บริษัท ชู ไก จำกัด (มหำชน)
Chu Kai Public Company Limited
เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ชู ไก จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1
ทีจ่ ัดสรรให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้นสำมัญเดิมของบริษัททีใ่ ช้ สิทธิจองซื้อหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนของบริ ษัทตำมสั ดส่ วน
(“ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ” หรื อ “CRANE-W1”)
จำนวนไม่เกิน 174,106,171 หน่วย อำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 3 ปี ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้ สำมัญได้ 1 หุน้
ในรำคำหุน้ ละ 3.00 บำท
โดยจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นสำมัญเดิมของบริ ษทั ที่ใช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ตำมสัดส่ วน ในอัตรำส่ วน 1 หุ ้น
สำมัญที่ออกใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ สำมัญของบริ ษทั ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่ออกในครั้งนี้ ในวันที่ 9 พฤษภำคม 2560 และให้รวบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 11 พฤษภำคม 2560

ข้ อกำหนดว่ ำด้ วยสิทธิและหน้ ำทีข่ องผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสำมัญ
ของบริษัท ชู ไก จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1 (CRANE-W1)
ทีจ่ ดั สรรให้ แก่ ผ้ถู ือหุ้นสำมัญเดิมของบริษัททีใ่ ช้ สิทธิจองซื้อหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนของบริษัทตำมสัดส่ วน
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ข้ อกำหนดว่ ำด้ วยสิทธิและหน้ ำทีข่ องผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสำมัญ
ของบริษัท ชู ไก จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1 (CRANE-W1)
ทีจ่ ดั สรรให้ แก่ ผ้ถู ือหุ้นสำมัญเดิมของบริษัททีใ่ ช้ สิทธิจองซื้อหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนของบริษัทตำมสัดส่ วน
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สำมัญของบริ ษทั ชูไก จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1 ที่จดั สรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สำมัญเดิมของ
บริ ษทั ที่ใช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ตำมสัดส่ วน (“ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ” หรื อ “CRANE-W1”) ออกโดยบริ ษทั
ชูไก จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) ตำมมติที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2560
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ (ตำมนิ ยำมที่ระบุดำ้ นล่ำง) จะได้รับสิ ทธิ ตำมที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิ ทธิ (ตำมนิ ยำมที่
ระบุ ด้ำนล่ำง) นี้ โดยผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ (ตำมนิ ยำมที่ ระบุ ดำ้ นล่ำง) และผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องผูกพันตำม
ข้อกำหนดสิ ทธิ ทุกประกำร และให้ถือว่ำผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้รับทรำบและเข้ำใจข้อกำหนดต่ำงๆ ในข้อกำหนดสิ ทธิเป็ น
อย่ำงดี แล้ว ทั้งนี้ ผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะจัดให้มีกำรเก็บรั กษำสำเนำข้อกำหนดสิ ทธิ ไว้ ณ สำนักงำนใหญ่ของผูอ้ อก
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เพื่อให้ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ขอตรวจสอบสำเนำข้อกำหนดสิ ทธิ ได้ในวันและเวลำทำกำรของผูอ้ อก
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
คำจำกัดควำม
คำและข้ อควำมต่ ำงๆ ทีใ่ ช้ อยู่ในข้ อกำหนดสิทธิ ให้ มีควำมหมำยดังต่ อไปนี้
ข้อกำหนดสิทธิ

หมำยถึง ข้ อ ก ำหนดว่ ำ ด้ ว ยสิ ทธิ แ ละหน้ ำ ที่ ข องผู ้อ อก
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิและผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่
จะซื้ อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ชูไก จำกัด (มหำชน)
ครั้ งที่ 1 (CRANE-W1) ที่ จัด สรรให้ แ ก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น
สำมัญเดิ มของบริ ษทั ที่ ใช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นสำมัญ
เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษ ัท ตำมสัด ส่ ว น (รวมถึ ง ที่ มี กำร
แก้ไขเพิ่มเติม)
หมำยถึง ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมำยถึง บริ ษทั ชูไก จำกัด (มหำชน)

ตลำดหลักทรัพย์
บริ ษทั หรื อ
ผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

