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ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญ ครั ง้ ที่ 2 (ERW-W2)
ของ
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
1. ลักษณะสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ผู้เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิ

:
:

ชื่อใบสําคัญแสดงสิทธิ
ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ

:
:

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย :
วิธีการเสนอขาย
:

ราคาเสนอขายต่อหน่วย
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรั บใบสําคัญ
แสดงสิทธิ
อัตราการใช้ สิทธิ

:
:
:
:
:

ราคาการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ
ระยะเวลาและเงื่อนไขการใช้ สิทธิ

:
:

บริ ษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสามัญของบริ ษั ท ดิ เอราวัณ กรุ๊ ป จํ ากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 2
ERW-W2
ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ ที่ อ อกใหม่ ช นิ ด ระบุชื่ อ ผู้ ถื อ และ
สามารถเปลี่ยนมือได้
ไม่เกิน 224,477,900 หน่วย
จัดสรรเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีคํานวณแล้ วมีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิ ตํ่า
กว่า 1 หน่วย ให้ ปัดเศษดังกล่าวทิ ้ง
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ กําหนดให้ วนั ที่ 9 พฤษภาคม 2554 เป็ นวันกําหนด
สิทธิของผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่ได้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2551) และกําหนดให้ ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่
10 พฤษภาคม 2554
0 บาท (ศูนย์บาท)
18 พฤษภาคม 2554
2 ปี 7 เดือนนับแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
ไม่เกิน 224,477,900 หุ้น
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงใน
ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
2.80 บาท ต่อหุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ใช้ สิทธิ ไ ด้ 1 ครั ง้ ในวัน สุดท้ ายที่ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครบกํ าหนด 2 ปี 7
เดือนคือในวันที่17 ธันวาคม 2556 และในกรณีที่วนั กําหนดใช้ สิทธิดงั กล่าว
ตรงกับวันหยุด ราชการ วันหยุดธนาคารหรื อวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้ เลื่อน
เป็ นวันทํ าการก่ อนหน้ า โดยระยะเวลาแสดงความจํ านงในการใช้ สิท ธิ
จะต้ องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้ สิทธิดงั กล่าว
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554

2
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7 (สําหรับวาระที่ 10)

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการ :
ใช้ สิทธิ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
:

บริ ษั ท ฯ จะนํ า ใบสํ า คัญแสดงสิ ท ธิ ที่ ออกและเสนอขายในครั ง้ นี ้ เข้ าจด
ทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัทฯ จะนําหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เข้ า
จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1. หุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้
จะมีสิทธิและได้ รับผลประโยชน์อนั พึงได้ เสมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออก
และเรี ยกชําระเต็มมูลค่าของบริ ษัทฯ ทุกประการ โดยสิทธิใด ๆ ที่จะ
ได้ รับจากการเป็ นผู้ถือหุ้นสามัญจากการใช้ สิทธิ ของใบสําคัญแสดง
สิทธิจะเริ่ มตั ้งแต่วนั ที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนบัญชีรายชื่อ ผู้
ถือหุ้นใหม่ ซึง่ ปรากฏรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้ สิทธิ
ของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
2. ผลกระทบที่มีผ้ ถู ือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
1) ด้ านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิการออกเสียง (Control
Dilution)
สูตรคํานวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น
= Qw /(Qo+Qw)
โดยที่ Qw = จํ า นวนหุ้น สามัญ ใหม่ ที่ เ พิ่ ม ขึน้ จากการใช้ สิ ท ธิ
ตามใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ทัง้ จํ า นวน ซึ่ ง เท่ า กั บ
224,477,900 หุ้น
Qo = จํานวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ
2,244,779,001หุ้น
ดังนั ้น Control Dilution = Qw /(Qo+Qw)
= 224,477,900/(2,244,779,001
+224,477,900)
= 9.09 %
ผลกระทบด้ าน Control Dilution
ในกรณีที่มีการใช้ สิทธิทั ้งจํานวน ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้ รับผลกระทบด้ านการ
ลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิ ออกเสียง (Control Dilution)
เนื่องจากเป็ นการออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นครบถ้ วนตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมทั ้งจํานวน จะมีผลกระทบต่อ
สัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมร้ อยละ 9.09
และหากมีการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นครบถ้ วนตามใบสําคัญแสดงสิทธิโดยบุคคล
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554

3
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7 (สําหรับวาระที่ 10)

อื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ผ้ ูถื อ หุ้น เดิ ม ทัง้ จํ า นวนรวมกับ การออกและเสนอขายหุ้น
สามัญแก่พนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยตามโครงการ ESOP#3
ซึ่งพิจารณาเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่9/2553
และมีมติให้ เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554
พร้ อมกันกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ แก่ผ้ ูถือหุ้นใน
ครัง้ นี ้ การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิการออกเสียง (Control
Dilution) ในกรณีที่มีการใช้ สิทธิเต็มจํานวนของหุ้นที่ออกใหม่ทั ้งหมด
รวมกัน 260,220,999 จะเท่ากับ 10.39%
2) ด้ านการลดลงของราคา (Price Dilution)
สูตรคํานวณการลดลงของราคา
= (Po – Pa) / Po
โดยที่ Po = ราคาปิ ดตลาดถัวเฉลี่ยนํ ้าหนัก 15 วันทําการ
ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 ซึง่ เท่ากับ
หุ้นละ2.29 บาท (คํานวณจากมูลค่าที่ตราไว้ เท่ากับหุ้นละ 1 บาท)
Pn = ราคาใช้ สิ ทธิ ของใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ออกและ
เสนอขายให้ แ ก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นเดิ ม เท่ า กั บ หุ้ นละ2.80
บาท
Pa = ราคาตลาดหลังการเสนอขาย ตามสูตรคํานวณ
= (Po x Qo)+(Pn x Qw) / (Qo + Qw)
=(2.29 x 2,244,779,001)+(2.80 x 224,477,900)/
(2,244,779,001+ 224,477,900)
= 2.34 บาท
ดังนั ้นPrice Dilution = (Po – Pa) / Po
= (2.29 – 2.34 ) / 2.29
= (2.18) %
ผลกระทบด้ าน Price Dilution

นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ
:
ผู้รับชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญตาม :
สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นเดิม
หากมีการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี ้ทั ้งจํานวนแล้ ว
จะไม่มีผลกระทบด้ านการลดลงของราคา (Price Dilution) แต่อย่างไร
หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ไม่สามารถคํานวณผลกระทบด้ านการลดลงของ
ส่ว นแบ่งกํ า ไร (EPS Dilution)ได้ เนื่องจากมี ผลขาดทุน จากการ
ดําเนินงานในปี 2552 และ 2553
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554
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2. การใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
1). วันกําหนดการใช้ สทิ ธิ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญได้ 1 ครัง้ ในวันสุดท้ ายที่ใบสําคัญแสดงสิทธิครบกําหนด 2 ปี 7 เดือน
ซึ่งตรงกับวันที่ 17 ธันวาคม 2556 และในกรณีที่วันกํ าหนดใช้ สิทธิ ดังกล่าวตรงกับวันหยุด ราชการ วันหยุดธนาคารหรื อ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้ เลื่อนเป็ นวันทําการก่อนหน้ า โดยระยะเวลาแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิจะต้ องไม่น้อยกว่า 15 วัน
ก่อนวันใช้ สิทธิดงั กล่าว
2). ระยะเวลาให้ ย่ นื แสดงความจํานงการใช้ สทิ ธิ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งประสงค์จะใช้ สิทธิ ในการซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จะต้ องแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้น
สามัญของบริ ษัทฯ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายในระยะเวลา 15 (สิบห้ า) วัน ก่อนวันครบกําหนดการใช้ สิทธิ
(ต่อไปนี ้เรี ยกว่า “ระยะเวลายื่นความจํานงในการใช้ สิทธิ”)
บริ ษัทฯ จะทําการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นระยะเวลา 21 (ยี่สิบเอ็ด) วัน ก่อนวันครบกําหนดการ
ใช้ สิทธิ และใบสําคัญแสดงสิทธิ จะถูกสัง่ พักการซื ้อขาย (หรื อการแขวนป้าย SP) จากตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
ล่วงหน้ า 3 (สาม) วันทําการ ก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน ในกรณีที่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ ตรงกับ
วันหยุดทํ าการของธนาคารพาณิ ชย์ หรื อ ตลาดหลัก ทรั พย์ แห่งประเทศไทย ให้ เลื่อนเป็ นวันทํ าการก่อนหน้ า ทัง้ นี ้ ผู้ถื อ
ใบสําคัญแสดงสิทธิไม่สามารถที่จะทําการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ตั ้งแต่วนั ทําการแรกที่ใบสําคัญแสดงสิทธิถกู สัง่ พักการ
ซื ้อขาย (หรื อการแขวนป้าย SP) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จนถึงวันครบกําหนดการใช้ สิทธิ
ทั ้งนี ้ บริ ษัทฯ จะแจ้ งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลายื่นความจํานงในการใช้ สิทธิ อัตราการใช้ สิทธิ ราคาที่จะซื ้อหุ้นสามัญ พร้ อมทั ้ง
สถานที่ใช้ สิทธิ โดยจะทําการแจ้ งผ่านระบบเผยแพร่ ข้อมูลสื่ออิเล็คโทรนิคส์ (ระบบ SCP) อย่างน้ อย 15 (สิบห้ า) วัน ก่อน
ระยะเวลายื่นความจํานงในการใช้ สิทธิ และบริษัทฯ จะจัดส่งจดหมายลงทะเบียนแจ้ งถึงผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน เพือ่ ทราบ
3. วิธีการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
1). สถานที่ติดต่อการใช้ สิทธิ
ฝ่ ายการเงินและกฎหมาย
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ชั ้น 6 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์
เลขที่ 2 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2257-4588
โทรสาร : 0-2257-4577
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2). ขั ้นตอนการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
2.1) ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 2 วิธี ดังนี ้
2.1.1) ใช้ สิทธิโดยการใช้ ใบสําคัญแสดงสิทธิ (Scrip System) โดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องยื่นเอกสารแสดง
ความจํานงการใช้ สิทธิดงั นี ้
ก) แบบแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญที่ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องชัดเจน และครบถ้ วนทุก
รายการ โดยบริ ษัทฯ จะจัดส่งแบบแสดงความจํานงการใช้ สิทธิ พร้ อมกับจดหมายที่บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่ง
ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ (ทั ้งนี ้ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับแบบแสดงความจํานงการ
ใช้ สิทธิเพิม่ เติมได้ ที่สํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ )
ข) ใบสําคัญแสดงสิทธิซงึ่ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้ านหลัง ตามจํานวนที่ระบุในแบบ
แสดงความจํานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
2.1.2) ใช้ สิทธิในกรณีที่ใบสําคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ ใบหลักทรัพย์ (Script-less System) โดยผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิจะต้ องยื่นเอกสารแสดงความจํานงการใช้ สิทธิ ดังนี ้
ก). แบบแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญที่ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องชัดเจน และครบถ้ วนทุก
รายการ โดยบริ ษัทฯ จะจัดส่งแบบแสดงความจํานงการใช้ สิทธิ พร้ อมกับจดหมายที่บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่ง
ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ (ทั ้งนี ้ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับแบบแสดงความจํานงการ
ใช้ สิทธิเพิม่ เติมได้ ที่สํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ )
ข). แจ้ งความจํานง และกรอกแบบคําขอให้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยยื่นต่อบริ ษัทหลักทรัพย์ที่ทําหน้ าที่
เป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ (Broker)ของตน และบริ ษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดําเนินการ แจ้ งกับ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อนําไปเป็ นหลักฐานประกอบการใช้ สิทธิซื ้อ
หุ้นสามัญและศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ จะออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ กับผู้แจ้ งความจํานง ไปใช้ เป็ น
หลักฐานประกอบการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ
2.2) หลักฐานประกอบการจองซื ้อหุ้นรองรับตามการใช้ สิทธิ
-

ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: ต้ องแนบสําเนาบัตรประชาชนและลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้ อง หรื อในกรณีที่ไม่มีบตั รประชาชน ให้ แนบสําเนาทะเบียนบ้ าน หน้ าที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13
หลัก หรื อสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พร้ อมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้ อง (กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยาว์จะต้ องแนบสําเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง สําเนาทะเบียนบ้ านของ
ผู้เยาว์ และ/หรื อสําเนาคําสัง่ ศาล (ตามแต่กรณี) พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง)

-

ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว: ต้ องแนบสําเนาใบต่างด้ าวหรื อหนังสือเดินทางพร้ อมลง
นามรับรองสําเนาถูกต้ อง
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-

ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: ต้ องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่จด
ทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดย
ผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราบริ ษัทฯ (ถ้ ามี) และแนบสําเนาบัตรประชาชน สําเนา
ใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คล พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ อง

- ผู้จองซื ้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : ต้ องแนบสําเนา หนังสือบริ คณห์สนธิ และ
หนังสือรับรองที่รับรองโดย Notary Public ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อพร้ อมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลนั ้น และประทับตราบริ ษัทฯ (ถ้ ามี) และแนบสําเนาใบต่างด้ าว
หรือสําเนาหนังสือเดินทาง ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
- ทัง้ นี ้ นายทะเบี ย นอาจร้ องขอเอกสารอื่น ใดเพิ่ ม เติ ม ได้ ต ามที่ ก ฎหมายกํ า หนดเพื่ อ ใช้ เ ป็ นหลัก ฐาน
ประกอบการจองซื ้อ
2.3) ชําระเงินค่าหุ้นครัง้ เดียวเต็มตามจํานวนที่ระบุในแบบแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญ ซึ่งสามารถชําระ
เป็ นเช็ค ดร๊ าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรื อคําสัง่ จ่ายเงินของธนาคาร ที่สามารถเรี ยกเก็บได้ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ภายใน 2 (สอง) วันทําการนับแต่วนั ที่แสดงความจํานงใช้ สิทธิ โดยขีดคร่ อมสัง่ จ่าย“บริ ษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ ป จํากัด
(มหาชน) เพื่อการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญ” (พร้ อมทัง้ เขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้
ด้ านหลัง) หรื อโอนเงินสดเข้ าบัญชีเงินฝากชื่อบัญชี “บริ ษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) เพื่อการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้น
สามัญ” บัญชีเลขที่ 216-2-14634-6 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาย่อย
เพลินจิต เซ็นเตอร์ พร้ อมนําส่งสําเนาใบนําฝากเงิน
2.4). ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรื อภาษี อื่นใด (ถ้ ามี) และจะปฏิบตั ิตามบทบัญญัติ
แห่งประมวลรัษฎากรว่าด้ วยหมวดอากรแสตมป์หรื อข้ อบังคับหรื อกฎหมายต่างๆ ที่ใช้ บงั คับในการใช้ สิทธิเพื่อจองซื ้อ
หุ้นสามัญใหม่
2.5). หากจํานวนการใช้ สิทธิ ที่ระบุในแบบแสดงความจํานงการใช้ สิทธิไม่ถูกต้ อง หรื อข้ อความที่กรอกที่ระบุในแบบแสดง
ความจํานงการใช้ สิทธิ ไม่ถูกต้ องครบถ้ วน หรื อบริ ษัทฯ ตรวจสอบได้ ว่าข้ อความที่ผ้ ูใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
กรอกลงบนแบบแสดงความจํานงการใช้ สิทธิไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถูกต้ อง หรื อมีอากรแสตมป์ไม่ครบถ้ วนถูกต้ องตาม
ข้ อบังคับ หรื อกฎหมายต่างๆ บริ ษัทฯ จะให้ เวลาผู้ใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ แก้ ไข เพื่อให้ เป็ นไปตามเงื่อนไข
ภายในวันใช้ สิทธิ หากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมิได้ แก้ ไขภายในกําหนดเวลา (เว้ นแต่กรณีการชําระจํานวนเงินในการ
ใช้ สิทธิไม่ครบถ้ วน) ให้ ถือว่าการแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิสิ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สิทธิ และจะส่งเงินที่ได้ รับจาก
การใช้ สิทธิคืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันถัดจากวันใช้
สิทธิ (โดยไม่มีการคํานวณดอกเบี ้ย) และจะถือว่าการใช้ สิทธิดงั กล่าวสิ ้นสภาพลงและไม่สามารถใช้ สิทธิได้ อีก
ทังนี
้ ้ สําหรับกรณีที่ผ้ ใู ช้ สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ชําระจํานวนเงินในการใช้ สิทธิ ไม่ครบถ้ วน ให้ ถือว่าจํานวนหุ้น
สามัญที่จองซื ้อมีจํานวนเท่ากับจํานวนเงินที่ได้ รับจากการใช้ สิทธิ ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ รับชําระไว้ จริ งตามราคาการใช้ สิทธิใน
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ขณะนั ้น โดยบริ ษัทฯ จะแจ้ งจํานวนการใช้ สิทธิบางส่วนแก่ผ้ ใู ช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ภายใน 14 (สิบสี่) วันถัดจากวันใช้ สิทธิ
2.6). เมื่อได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิเพื่อจองหุ้นสามัญแล้ ว กล่าวคือ เมื่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ได้ ส่งหลักฐานแสดงจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ รับจัดสรร และแบบแสดงความจํานงการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญ
พร้ อมทั ้งชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญ ถูกต้ องและครบถ้ วนสมบูรณ์ แล้ ว ความจํานงการใช้ สิทธินี ้ไม่อาจถูกเพิกถอน
เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากบริ ษัทฯ
2.7). ในช่วงระยะเวลาตั ้งแต่วนั ที่ผ้ ใู ช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ แสดงความจํานงการใช้ สิทธิโดยสมบูรณ์แล้ วนั ้น จนถึง
วันก่อนที่จะมีชื่อของผู้ใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญ บริ ษัทฯ จะถือ
ว่าสิทธิของผู้ใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิมีสภาพเหมือนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิรายอื่นที่ยงั ไม่ได้ แสดงความจํานง
การใช้ สิทธิ
สิทธิ ของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ นี ้ จะมีสิทธิ และสถานะเท่าเทียมกับหุ้น
สามัญของบริ ษัทฯ ซึ่งได้ ออกก่อนวันที่ออกหุ้นสามัญใหม่นั ้นทุกประการ โดยจะมีสิทธิ นับตั ้งแต่วนั ที่ปรากฏรายชื่อ
ผู้ใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียน และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ ว
2.8). เมื่อพ้ นวันครบกําหนดการใช้ สิทธิ และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ยังไม่ได้ ทําการใช้ สิทธิ ให้ ถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าวสิ ้นสภาพลงและไม่สามารถนํามาใช้ สิทธิได้ อีกต่อไป
2.9). ภายหลังจากการใช้ สิทธิ บริ ษัทฯ จะแจ้ งรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญใหม่ที่มาจากการใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อ
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนายทะเบียนของบริ ษัทฯ และจะเปลี่ยนแปลงทุนชําระ
แล้ วพร้ อมกับนํารายชื่อดังกล่าวไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ตามจํานวนหุ้นสามัญที่คํานวณได้ จากการใช้ สิทธิ
ภายใน 7 (เจ็ด) วันทําการ นับจากวันใช้ สิทธิ
4. การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิ
1). บริ ษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ และไม่แก้ ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (รวมทั ้งจากกรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญแก่พนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยตามโครงการ
ESOP#3 ซึ่งพิจารณาเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 9/2553 และมีมติให้ เสนอขออนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554 พร้ อมกันกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นในครัง้ นี ้) เว้ นแต่จะเป็ นการ
ปรับสิทธิตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ (ก) ถึง (ฉ )ดังต่อไปนี ้เกิดขึ ้น โดยบริ ษัทฯ จะดําเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิ และอัตราการใช้
สิทธิตลอดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อไม่ให้ สิทธิประโยชน์ของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึง่
ก). เมื่อบริ ษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ อันเป็ นผลมาจากการรวมหรื อการแบ่งแยกหุ้น
สามัญที่ออกแล้ วของบริษัทฯ
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การเปลี่ยนราคาใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ มีมติอนุมตั ิการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ และได้ ดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญ
ดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ ว
ราคาการใช้ สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี ้
Price 1 =
Price 0 x [Par 1]
[Par 0]
อัตราการใช้ สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี ้
Ratio 1 =
Ratio 0 x [Par 0]
[Par 1]
โดยที่

