต้องจ่าย
ดอกเบี้ยหรื อเงินเพิม่ ใด ๆ สาหรับการเลื่อนวันครบกาหนดอายุดงั กล่าวข้างต้น
การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ และการชาระราคา
(2)

1.3

(ก)

เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่ นในข้อกาหนดสิ ทธิ น้ ี การใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ฯ
ทุกกรณี จะเป็ นการใช้สิทธิอตั โนมัติ
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(ข)

ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ฯ จะได้รับชาระเงิ นสดส่ วนต่างสุ ทธิ จากผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อนุ พนั ธ์ ฯ หากมูลค่าเงิ นสดส่ วนต่างสุ ทธิ ที่ผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ฯ มี สิทธิ ได้รับตาม
ข้อกาหนดสิ ทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิมีจานวนมากกว่าศูนย์

(ค)

ในกรณี ที่มีการใช้สิทธิอตั โนมัติ ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ จะดาเนินการดังต่อไปนี้
(1)

ในกรณี ที่ไม่มีเหตุการณ์ขดั ข้องในการชาระราคา ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ จะชาระ
เงินสดส่วนต่างสุทธิเข้าบัญชีธนาคารของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ หรื อเป็ นเช็คระบุ
ชื่อขีดคร่ อมสัง่ จ่ายให้ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ที่มีรายชื่อตามทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ฯ ณ วันใช้สิทธิ อตั โนมัติ และจัดส่ งให้ทางไปรษณี ยล์ งทะเบี ยนภายใน
ห้า (5) วันทาการนับจากวันใช้สิทธิอตั โนมัติ

(2)

ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ขดั ข้องในการชาระราคา
1)

หากเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดก่อนหรื อเกิดในวันทาการซื้ อขายสุ ดท้าย และสิ้ นสุ ดลง
ภายในสามสิ บ (30) วัน หลัง จากวัน ท าการซื้ อ ขายสุ ด ท้า ย ให้ ใ ช้ร าคาปิ ดของ
หลักทรัพย์อา้ งอิงในวันทาการแรกหลังจากวันที่ เหตุการณ์ ดงั กล่าวสิ้ นสุ ดลงเป็ น
ราคาอ้างอิง

2)

หากเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดก่อนหรื อเกิดในวันทาการซื้อขายสุดท้าย และไม่สิ้นสุ ดลง
ภายในสามสิ บ (30) วันหลังจากวันทาการซื้อขายสุดท้าย
2.1)

ให้ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ฯ ประกาศแจ้งราคายุติธรรมของ
หลักทรัพย์อา้ งอิงให้ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ ฯ ทราบภายในยี่สิบ
(20) วันหลังจากวันที่สามสิ บ (30) หลังจากวันทาการซื้อขายสุดท้าย

2.2)

“ราคายุตธิ รรม” หมายถึง ราคายุติธรรมที่จดั ทาโดยที่ปรึ กษาการเงิน อิสระ
ที่ อ ยู่ในบัญ ชี ที่ ส านัก งาน ก.ล.ต. ให้ความเห็ น ชอบ โดยราคายุติธ รรม
ดัง กล่ า วต้อ งถู ก จัด ท าขึ้ นไม่ เ กิ น กว่ า ห้ า สิ บ (50) วัน ก่ อ นวัน ที่ ผู ้อ อก
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ ฯ ประกาศแจ้งราคายุติธรรม โดยถือว่าราคา
ยุติธรรมคือราคาอ้างอิง

ให้ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ฯ ชาระเงิ นสดส่ วนต่างสุ ทธิ (ถ้ามี ) ให้ผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ โดยชาระเข้าบัญชีธนาคารของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ ฯ หรื อ
เป็ นเช็คระบุ ชื่อขี ดคร่ อมสั่งจ่ายให้ผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ฯ ที่ มีรายชื่ อตามสมุด
ทะเบี ย น ณ วัน ใช้สิ ท ธิ อ ัต โนมัติ และจัด ส่ ง ให้ท างไปรษณี ย ์ล งทะเบี ย น ภายในเก้า (9)
วันทาการนับจากวันที่ประกาศราคายุติธรรมหรื อมีราคาอ้างอิง แล้วแต่กรณี
(ง)