หมำยถึง ใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกโดยบริ ษทั ศูนย์
รั บ ฝำกหลักทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่ อ ใช้
แทนใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จะซื้ อ หุ ้น สำมัญของ
บริ ษ ัท ชู ไ ก จ ำกัด (มหำชน) ครั้ งที่ 1 (CRANEW1) ที่ จดั สรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นสำมัญเดิมของบริ ษทั
ที่ใช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ตำม
สัดส่วน
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ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

หมำยถึง ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สำมัญของบริ ษทั ชู
ไก จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1 (CRANE-W1) ที่จะ
จัด สรรให้แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น สำมัญ เดิ ม ของบริ ษทั ที่ ใช้
สิ ท ธิ จ องซื้ อ หุ ้ น สำมัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษัท ตำม
สั ด ส่ วน ซึ่ งมี รำยละเอี ย ดตำมที่ ระบุ ไ ว้ ใ น
ข้อกำหนดสิ ทธิน้ ี
หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ ตลำดทุ น ที่ ทจ.
34/2551 เรื่ อง กำรขออนุ ญำตและกำรอนุ ญำตให้
เสนอขำยใบส ำคัญ แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นที่ ออก
ใหม่และหุ ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดง
สิ ท ธิ ลงวัน ที่ 15 ธัน วำคม 2551 (รวมถึ ง ที่ มี กำร
แก้ไขเพิ่มเติม)
หมำยถึง ผูท้ รงสิ ทธิ ในใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และให้รวมถึงผู ้
ถือใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
หมำยถึง ให้มีควำมหมำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.2 ของ
ข้อกำหนดสิทธิ
หมำยถึง ให้มีควำมหมำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.1 ของ
ข้อกำหนดสิทธิ
หมำยถึง ให้มีควำมหมำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.1 ของ
ข้อกำหนดสิทธิ
หมำยถึง วัน ที่ ธ นำคำรพำณิ ช ย์เ ปิ ดท ำกำรตำมปกติ ใ น
กรุ งเทพมหำนคร ซึ่ งไม่ใช่วนั เสำร์ หรื อวันอำทิตย์
หรื อวันอื่นใดที่ธนำคำรแห่ งประเทศไทยประกำศ
ให้เป็ นวันหยุดของธนำคำรพำณิ ชย์
หมำยถึง วันที่ 3 กรกฏำคม 2560
หมำยถึง สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์

ประกำศ ทจ. 34/2551

ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลำกำรแจ้ง
ควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ
วันใช้สิทธิ
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย
วันทำกำร

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
สำนักงำน ก.ล.ต.
1.

รำยละเอียดเกีย่ วกับใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริ ษทั จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิจำนวนไม่เกิน 174,106,171 หน่วย ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สำมัญเดิมของบริ ษทั ที่ใช้
สิ ทธิจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริ ษทั ตำมสัดส่วน โดยไม่คิดมูลค่ำ ซึ่งมีรำยละเอียดของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ดังต่อไปนี้
1.1 ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริ ษทั ชูไก จำกัด (มหำชน)

ทีอ่ ยู่ผ้เู สนอขำย

เลขที่ 42/62 หมู่ที่ 14 ซอยจรรยำวัฒน์ 5 ถนนบำงนำ-ตรำด กม.7 ต.บำงแก้ว
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อ.บำงพลี จ.สมุททรปรำกำร 10540
โทรศัพท์ 02-715-0000
โทรสำร 02-316-6574
ประเภทของใบสำคัญแสดง ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สำมัญของบริ ษทั ชูไก จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1 ที่จดั สรรให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ สำมัญเดิมของบริ ษทั ที่ใช้สิทธิจองซื้อหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ตำมสัดส่วน
สิทธิ
ชนิ ด ของใบส ำคั ญ แสดง ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือและโอนเปลี่ยนมือได้
สิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 174,106,171 หน่วย
ทีอ่ อก
จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกเพื่ อ 174,106,171 หุ ้น (มูลค่ำที่ ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท) คิ ดเป็ นร้ อยละ 20.00 ของจำนวนหุ ้นที่
ร อ ง รั บ กำรใช้ สิ ทธิ ตำม จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนควบคู่กบั ใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิในครั้งนี้โดยมีหุน้ เหลือจำกกำรเสนอขำยในครั้งนี้จำนวน 113,472,982 หุน้ จำกกำร
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ออกและเสนอขำยทั้งหมดจำนวน 174,106,171 หุน้
วิธีกำรจัดสรรใบสำคัญ
แสดงสิทธิ