Price 1 คือ ราคาการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0 คือ ราคาการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1 คือ อัตราการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0 คือ อัตราการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Par 1 คือ มูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
Par 0 คือ มูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

ข). เมื่อบริ ษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญ (Common Stock) ที่ออกใหม่ให้ กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรื อ บุคคลทัว่ ไป โดยราคา
เฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ”
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั ้งแต่วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิ
ในการจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ ้นเครื่ องหมาย XR) สําหรับกรณีที่เป็ น
การเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรื อ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่บคุ คลทัว่ ไป
แล้ วแต่กรณี
คํานิยาม “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ” สําหรับข้ อ ข) ค) และ จ) ได้ กําหนดไว้ เท่ากับ ราคาเฉลี่ยถ่วง
นํ ้าหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันทําการติดต่อกัน ก่อนวันที่ใช้ ในการคํานวณ (ราคาเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนัก
เท่ากับมูลค่าการซื ้อขายหุ้นทังหมด
้
หารด้ วยจํานวนหุ้นที่มีการซื ้อขายทั ้งหมด) และวันที่ใช้ ในการคํานวณ หมายถึง วัน
แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ สําหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้น
เดิม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ ้นเครื่ องหมาย XR) และ/หรื อ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่
ออกใหม่แก่บคุ คลทัว่ ไป ตามแต่กรณี
ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ที่เหมาะสมในการคํานวณได้ บริ ษัทฯ จะกําหนดราคา
ยุติธรรมเพือ่ ใช้ ในการคํานวณแทน
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ในกรณีดงั กล่าวข้ างต้ นให้ เปรี ยบเทียบราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คํานวณได้ จากจํานวนเงินทั ้งสิ ้นที่
บริ ษัทฯ จะได้ รับจากการเสนอขายหุ้นหักด้ วยค่าธรรมเนียมการจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายของหลักทรัพย์ที่
ออกนั ้น หารด้ วยจํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทงสิ
ั ้ ้น
อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้ อมกันมากกว่าหนึ่งราคา การเสนอขายในเงื่อนไขที่จะต้ องจอง
ซื ้อด้ วยกันให้ นําราคาเฉลี่ยทั ้งสองราคาและจํานวนหุ้นที่ออกใหม่ทั ้งหมดมาคํานวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่
ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้ อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่จะต้ องจองซื ้อด้ วยกัน ให้ นําจํานวนหุ้น
และราคาเสนอขายที่ตํ่ากว่าร้ อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ” มาคํานวณการเปลี่ยนแปลง
เท่านั ้น
ราคาการใช้ สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี ้
Price 1 =
Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP (A + B)]
อัตราการใช้ สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี ้
Ratio 1 =
Ratio 0 x [MP(A + B)]
[(A x MP) + BX]
โดยที่