เหตุการณ์ขดั ข้องในการชาระราคาไม่ถือเป็ นการระงับการใช้สิทธิ ของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ ฯ
และไม่ถือเป็ นเหตุผิดนัดตามข้อกาหนดสิ ทธิ น้ ี โดยผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ ไม่จาต้องจ่าย

3

ดอกเบี้ยหรื อเงินเพิ่มใด ๆ ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว ทั้งนี้ ให้ผอู ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ
ดาเนินการเปิ ดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
(จ)

1.4

ในกรณี ที่ผอู ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ผิดนัดไม่ชาระเงินสดส่วนต่างสุทธิภายในระยะเวลาตามที่
กาหนดไว้ขา้ งต้น ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ ตกลงที่จะชาระดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด
ตามที่กาหนดไว้ในส่วนที่ 1 ของข้อกาหนดสิ ทธิ โดยคานวณจากเงินสดส่ วนต่างสุ ทธิ ที่ตอ้ งชาระให้แก่
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ฯ นับจากวันครบกาหนดชาระจนถึงวันที่ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ฯ ทาการชาระเงินสดส่วนต่างครบถ้วน

การปรับอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยและราคาใช้สิทธิ
ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ จะต้องทาการปรับอัตราการใช้สิทธิ ต่อหน่วย และ/หรื อราคาใช้สิทธิ (“การ
ปรับสิทธิ”) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้

(ก)

การจัดสรรหุน้ ใหม่ให้ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั อ้างอิง
เมื่อบริ ษทั อ้างอิง มีการเสนอขายหุ ้นใหม่ให้ผถู ้ ือหุ ้นเดิ มของบริ ษทั อ้างอิงตามสัดส่ วนการถือหุ ้น โดย
ราคาสุ ทธิ ต่อหุ ้นของหุ ้นสามัญที่ ออกใหม่คานวณได้ต่ ากว่าร้ อยละ 100 ของราคาปิ ดของหลักทรัพย์
อ้างอิง ณ วันทาการสุดท้ายก่อนวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่ องหมาย XR การปรับสิ ทธิ จะมีผลบังคับ
ทันทีต้ งั แต่วนั แรกที่ผซู ้ ้ือหุน้ สามัญของบริ ษทั อ้างอิงไม่ได้รับสิ ทธิในการจองซื้อหุน้ เพิ่ม (วันแรกที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่ องหมาย XR)
“ราคาสุ ทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญทีอ่ อกใหม่ ” คานวณได้จากจานวนเงินทั้งสิ้นที่บริ ษทั อ้างอิงจะได้รับจาก
การเสนอขายหุน้ สามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายหารด้วยจานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่ท้ งั หมด
“ราคาตลาดต่ อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัทอ้ างอิง” หมายถึง มูลค่าการซื้ อขายหุ ้นสามัญของบริ ษทั
อ้างอิงทั้งหมดหารด้วยจานวนหุ ้นสามัญของบริ ษทั อ้างอิงที่มีการซื้ อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในระหว่างระยะเวลาสิ บห้า (15) วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคานวณ
“วันที่ใช้ ในการคานวณ” หมายถึง วันแรกที่ ผูซ้ ้ื อหุ ้นสามัญจะไม่ได้รับสิ ทธิ ในการจองซื้ อหุ ้นสามัญ
ที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่ องหมาย XR)
ในกรณี ที่ไม่สามารถหาราคาตลาดต่อหุ ้นของหุ ้นสามัญของบริ ษทั อ้างอิงเนื่ องจากหุ ้นสามัญไม่มีการ
ซื้ อขายในช่วงเวลาดังกล่าว ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ฯ จะใช้ราคาปิ ดของหลักทรัพย์อา้ งอิง
ณ วันทาการสุดท้ายก่อนวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่ องหมาย XR ในการคานวณแทน
อนึ่ง ในกรณี ที่มีการเสนอขายหุน้ สามัญพร้อมกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขที่ตอ้ งจองซื้ อ
ด้วยกัน ให้ใช้ราคาเสนอขายทุกราคามาคานวณราคาสุ ทธิ ต่อหุ ้นของหุ ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณี ที่
การเสนอขายดังกล่าวไม่อยูภ่ ายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้ อด้วยกัน ให้นาเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ากว่า
ร้อยละ 100 ของราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริ ษทั อ้างอิงมาคานวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น
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ราคาใช้สิทธิจะเป็ นดังนี้
PRICE 1