เป็ นกำรที่ จดั สรรให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นสำมัญเดิมของบริ ษทั ที่ใช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนของ
บริ ษทั ตำมสัดส่ วนในอัตรำส่ วน 1 หุ ้นสำมัญที่ออกใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ (ใน
กรณี ที่ มี เ ศษให้ ปั ด เศษทิ้ ง โดยคณะกรรมกำรบริ ษ ัท หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้รั บ มอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริ ษทั จะเป็ นผูด้ ำเนิ นกำรยกเลิกเศษที่ เหลื อจำกกำรปั ดเศษทิ้ง) โดยกำหนด
รำยชื่อผูถ้ ือหุน้ สำมัญเดิมของบริ ษทั ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิครั้งที่ 1 ในวันที่
9 พฤษภำคม 2560 และให้รวบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 11
พฤษภำคม 2560

รำคำเสนอขำยต่ อหน่ วย

หน่วยละ 0.00 บำท (ศูนย์บำท)

อำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
วันทีอ่ อกใบสำคัญแสดง
สิทธิ

วันที่ 3 กรกฏำคม 2560

วันสิ้นสุ ดอำยุของใบสำคัญ
แสดงสิทธิ

วันที่ 2 กรกฏำคม 2563
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อัตรำกำรใช้ สิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ ้นสำมัญใหม่ (อำจเปลี่ยนแปลงภำยหลังตำมเงื่อนไขกำร
ปรับสิ ทธิ)

รำคำกำรใช้ สิทธิ

รำคำกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิ ทธิจะเท่ำกับ 3.00 บำทต่อหุน้ (มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 1.00
บำท) (อำจเปลี่ยนแปลงภำยหลังตำมเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ)

วันกำหนดกำรใช้ สิทธิ และ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ สำมำรถใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ได้ตำมจำนวนที่ ได้รับกำร
จัดสรรจำกบริ ษทั นับจำกวันที่บริ ษทั ได้ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่ำว โดย
ระยะเวลำกำรใช้ สิทธิ
กำหนดกำรใช้สิทธิทุกๆ 6 เดือน ตลอดอำยุใบสำคัญแสดงสิ ทธินบั แต่วนั ใช้สิทธิครั้งแรก (โดย
คณะกรรมกำร และ/หรื อคณะกรรมกำรบริ หำรจะเป็ นผูก้ ำหนดวันใช้สิทธิ ) (รำยละเอียดวัน
กำหนดกำรใช้สิทธิ และระยะเวลำกำรใช้สิทธิ เป็ นไปตำมข้อกำหนดสิ ทธิ ของใบสำคัญแสดง
สิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ชูไก จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1 (“CRANE-W1”)
ระยะเวลำกำรใช้ สิ ท ธิ แ ละ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ สำมำรถใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้ในวันทำกำรทุกวันที่ 15
ระยะเวลำกำรแจ้ งควำม ของเดือน กรกฏำคม และ มกรำคม ของแต่ละปี ตลอดอำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ทั้งนี้ วันใช้
สิ ทธิ ครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 15 มกรำคม 2561 (ถ้ำหำกในกรณี ที่วนั กำหนดกำรใช้สิทธิ ตรง
จำนงในกำรใช้ สิทธิ
กับวันหยุดทำกำรของบริ ษทั ให้เลื่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ดงั กล่ำว เป็ นวันทำกำรสุ ดท้ำย
ก่อนหน้ำวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ดงั กล่ำว) และวันใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำยจะตรงกับวันที่ใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิมีอำยุครบ 3 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 2 กรกฎำคม 2563 (ถ้ำหำกในกรณี ที่วนั ใช้สิทธิครั้ง
สุ ดท้ำยตรงกับวันหยุดทำกำรให้เลื่อนวันใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำยเป็ นวันทำกำรสุ ดท้ำยก่อนวันใช้
สิ ทธิ ครั้ งสุ ดท้ำย) โดยผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ท ธิ จะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิท ธิ ต ำม
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิภำยในระยะเวลำ 5 วันทำกำรก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ตั้งแต่เวลำ 9.00
น. ถึง 16.00 น. ยกเว้นกรณี แจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
สำมำรถแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิได้ภำยใน 15 วันก่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย
นำยทะเบียนใบสำคัญแสดง บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สิทธิ
ตลำดรองของใบสำคัญ
แสดงสิทธิ