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
A

B
BX

คือ ราคาการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
คือ ราคาการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
คือ อัตราการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
คือ อัตราการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ”
คือ จํานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นเพือ่ การจองซื ้อหุ้นสามัญที่
ออกใหม่ และ/หรื อ
ก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่บคุ คลทัว่ ไป และ/
หรือ วันที่มีการตก ลงซื ้อขายหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่บคุ คลในวงจํากัด
คือ จํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการเสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ
เสนอขายต่อบุคคลทัว่ ไป และ/หรือ บุคคลในวง จํากัด
คือ จํ า นวนเงิ น ที่ จ ะได้ รั บ ทัง้ สิ น้ หลัง หัก ค่ า ธรรมเนี ย มการจํ า หน่ า ยและ
รับประกันการจําหน่ายของหุ้นสามัญที่ออกนั ้นทั ้งการเสนอขายให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นเดิม และ/หรื อ เสนอขายบุคคลทัว่ ไป และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด

ค). เมื่อบริ ษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ บุคคลทัว่ ไป โดยที่หลักทรัพย์นั ้นมีสิทธิที่
จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญได้ หรื อให้ สิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ โดยที่ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่ เพื่อรองรับสิทธิดงั กล่าว ตํ่ากว่าร้ อยละ 90
ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ”
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การเปลี่ยนราคาการใช้ สิทธิ และอัตราการใช้ สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั ้งแต่วนั แรกที่ผ้ ูซื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิ ใน
การจองซื ้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้ สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญได้ หรื อให้ สิทธิในการจองซื ้อหุ้น
สามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ ้นเครื่ องหมาย XR) สําหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้น
เดิม (Right Issue) และ/หรื อ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ ที่ออกใหม่ที่ให้ สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้น
สามัญ หรือให้ สิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญแก่บคุ คลทัว่ ไป ตามแต่กรณี
ทัง้ นี ้ ราคาเฉลี่ ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ ออกใหม่เพื่ อรองรั บสิทธิ คํานวณได้ จ ากจํ า นวนเงิน ที่ จะได้ รับจากการขาย
หลักทรัพย์ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญหรือให้ สิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญหักด้ วยค่าธรรมเนียมการ
จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายของหลักทรัพย์ที่ออกนั ้น รวมกับเงินที่จะได้ รับจากการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญนัน้
หารด้ วยจํานวนหุ้นทั ้งสิ ้นที่ต้องออกใหม่เพือ่ รองรับการใช้ สิทธินั ้น
ราคาการใช้ สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี ้
Price 1
=
Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP (A + B)]
อัตราการใช้ สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี ้
Ratio 1
=
Ratio 0 x [MP(A + B)]
[(A x MP) + BX]
โดยที่

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
A

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

B

คือ

BX

คือ

ราคาการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ”
จํ า นวนหุ้นสามัญ ที่ ไ ด้ เ รี ย กชํ า ระเต็ ม มูล ค่ า แล้ ว ณ วัน ก่ อ นปิ ดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นเพือ่ การจองซื ้อหลักทรัพย์ที่ ออกใหม่ ที่ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะ
แปลงสภาพ/เปลี่ ย นเป็ นหุ้น สามัญ ได้ ห รื อ ให้ สิ ท ธิ ใ นการจองซื อ้ หุ้ น
สามัญ และ/หรื อ ก่ อนวันแรกของการเสนอหลัก ทรัพย์ ที่ออกใหม่ที่มี
สิทธิที่จะ แปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญได้ หรื อให้ สิทธิ ในการจอง
ซื ้อหุ้นสามัญต่อบุคคลทัว่ ไป และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด
จํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้ สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ที่
มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญได้ หรื อให้ สิทธิในการจอง
ซื ้อหุ้นสามัญตามที่ เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ เสนอขายต่อ
บุคคลทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลในวงจํากัด
จํ า นวนเงิ น ที่ จ ะได้ รั บ ทัง้ สิ น้ หลัง หัก ค่ า ธรรมเนี ย มการจํ า หน่ า ยและ
รับประกันการจําหน่ายจากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลง
สภาพ/เปลี่ ย นเป็ นหุ้น สามัญได้ ห รื อ ให้ สิท ธิ ใ นการจองซื อ้ หุ้น สามัญ
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สําหรับการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ เสนอขายบุคคลทัว่ ไป
และ/หรื อ บุคคลในวงจํากัด รวมกับเงินที่จะได้ รับจากการใช้ สิทธิซื ้อหุ้น
สามัญ
ง ). เมื่อบริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลทังหมด
้
หรือบางส่วนเป็ นหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และอัตราการใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับ
หุ้นปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ ้นเครื่ องหมาย XD)
ราคาการใช้ สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี ้
Price 1
=
Price 0 x [ A ]
[A + B]
อัตราการใช้ สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี ้
Ratio 1
=
Ratio 0 x [ A + B ]
[A]
โดยที่
Price 1
คือ
ราคาการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0
คือ
ราคาการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1
คือ
อัตราการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0
คือ
อัตราการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
A
คือ จํานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนวัน
ปิ ดสมุด ทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับหุ้นปั นผล
B
คือ
จํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปั นผล
จ). เมื่อบริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้ อยละ 75 ของกําไรสุทธิ หลังหักภาษี เงินได้ ของบริ ษัทฯ สําหรับการ
ดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั ้งแต่วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับ
เงินปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ ้นเครื่ องหมาย XD)
อัตราร้ อยละของเงินปั นผลที่จ่ายให้ กบั ผู้ถือหุ้น คํานวณโดยนําเงินปั นผลที่จ่ายออกจริ งจากผลการดําเนินงานในแต่ละ
รอบระยะบัญชี หารด้ วยกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ ของผลการดําเนินงานของรอบระยะบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปั น
ผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าวให้ รวมถึงเงินปั นผลที่จา่ ยระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีดงั กล่าวด้ วย
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ราคาการใช้ สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี ้
Price 1
=
Price 0 x [MP - (D - R)]
[MP]
อัตราการใช้ สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี ้
Ratio 1
=
Ratio 0 x MP
[MP - (D - R)]
โดยที่