=

1+(R/S) x N x PRICE 0
1+N

อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยจะเป็ นดังนี้

โดย

(ข)

RATIO 1

=

1+N x RATIO 0
1+(R/S) x N

PRICE 1

=

ราคาใช้สิทธิหลังการปรับสิ ทธิ

PRICE 0

=

ราคาใช้สิทธิก่อนการปรับสิ ทธิ

RATIO 1

=

อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยหลังการปรับสิ ทธิ

RATIO 0

=

อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยก่อนการปรับสิ ทธิ

R

=

ราคาการจองซื้อหุน้ ที่ออกใหม่

S

=

ราคาปิ ดของหลัก ทรั พ ย์อ ้า งอิ ง ณ วัน ท าการสุ ด ท้า ยก่ อ นวัน ที่ ต ลาด
หลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่ องหมาย XR

N

=

จานวนของหุ ้นที่ ออกใหม่ต่อหนึ่ ง (1) หุ ้นเดิ ม ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นเดิ มมีสิทธิ ซ้ื อ
ตามสัดส่วนผูถ้ ือหุน้ แต่ละราย

การจ่ายหุน้ ปั นผล
เมื่ อ บริ ษัท อ้า งอิ ง จ่ า ยปั น ผลทั้ง หมดหรื อบางส่ ว นเป็ นหุ ้ น สามัญ ให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น ของบริ ษัท อ้า งอิ ง
การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิท ธิ ต่อหน่วยจะมีผลบังคับทันทีต้ งั แต่วนั แรกที่ผซู ้ ้ื อหุ ้น
สามัญของบริ ษทั อ้างอิงไม่มีสิทธิในการรับหุน้ ปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่ องหมาย XD)
ราคาใช้สิทธิจะเป็ นดังนี้
PRICE 1

=

PRICE 0 x A
A+B

อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยจะเป็ นดังนี้

โดย

RATIO 1

=

RATIO 0 x [A+B]
A

PRICE 1

=

ราคาใช้สิทธิหลังการปรับสิ ทธิ

PRICE 0

=

ราคาใช้สิทธิก่อนการปรับสิ ทธิ

RATIO 1

=

อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยหลังการปรับสิ ทธิ

RATIO 0

=

อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยก่อนการปรับสิ ทธิ
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(ค)

A

=

จานวนหุน้ สามัญที่เรี ยกชาระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันทาการสุ ดท้ายก่อนวันที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่ องหมาย XD

B

=

จานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่ในรู ปแบบของหุน้ ปั นผล

การจ่ายเงินปั นผล
เมื่อบริ ษทั อ้างอิงจ่ายเงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั อ้างอิง การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ และอัตราการ
ใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันที ต้ งั แต่วนั แรกที่ ผูซ้ ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั อ้างอิง จะไม่มีสิทธิ รับเงิ นปั นผล
(วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่ องหมาย XD)
ราคาใช้สิทธิจะเป็ นดังนี้
PRICE 1

=

PRICE 0 x (S – D)
S

อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยจะเป็ นดังนี้

โดย

(ง)