บริ ษทั จะนำใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET)

ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่
เกิดจำกกำรใช้ สิทธิ

บริ ษ ัท จะน ำหุ ้น สำมัญ ที่ เกิ ด จำกกำรใช้สิ ท ธิ ต ำมใบส ำคัญ แสดงสิ ทธิ เข้ำ จดทะเบี ยนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

รำยละเอียดอื่นทีส่ ำคัญ

ในกรณี ที่บริ ษทั ให้สิทธิ ในกำรจองซื้ อหุ ้นบริ ษทั ย่อยกับผูถ้ ือหุ ้นสำมัญของบริ ษทั และผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ มีควำมประสงค์ที่จะได้รับสิ ทธิ ในกำรจองซื้ อหุน้ สำมัญของบริ ษทั ย่อย ผู ้
ถื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องดำเนิ นกำรใช้สิทธิ แปลงสภำพเป็ นหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ซึ่ ง
เป็ นไปตำมระยะเวลำกำรใช้สิทธิ และนำยทะเบี ยนหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ได้จดแจ้ง ชื่ อผูถ้ ือ
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ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เป็ นผูถ้ ือหุ ้นในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นสำมัญของบริ ษทั รวมทั้งกระทรวง
พำณิ ชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว ก่อนวันที่บริ ษทั ประกำศให้สิทธิกำรจองซื้อหุน้ บริ ษทั
ย่อย
วิธีกำรใช้ สิทธิและเงื่อนไข
กำรใช้ สิทธิ

เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.2

ผลกระทบต่อ
ผู้ถือหุ้น

 ในกำรประชุมครั้งนี้ บริ ษทั มีกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ดงั นี้
a. กำรออกและเสนอขำยหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตำมสัดส่ วน (Right
Offering) จำนวน 174,106,171 หุน้
b. กำรออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ CRANE-W1 จัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มที่จองซื้ อ
หุ ้นสำมัญเพิ่มทุ นที่ ออกและเสนอขำยให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มตำมสัดส่ วน (Right
Offering) จำนวน 174,106,171 และมีกำรออกหุ ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ
ของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ CRANE-W1 จำนวน 174,106,171 หุน้
 หุ ้นสำมัญที่ออกตำมกำรใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ในครั้งนี้ จะมีสิทธิ และสภำพเท่ำ
เทียมกับหุน้ สำมัญของบริ ษทั ที่ออกไปก่อนหน้ำนี้ทุกประกำร
 นอกจำกหุน้ สำมัญจำนวน 174,106,171 หุน้ (มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 1.00 บำท) ที่ได้จดั สรร
ไว้รองรับกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิ ทธิให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม บริ ษทั อำจจะต้องเพิ่มทุน
ขึ้นอีกเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในกำรใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ตำมเงื่อนไขกำรปรับ
สิ ทธิใบสำคัญแสดงสิ ทธิตำมที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิ ทธิ
(ก) ด้ ำนกำรลดลงของสัดส่ วนกำรถือหุ้น (Control Dilution)
ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ ้นด้ำนกำรลดลงของสัดส่ วนกำรถือหุ ้น (Control Dilution) จำกกำร
ออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ในครั้งนี้สำมำรถแบ่งออกได้เป็ น 3 กรณี ดงั ต่อไปนี้
กรณีที่ 1 ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มจองซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ ออกและเสนอขำยให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นตำม
สั ด ส่ ว นกำรถื อ หุ ้ น เดิ ม (Right Offering) ใช้สิ ท ธิ ต ำมใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ
CRANE-W1 ทั้งจำนวน
กรณีที่ 2 ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มจองซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ ออกและเสนอขำยให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นตำม
สัดส่วนกำรถือหุน้ เดิม (Right Offering) แต่บุคคลอื่นที่มิใช่ผถู ้ ือหุน้ เดิมใช้สิทธิ
ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ CRANE-W1 ทั้งจำนวน
กรณีที่ 3 ผูถ้ ือหุ ้นเดิมไม่จองซื้ อหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ตำม
สัดส่วนกำรถือหุน้ เดิม (Right Offering) และไม่ได้รับสิ ทธิกำรจัดสรรใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ CRANE-W1 แต่บุคคลอื่นที่มิใช่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ CRANE-W1 ทั้งจำนวน
มีรำยละเอียดกำรคำนวณในแต่ละกรณี ดงั นี้
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กรณีที่ 1
เท่ำกับศูนย์ เนื่ องจำกผูถ้ ือหุ ้นเดิมใช้สิทธิ ในกำรจองซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุน
ตำมสัดส่วนและใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ CRANE-W1 ทั้งจำนวน
กรณีที่ 2
กำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุน้
=