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
D
R

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ราคาการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ”
เงินปั นผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผ้ ถู ือหุ้น
เงินปั นผลต่อหุ้นที่จ่ายหากนํากําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ ใน
อัตรา ร้ อยละ 75 มาคํานวณจากจํานวนหุ้นทั ้งหมดที่มีสิทธิ
ได้ รับเงินปั นผล

ั ้ ได้
ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทําให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อนั พึงได้ โดยที่เหตุการณ์นนไม่
กําหนดอยู่ในข้ อ ก) ถึงข้ อ จ) ให้ บริษัทฯ พิจารณาเพื่อกําหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้
สิทธิใหม่ โดยไม่ทําให้ สิทธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ ถือว่าผลการพิจารณานั ้นเป็ นที่สดุ
2). การคํานวณเปลี่ยนราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิตามข้ อ ก) ถึงข้ อ ฉ) เป็ นอิสระต่อกันและจะคํานวณการเปลี่ยนแปลง
ตามลําดับเหตุการณ์ ก่อนหลัง ของการเปรี ยบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ สําหรับในกรณีที่เหตุการณ์
ต่างๆ ได้ เกิดขึ ้นพร้ อมกัน ให้ คํานวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลําดับดังนี ้ คือ ข้ อ ก) จ) ง) ข) ค) ฉ) โดยในแต่ละลําดับครัง้ ที่
คํานวณการเปลี่ยนแปลงให้ คงสภาพของราคาการใช้ สิทธิเป็ นทศนิยม 3 (สาม) ตําแหน่ง และอัตราการใช้ สิทธิเป็ นทศนิยม 5
(ห้ า) ตําแหน่ง
3). การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิตามข้ อ ก) ถึง ข้ อ ฉ)จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทําให้ ราคา
การใช้ สิทธิ เพิ่มขึน้ และ/หรื อ อัตราการใช้ สิทธิ ลดลง เว้ นแต่กรณี การรวมหุ้น ในกรณีที่ห้ ุนสามัญที่เกิ ดจากการใช้ สิทธิ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ของการแสดงความจํานงการใช้ สิทธิ (ทศนิยม5(ห้ า)ตําแหน่งของอัตราการใช้ สิทธิ ใหม่หลังการเปลี่ย น
แปลง) คํานวณได้ ออกมาเป็ นเศษของหุ้น ให้ ตดั เศษของหุ้นนั ้นทิ ้ง และหากราคาการใช้ สิทธิหลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3
(สาม) ตําแหน่ง) คูณกับจํานวนหุ้นสามัญ ในการแสดงความจํานงการใช้ สิทธิคํานวณได้ เป็ นเศษของบาทให้ ตดั เศษของบาททิ ้ง
ทั ้งนี ้ ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิดงั กล่าวมีผลทําให้ ราคาการใช้ สิทธิใหม่มีราคาตํ่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้น
สามัญของบริ ษัทฯ ให้ ใช้ มลู ค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เป็ นราคาการใช้ สิทธิ ใหม่ ส่วนอัตราการใช้ สิทธิใหม่ให้ ใช้
อัตราการใช้ สิทธิที่คํานวณได้ ตามข้ อ ก) ถึง ข้ อ ฉ) เช่นเดิม
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4). การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิตาม ข้ อ ก) ถึงข้ อ ฉ) บริ ษัทฯ จะดําเนินการแจ้ งผลการเปลี่ยนแปลง
โดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคํานวณ และเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบผ่านข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ (ระบบ SCP) ทันที และแจ้ งสํานักงาน กลต. ภายใน 15 (สิบห้ า) วันนับแต่วนั ที่มีเหตุให้ ต้องดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ สิทธิดงั กล่าว
5. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นออกใหม่ เพื่อรองรั บใบสําคัญแสดงสิทธิ
1). รายละเอียดการคํานวณจํานวนหุ้นรองรับ
วิ ธี ก ารคํ า นวณสัด ส่ว นจํ า นวนหุ้น
รองรับ