RATIO 1

=

RATIO 0 x S
S–D

PRICE 1

=

ราคาใช้สิทธิหลังการปรับสิ ทธิ

PRICE 0

=

ราคาใช้สิทธิก่อนการปรับสิ ทธิ

RATIO 1

=

อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยหลังการปรับสิ ทธิ

RATIO 0

=

อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยก่อนการปรับสิ ทธิ

S

=

ราคาปิ ดของหลัก ทรั พ ย์อ ้า งอิ ง ณ วัน ท าการสุ ด ท้า ยก่ อ นวัน ที่ ต ลาด
หลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่ องหมาย XD

D

=

เงินปั นผลต่อหุน้ ที่จ่ายแก่ผถู ้ ือหุน้

การแบ่งแยกหรื อรวมหุน้
ในกรณี ที่บริ ษทั อ้างอิงเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้เป็ นผลให้มีจานวนหุ ้นมากขึ้น (“การแบ่ งแยกหุ้น”)
หรื อรวมหุ ้นดังกล่าวให้มีจานวนหุ ้นน้อยลง (“การรวมหุ้น”) การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ และอัตราการ
ใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีต้ งั แต่วนั ที่การแบ่งแยกหุน้ หรื อการรวมหุน้ มีผลบังคับใช้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ราคาใช้สิทธิจะเป็ นดังนี้
PRICE 1

=

PRICE 0 x [A/B]

อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยจะเป็ นดังนี้
RATIO 1

=

RATIO 0 x [B/A]
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โดย

(จ)

PRICE 1

=

ราคาใช้สิทธิหลังการปรับสิ ทธิ

PRICE 0

=

ราคาใช้สิทธิก่อนการปรับสิ ทธิ

RATIO 1

=

อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยหลังการปรับสิ ทธิ

RATIO 0

=

อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยก่อนการปรับสิ ทธิ

A

=

จานวนหุน้ ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้

B

=

จานวนหุน้ หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้

การควบรวมกิจการ
ในกรณี ที่มีการประกาศว่าบริ ษทั อ้างอิงจะหรื ออาจจะ (1) ควบรวมกิ จการ (รวมถึงการถูกเข้าควบคุม
กิจการโดยบุคคลหรื อบริ ษทั อื่น ไม่วา่ จะเกิดจากข้อตกลงหรื อวิธีอื่นใด) เว้นแต่ในกรณี ที่บริ ษทั อ้างอิง
เป็ นบริ ษทั ที่ดาเนิ นกิจการต่อภายหลังจากการควบรวมกิจการ หรื อ (2) ขายหรื อโอนทรัพย์สินทั้งหมด
หรื อส่ วนใหญ่ของบริ ษทั อ้างอิง ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ฯ จะเลื่อนวันครบกาหนดอายุของ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ฯ เป็ นวันทาการซื้ อขายวันสุ ดท้ายของหลักทรัพย์อา้ งอิ ง และแจ้งให้
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยเร็ ว และเปิ ดเผยข้อมูล
ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทั้งนี้ ผูถ้ ื อใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ฯ ยังคงใช้สิท ธิ ต ามใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ฯ ได้ต ามที่
กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ และผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ จะต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดสิ ทธิ
และดาเนินการใด ๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ

(ฉ)

การคานวณการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ1.4 (ก) ถึง (จ) ของส่วนที่ 3.1 ของ
ข้อกาหนดสิ ทธิ เป็ นอิสระต่อกัน และจะคานวณการเปลี่ยนแปลงตามลาดับเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยจะ
ค านวณเฉพาะกรณี ที่ เ หตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ เกิ ด ขึ้ น ตั้ง แต่ ว นั ออกใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ อ นุ พนั ธ์ ฯ จนถึ ง
วัน ท าการซื้ อ ขายสุ ด ท้า ยเท่ า นั้น ส าหรั บ กรณี ที่ เ หตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ เกิ ด ขึ้ น พร้ อ มกัน ให้ ค านวณการ
เปลี่ยนแปลงเรี ยงตามลาดับเหตุการณ์ที่ประกาศโดยบริ ษทั อ้างอิง
ในการคานวณการปรับสิ ทธิ ให้ใช้ทศนิยม 3 ตาแหน่งสาหรับการคานวณหาราคาใช้สิทธิใหม่ และให้ใช้
ทศนิ ยม 5 ตาแหน่ง สาหรับการคานวณหาอัตราการใช้สิทธิ ต่อหน่ วยใหม่ โดยให้ตดั ทศนิ ยมตาแหน่ ง
อื่น ๆ ทิ้ง

(ช)

ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทาให้ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ เสี ยสิ ทธิและผลประโยชน์อนั พึง
ได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กาหนดอยูใ่ นข้อ 1.4 (ก) ถึง (จ) ของส่ วนที่ 3.1 ของข้อกาหนดสิ ทธิ
ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ อนุ พนั ธ์ฯ จะพิจารณาเพื่อกาหนดการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ และ/หรื อ
อัตราการใช้สิทธิ ใหม่อย่างเป็ นธรรม โดยไม่ทาให้สิทธิ ของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ ด้อยไป
กว่าเดิ ม ทั้งนี้ ให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็ นที่ สุด และผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ฯ จะต้อง
เปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการปรับสิ ทธิตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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(ซ)

เว้นแต่ที่ระบุในข้อ 1.4 (ก) ถึง (จ) ของส่วนที่ 3.1 ของข้อกาหนดสิ ทธิ หรื อในกรณี อื่นที่ผอู ้ อกใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ เห็นสมควร จะไม่มีการปรับสิ ทธิในกรณี อื่นใดอีก

2.

การเปลี่ยนวันครบกาหนดอายุเนื่ องจากมีการเพิกถอนหลักทรั พย์ อ้างอิงจากการเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบีย น
ในตลาดหลักทรัพย์ ฯ

2.1

ในกรณี ที่มีการเพิกถอนหลักทรั พย์อา้ งอิ งออกจากการเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์ฯ ก่ อน
วันครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ โดยคาสัง่ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษ ัท อ้า งอิ ง ให้ เ ลื่ อ นวัน ครบก าหนดอายุข องใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ อ นุ พ ัน ธ์ ฯ เป็ นวัน ท าการที่ ส าม (3)
ก่อนวันทาการซื้อขายวันสุดท้ายของหลักทรัพย์อา้ งอิง

2.2

ผูถ้ ื อ ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ อ นุ พนั ธ์ ฯ ยัง คงใช้สิท ธิ ต ามใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ อ นุ พนั ธ์ ฯ ได้ต ามที่ ก าหนดไว้ใ น
ข้อกาหนดสิ ทธิ และผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ จะต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดสิ ทธิ และดาเนิ นการใด ๆ
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ

2.3

ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ จะต้องดาเนิ นการแจ้งไปยังผูถ้ ือ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ ให้ทราบถึง
เหตุและการเลื่อนวันครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ ตามข้อ 2.1 ของส่ วนที่ 3.1 ของข้อกาหนด
สิ ทธิโดยเร็ ว และเปิ ดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

3.

ผลต่ อใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ฯ เมื่อมีการชาระบัญชีบริษัทอ้ างอิง
ในกรณี ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั อ้างอิงมีมติให้เลิกบริ ษทั อ้างอิง หรื อแต่งตั้งผูช้ าระบัญชี หรื อศาลมีคาสั่งที่
ถึงที่สุดให้เลิกบริ ษทั อ้างอิง หรื อให้พิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้

3.1

3.2

กรณี ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ประเภทสิ ทธิในการซื้อ (Call Warrant)
ก)