จำนวนหุ ้นรองรับ CRANE-W1
จำนวนหุ ้น paid-up +จำนวนหุ ้น RO + จำนวนหุ ้นรองรับ CRANE-W1

=
ร้อยละ 16.67
กรณีที่ 3
กำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุน้
=
=

จำนวนหุ ้น RO + จำนวนหุ ้นรองรับ CRANE-W1
จำนวนหุ ้น paid-up +จำนวนหุ ้น RO + จำนวนหุ ้นรองรับ CRANE-W1

ร้อยละ 33.33

(ข) ด้ ำนกำรลดลงของกำไรสุ ทธิต่อหุ้น (Earning per Share Dilution)
กรณี บริ ษทั ออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ในครั้งนี้ เป็ นที่เรี ยบร้อยและมีกำรใช้สิทธิ ตำม
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ CRANE-W1 ทั้งจำนวน บริ ษทั ไม่สำมำรถคำนวณผลกระทบต่อกำร
ลดลงของกำไรสุ ทธิ ต่อหุ ้นได้เนื่ องจำกบริ ษทั มี ผลขำดทุนสุ ทธิ จำกผลกำรดำเนิ นงำน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
(ค) ด้ ำนกำรลดลงของรำคำ (Price Dilution)
ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ ด้ำนกำรลดลงของรำคำ (Price Dilution) จำกกำรออกและเสนอขำย
หลักทรัพย์ในครั้งนี้สำมำรถแบ่งออกได้เป็ น 2 กรณี ดงั ต่อไปนี้
กรณีที่ 1 ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มจองซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ ออกและเสนอขำยให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นตำม
สัดส่วนกำรถือหุน้ เดิม (Right Offering) แต่ไม่มีกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ CRANE-W1 ทั้งจำนวน
กรณีที่ 2 ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มจองซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ ออกและเสนอขำยให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นตำม
สัดส่ วนกำรถือหุ ้นเดิม (Right Offering) และมีกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ CRANE-W1 ทั้งจำนวน
โดยกำหนดให้
รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย เท่ำกับ 2.49 บำทต่อหุน้ ซึ่งคำนวณจำกรำคำปิ ดถัวเฉลี่ย
ของหุ ้ น สำมัญ ของบริ ษัท ที่ มี ก ำรซื้ อขำยในตลำด
หลัก ทรั พ ย์ ในช่ ว งระยะเวลำ 7 วัน ท ำกำรติ ด ต่ อ กัน
ก่อนวันประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 3/2560 เมื่อ
วัน ที่ 23 มี น ำคม 2560 ซึ่ งเป็ นวัน ที่ ค ณะกรรมกำร
บริ ษทั มีมติให้เสนอวำระต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
และมีรำยละเอียดกำรคำนวณกำรลดลงของรำคำในแต่ละกรณี ดงั นี้
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กรณีที่ 1
รำคำตลำดหลังกำรเสนอขำย
=

(รำคำตลำดก่อนเสนอขำย×จำนวนหุ ้น paid-up)+(รำคำRO×จำนวนหุ ้น RO)

=

2.39 บำทต่อหุน้

จำนวนหุ ้น paid-up +จำนวนหุ ้น RO

กำรลดลงของรำคำตลำด
=

(รำคำตลำดก่อนเสนอขำย-รำคำตลำดหลังกำรเสนอขำย)×100
รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย

=
ร้อยละ 3.94
กรณีที่ 2
ไม่เกิดผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ ด้ำนกำรลดลงของรำคำ เนื่องจำกรำคำกำรใช้สิทธิแปลง
สภำพสูงกว่ำรำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย
(ง) รำยละเอียดกำรคำนวณสัดส่ วนหุ้นรองรับ
สัดส่วนหุน้ รองรับ =