=

โดยที่ จํ า นวนหุ้น รองรั บ ใบสํ า คัญ
แสดงสิทธิที่เสนอขายในครัง้ นี ้
จํ า นวนหุ้น รองรั บ ใบสํ า คัญ แสดง
สิทธิ ที่เสนอขายในครัง้ อื่น ซึ่งไม่
รวมหุ้ นที่ จั ด ไว้ รองรั บ ESOPwarrant
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมด
ของบริษัทฯ
ดังนั ้น สัดส่วนจํานวนหุ้นรองรับ

=

(จํานวนหุ้นรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายในครัง้ นี ้ + จํานวน
หุ้นรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายในครัง้ อื่น ซึ่งไม่รวมหุ้นที่
จัดไว้ รองรับ ESOP) / (จํานวนหุ้นที่จําหน่าย่ได้ แล้ วทั ้งหมดของ
บริษัทฯ )
224,477,900 หุ้น(มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท)

=

-0- หุ้น

=

2,244,779,001 หุ้น(มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท)

=
=

(224,477,900+0) / 2,244,779,001
10%

2). หุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและได้ รับผลประโยชน์อนั พึงได้ เหมือนหุ้นสามัญเดิมที่
ออกและเรี ยกชําระเต็มตามมูลค่าของบริ ษัทฯ ทุกประการ โดยสิทธิใด ๆ ที่จะได้ รับในการเป็ นผู้ถือหุ้นสามัญจากการใช้ สิทธิ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิจะเริ่ มตั ้งแต่วนั ที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหม่ ซึ่งปรากฏรายชื่อผู้ถือหุ้น
สามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้ สิทธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
3). สิทธิและผลประโยชน์อื่นนอกเหนือจากสิทธิและผลประโยชน์ที่พงึ มีและพึงได้ จากหุ้นสามัญตามปกติ
- ไม่มี –
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6. ที่มาของราคาหลักทรั พย์ ท่ เี สนอขาย
เนื่องจากใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ที่จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อจูงใจให้
ผู้ถือหุ้นเดิมมาใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญใหม่ของบริ ษัทฯ จึงกําหนดราคาใบสําคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 0 บาท (ศูนย์บาท) และ
ราคาใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเท่ากับ 2.80 บาทต่อหุ้น
7. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
ราคาปิ ดตลาดถัวเฉลี่ยนํ ้าหนัก 15 วันทําการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 ซึง่ เท่ากับหุ้นละ
2.29 บาท
8. การออกและส่ งมอบหุ้นสามัญออกใหม่
1). ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิประสงค์จะขอใช้ บริ การของ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กล่าวคือ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซงึ่ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีบญ
ั ชีซื ้อขาย
อยู่กรณีนี ้ นายทะเบียนของบริ ษัท คือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด จะดําเนินการออกใบหุ้นสามัญ
ตามจํานวนที่ได้ รับอันเนื่องมาจากการใช้ สิทธิในชื่อของ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” และ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั ้นฝากอยู่ ใน
ขณะเดียวกัน บริ ษัทหลักทรัพย์นั ้นจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นสามัญที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิฝากไว้ ภายใน 7 วันทําการ
นับจากวันใช้ สิทธิ ในกรณีนี ้ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับหุ้นอันเนื่องมาจากการใช้ สิทธิจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้ รับ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้ ห้ นุ สามัญที่เกิดจากการใช้
สิทธิได้ ทําการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกรณีที่ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เลือกให้ บริ ษัทฯ ดําเนินการตามข้ อนี ้ ชื่อของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ในแบบแสดงความ
จํานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญจะต้ องตรงกับชื่อเจ้ าของบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิจะฝากหุ้นไว้ ใน
บัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ ดงั กล่าว มิฉะนั ้นแล้ ว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุ้นให้ แก่ผ้ ูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิแทน
2). ในกรณี ที่ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ไม่ประสงค์ จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์ จะใช้ บริ การของ บริ ษัท ศูน ย์ รับฝากหลักทรั พย์
(ประเทศไทย) จํากัด กล่าวคือ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600 เพื่อ ผู้ฝ าก กรณี นี บ้ ริ ษั ท ฯ จะดํ าเนิ น การนํ า หุ้น ที่ไ ด้ รั บอัน เนื่ องมาจากการใช้ สิ ทธิ ไ ว้ กับ “บริ ษั ท ศูน ย์ รับ ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด" และ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นที่
บริษัทหลักทรัพย์นั ้นฝากหุ้นอยู่และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 7 วันทําการ นับจากวันใช้ สิทธิ
ในกรณีนี ้ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับหุ้นอันเนื่องมาจากการใช้ สิทธิจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้ รับการจัดสรรในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้ ห้ นุ สามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิได้ ทําการซื ้อ
ขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ ดาํ เนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ ว
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3) ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ โดยให้ ออกใบหุ้นในนามของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ กรณีนี ้
นายทะเบียนของบริ ษัท คือ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด จะดําเนินการจัดส่งมอบใบหุ้นสามัญตาม
จํานวนที่ได้ รับอันเนื่องมาจากการใช้ สิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วันทําการนับจากวันใช้ สิทธิ ในกรณีนี ้ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ รับหุ้นอัน
เนื่องมาจากการใช้ สิทธิ จะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ จนกว่าจะได้ รับ
ใบหุ้นสามัญ ซึ่งผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอาจจะได้ รับภายหลังจากที่ห้ นุ สามัญได้ รับอนุญาตให้ เข้ าทําการซื ้อขายได้ ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. ในกรณีท่ บี ริษัทฯ ไม่ สามารถจัดให้ มีห้ นุ สามัญเพื่อรองรั บการใช้ สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
1). ในกรณีที่บริ ษัทฯ ไม่สามารถจัดให้ มีห้ นุ สามัญเพื่อรองรับการใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิได้ อย่างเพียงพอ บริษัทฯ จะ
ชดใช้ คา่ เสียหายให้ เฉพาะผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มาแจ้ งความจํานงที่จะใช้ สิทธิในวันใช้ สิทธิ ซึง่ บริ ษัทฯ ไม่สามารถจัด
ให้ มีห้ นุ สามัญเพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ อย่างเพียงพอ โดยบริษัทฯ จะชําระค่าเสียหายให้ เป็ นเช็ค
ขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะ และจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ไปยังที่อยู่ที่ได้ ระบุไว้ ในแบบแสดงความจํานงการใช้
สิทธิ ภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันใช้ สิทธิ
2). การคํานวณค่าเสียหายที่บริ ษัทฯ จะชดใช้ ให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิมีสตู รการคํานวณดังนี ้
ค่าเสียหายต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย เท่ากับ B [MP - Price 1]
โดยที่