ให้ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ ที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ ท้ งั หมดจะถูกยกเลิกและไม่สามารถนาไปใช้สิทธิ
ตามใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ อ นุ พนั ธ์ ฯ ได้อีก โดยใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ อ นุ พนั ธ์ ฯ จะถูกยกเลิ ก ณ วัน ที่
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั อ้างอิงมีมติ หรื อตามวันที่ที่ศาลกาหนดหรื อมีคาสัง่ แล้วแต่กรณี

ข)

ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ฯ จะต้องดาเนิ นการแจ้งไปยังผูถ้ ือ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ฯ
ให้ทราบถึ งการยกเลิกดังกล่าวโดยเร็ วภายหลังจากการยกเลิ กนั้น และเปิ ดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

กรณี ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ ประเภทสิ ทธิในการขาย (Put Warrant)
(ก)

ให้ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ฯ ประกาศแจ้งราคายุติธรรมของหลักทรั พย์อา้ งอิ งให้ผูถ้ ื อ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ฯ ทราบภายในห้าสิ บ (50) วันหลังจากวันที่ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
อ้างอิงมีมติให้เลิกบริ ษทั อ้างอิ ง หรื อแต่งตั้งผูช้ าระบัญชี หรื อศาลมีคาสั่งที่ถึงที่สุดให้เลิกบริ ษทั อ้างอิง
หรื อให้พิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด
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(ข)

“ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคายุติธรรมที่ จัดทาโดยที่ ปรึ กษาการเงิ น อิ สระที่ อยู่ในบัญชี ที่สานักงาน
ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ โดยราคายุติธรรมดังกล่าวต้องถูกจัดทาขึ้นไม่เกินกว่าห้าสิ บ (50) วันก่อนวันที่
ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ ฯ ประกาศแจ้งราคายุติธรรม โดยถือว่าราคายุติธรรมคือราคาอ้างอิง
ให้ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ ฯ ชาระเงินสดส่ วนต่างสุ ทธิ (ถ้ามี) ให้ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อนุ พนั ธ์ฯ โดยชาระเข้าบัญชี ธนาคารของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ฯ หรื อเป็ นเช็คระบุชื่อ
ขี ด คร่ อ มสั่ง จ่ า ยให้ผูถ้ ื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ อ นุ พ นั ธ์ ฯ ที่ มี ร ายชื่ อ ตามสมุ ด ทะเบี ย น ณ วัน ใช้สิท ธิ
อัตโนมัติ และจัดส่ งให้ทางไปรษณี ยล์ งทะเบี ยน ภายในเก้า (9) วันทาการนับจากวันที่ ประกาศราคา
ยุติธรรมหรื อมีราคาอ้างอิง แล้วแต่กรณี

4.

ตัวอย่ างใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ฯ
ลักษณะของใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกาหนดสิ ทธิน้ ี

5.

การเพิกถอนใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ฯ จากการเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ

5.1

ในกรณี ที่มีการเพิกถอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคาสั่งของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ก่อนวันครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ฯ ให้เลื่ อนวันครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ฯ เป็ นวันทาการที่สาม (3) นับถัดจากวันทาการซื้อขายสุดท้ายของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ

5.2

ผูถ้ ื อ ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ อ นุ พนั ธ์ ฯ ยัง คงใช้สิท ธิ ต ามใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ อ นุ พนั ธ์ ฯ ได้ต ามที่ ก าหนดไว้ใ น
ข้อกาหนดสิ ทธิ และผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ฯ จะต้องปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดสิ ทธิ และดาเนิ นการใด ๆ
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ

5.3

ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ จะต้องดาเนิ นการแจ้งไปยังผูถ้ ือ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ ให้ทราบถึง
เหตุและการเลื่อนวันครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ ตามข้อ 5.1 ของส่ วนที่ 3.1 ของข้อกาหนด
สิ ทธิโดยเร็ ว และเปิ ดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ฯ
[ชื่อผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ]

ลงชื่อ

ลงชื่อ
(ชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจ)

(ชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจ)
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