B

คือ

MP คือ

Price 1 คือ

จํานวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้ มี และ/หรื อ เพิ่มขึ ้นได้ ตามอัตราการใช้ สิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่เปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึ ้นต่อ 1 หน่วย
ราคาเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักของหุ้นสามัญของบริ ษัทในตลาดหลักทรัพย์ 15 (ห้ า) วันทําการ
ติดต่อกัน ก่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิในแต่ละรอบ ซึง่ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมาแสดงความ
้
ษัทฯ หาร
จํานงการใช้ สิทธิ (ราคาเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักเท่ากับมูลค่าการซื ้อขายหุ้นทังหมดของบริ
ด้ วยจํานวนหุ้นของบริษัทฯ ที่มีการซื ้อขายทังหมด)
้
ราคาการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้
เปลี่ยนแปลงแล้ ว ตามที่ระบุไว้ ในส่วนของเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ั ชาติไทยในขณะที่มีการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนึง่ ในกรณีที่อตั ราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สญ
เกินกว่าอัตราที่กําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง อันเป็ นผลให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใช่
สัญชาติไทยที่ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ไม่สามารถถือครองหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ บริ ษัทฯ จะไม่รับผิด
ชดใช้ คา่ เสียหายใดๆ จากการที่บคุ คลดังกล่าวไม่สามารถใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือไม่สามารถถือ
้ มีหน้ าที่ที่จะต้ องดําเนินการอื่นใดเพื่อให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวสามารถ
ครองหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ได้ รวมทังไม่
ใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อถือครองหุ้นสามัญได้
และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวไม่มีสิทธิเรี ยกร้ อง
ค่าเสียหายจากบริ ษัทฯ หรื อเรี ยกร้ องให้ บริ ษัทฯ ดําเนินการใด ๆ ทั ้งสิ ้น
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10. ข้ อจํากัดในการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ
1). การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ ไม่มีข้อจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ เว้ นแต่การโอนเกิดขึ ้นในช่วงปิ ดสมุด
ทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ เพือ่ พักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน แต่ไม่เกิน 21
(ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อกําหนดสิทธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิในการได้ รับหรื อใช้ สิทธิ
ประโยชน์ตา่ งๆ ในฐานะผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนวันใช้ สิทธิ ทั ้งนี ้ การปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิจะเริ่มตั ้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิวนั แรก ถ้ าวันปิ ดสมุด
ทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิวนั แรกไม่ตรงกับวันทําการ ให้ เลื่อนเป็ นวันทําการถัดไป
2). เนื่องจากข้ อบังคับข้ อ 12 ของบริ ษัทฯ ระบุไว้ วา่ “หุ้นของบริ ษัทสามารถโอนได้ โดยไม่มีข้อจํากัด เว้ นแต่ การโอนหุ้นนั ้นเป็ น
เหตุให้ มีอตั ราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้ าวเกินกว่าร้ อยละสี่สิบเก้ า (49) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายแล้ วทั ้งหมด” ดังนัน้
การโอนหุ้นรายใดทําให้ อตั ราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้ าวของบริษัทฯ เกินอัตราส่วนข้ างต้ น บริ ษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการ
โอนหุ้นของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิรายนั ้นได้
ในกรณีข้อจํากัดในส่วนของการถือหุ้นของบุคคลต่างด้ าวมีผลทําให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่เป็ นบุคคลต่างด้ าวไม่
สามารถใช้ สิทธิซื ้อหุ้นรองรับการใช้ สิทธิได้ ตามจํานวนที่ระบุไว้ ในแบบแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญไม่ว่า
ทั ้งหมดหรื อบางส่วน บริษัทฯ จะอนุญาตให้ ดําเนินการใช้ สิทธิได้ เพียงบางส่วนที่ไม่ขดั ต่อข้ อจํากัดข้ างต้ น ซึง่ บริษัทฯ จะให้
สิทธิแก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่เป็ นบุคคลต่างด้ าวที่ได้ แจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิก่อนหลังตามลําดับ (First Come First
Serve) และบริษัทฯ จะคืนใบสําคัญแสดงสิทธิและเงินที่เหลือตามราคาการใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ไม่
สามารถใช้ สิทธิได้ โดยไม่มีดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่เป็ นบุคคลต่างด้ าวดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ภายใน 14 วันนับจากวันถัดจากวันใช้ สิทธิ
ระยะเวลาห้ ามจําหน่ายหุ้น -ไม่มีอื่นๆที่สําคัญ
-ไม่มีที่ปรึกษาทางการเงิน
-ไม่มีจัดทําโดย
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
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