จำนวนหุ ้นรองรับ CRANE-W1
จำนวนหุ ้น paid-up + จำนวนหุ ้น RO

=

ร้อยละ 20.00

1.2 วิธีกำรใช้ สิทธิและเงื่อนไขกำรใช้ สิทธิ
1.2.1 วันกำหนดกำรใช้ สิทธิ (Exercise Date)
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ สำมำรถใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ได้ตำมจำนวนที่ได้รับกำรจัดสรรในวันทำกำรที่
15 ของเดือน กรกฏำคม และ มกรำคม ของแต่ละปี นับจำกวันที่บริ ษทั ได้ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่ำว ทั้งนี้
กำหนดวันใช้สิทธิ ครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 15 มกรำคม 2561 (ถ้ำหำกในกรณี ที่วนั กำหนดกำรใช้สิทธิ ตรงกับวันหยุดทำกำรของ
บริ ษทั ให้เลื่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ดงั กล่ำว เป็ นวันทำกำรสุ ดท้ำยก่อนหน้ำวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ดงั กล่ำว) และวันใช้สิทธิ
ครั้งสุดท้ำยจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิ ทธิมีอำยุครบ 3 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 2 กรกฏำคม 2563 (ถ้ำหำกในกรณี ที่วนั ใช้สิทธิครั้ง
สุดท้ำยตรงกับวันหยุดทำกำรให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยเป็ นวันทำกำรสุดท้ำยก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย) ทั้งนี้ ไม่มีกำรเรี ยก
ให้ใช้สิทธิแปลงสภำพก่อนกำหนด
1.2.2 ระยะเวลำกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ สำมำรถแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั จะต้องแจ้งควำมจำนงใน
กำรใช้สิทธิ์ที่จะซื้อหุน้ ของบริ ษทั ภำยในระยะเวลำ 5 วันทำกำร ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ก่อนวันกำหนดใช้สิทธิแต่ละครั้ง
(ถ้ำหำกในกรณี ที่วนั กำหนดกำรใช้สิทธิ ตรงกับวันหยุดทำกำรของบริ ษทั ให้เลื่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ดงั กล่ำว เป็ นวันทำกำร
สุดท้ำยก่อนหน้ำวันกำหนดกำรใช้สิทธิดงั กล่ำว)
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ยกเว้นกรณี แจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำย ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ สำมำรถแจ้งควำมจำนงในกำรใช้
สิ ทธิ ได้ภำยใน 15 วัน ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ก่อนวันครบกำหนดกำรใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำย (ถ้ำหำกในกรณี ที่วนั ใช้สิทธิ
ครั้งสุดท้ำยตรงกับวันหยุดทำกำรให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยเป็ นวันทำกำรสุดท้ำยก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย)
ทั้งนี้ บริ ษทั จะไม่มีกำรปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ยกเว้นในกรณี กำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย
จะมีกำรปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 21 วัน ก่อนวันใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำย และตลำดหลักทรัพย์ จะทำกำรขึ้น
เครื่ องหมำย SP (ห้ำมกำรซื้อขำย) ล่วงหน้ำ 3 วันทำกำรก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน (ในกรณี ที่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนสิ ทธิ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิตรงกับวันหยุดทำกำรของตลำดหลักทรัพย์ ให้เลื่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนเป็ นวันทำกำรก่อนหน้ำ)
บริ ษทั จะแจ้งข่ำวเกี่ยวกับกำรใช้สิทธิ อัตรำกำรใช้สิทธิ รำคำที่ จะซื้ อหุ ้นสำมัญ ระยะเวลำในกำรใช้สิทธิ และ
ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ บริ ษทั จะแจ้งรำยละเอียดดังกล่ำวอย่ำงน้อย 5 วันทำกำรก่อนระยะเวลำกำรแจ้งควำม
จำนงในกำรใช้สิทธิ ในแต่ละครั้ง ในระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์ (SET PORTAL) สำหรับวันใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำย
บริ ษทั จะแจ้งผ่ำนระบบ (SET PORTAL) อย่ำงน้อย 5 วันทำกำรก่ อนกำรใช้สิทธิ และจะส่ งรำยละเอียดดังกล่ำวให้กับผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ตำมรำยชื่ อที่ ปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบี ยนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ณ วันปิ ดสมุดทะเบี ยนครั้งสุ ดท้ำยทำง
ไปรษณี ยล์ งทะเบียน
1.2.3 นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุ งเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000
โทรสำร 0-2009-9991
Email: TSDCallCenter@set.or.th
Website: http://www.tsd.co.th
นำยทะเบี ย นใบส ำคัญ แสดงสิ ทธิ จะรั บ ผิดชอบต่อ กำรปิ ดสมุด ทะเบี ย นผูถ้ ื อใบส ำคัญ แสดงสิ ทธิ ซึ่ ง ในสมุด
ทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ชื่อและนำมสกุล สัญชำติและที่อยูข่ องผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และรำยละเอียดอื่นๆ ที่บริ ษทั ศูนย์
รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะกำหนด ในกรณี ขอ้ มูลไม่ตรงกัน จะถือว่ำข้อมูลที่ ปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือ
ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ เ ป็ นข้อ มู ล ที่ ถู ก ต้อ ง ดัง นั้น ผูถ้ ื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ มี ห น้ำ ที่ ใ นกำรแจ้ง ขอเปลี่ ย นแปลง หรื อ แก้ไ ข
ข้อผิดพลำดในรำยละเอียดในกำรลงบันทึกสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิต่อนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิ ทธิโดยตรง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิในกำรเปลี่ยนนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ โดยจะแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวให้แก่ผถู ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ทรำบผ่ำนทำงระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์ (SET PORTAL) โดยเร็ ว และแจ้งให้สำนักงำน
ก.ล.ต. ภำยใน 15 วัน รวมทั้งบริ ษทั จะดำเนิ นกำรจัดส่ งเอกสำรเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ให้กบั ผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียนด้วย
1.2.4 วิธีกำรและสถำนทีต่ ดิ ต่ อในกำรใช้ สิทธิ
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(1)

สถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิ
เลขำนุกำรบริ ษทั
บริ ษทั ชูไก จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 42/62 หมู่ที่ 14 ซอยจรรยำวัฒน์ 5 ถนนบำงนำ-ตรำด กม.7 ต.บำงแก้ว
อ.บำงพลี จ.สมุททรปรำกำร 10540
โทรศัพท์ 02-715-0000
โทรสำร 02-316-6574
ทั้งนี้ ในกรณี ที่บริ ษทั มีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิ บริ ษทั จะแจ้งรำยละเอียด
ให้กับผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ทรำบผ่ำนระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์ (SET PORTAL)
ต่อไป

(2)

ขั้นตอนกำรใช้สิทธิ
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ สำมำรถติดต่อขอรับแบบแสดงควำม
จำนงกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญได้ที่บริ ษทั ในระหว่ำงระยะเวลำแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ
(2.1) ในกรณี ที่ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อยูใ่ นระบบไร้ใบหุ ้น (Scripless System) ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่
ต้องกำรใช้สิทธิ ตอ้ งแจ้งควำมจำนงและกรอกแบบคำขอให้ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทน
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ตำมที่ ตลำดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริ ษทั หลักทรั พย์ที่ทำหน้ำที่ เป็ น
นำยหน้ำซื้ อขำยหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริ ษทั หลักทรัพย์ดงั กล่ำวจะดำเนิ นกำรแจ้งกับ
บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบ
แทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ สำหรับนำไปใช้เป็ นหลักฐำนประกอบกำรใช้สิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญที่ จะยื่น
กับบริ ษทั เพื่อดำเนินกำรใช้สิทธิต่อไป
(2.2) ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สำมัญจะต้อง
ปฏิ บตั ิตำมเงื่ อนไขกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ โดยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทน
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องปฏิ บัติให้ถูกต้องตำมข้อบังคับหรื อกฎหมำยต่ำงๆ ที่ ใช้บงั คับเกี่ ยวกับ
กำรใช้สิทธิจองซื้อหุน้ สำมัญด้วย โดยดำเนินกำรและส่งเอกสำรดังต่อไปนี้
(2.2.1)

แบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญที่ได้กรอกข้อควำมถูกต้องชัดเจนและ
ครบถ้วนแล้วทุกรำยกำร พร้อมลงลำยมือชื่อโดยผูถ้ ือใบสำคัญ แสดงสิ ทธิ ทั้งนี้ ผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะสำมำรถขอรับแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สำมัญ
ของบริ ษทั ได้ ณ สถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงใน
กำรใช้สิทธิหรื อระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย

(2.2.2)

ใบสำคัญ แสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ ร ะบุ ว่ำ ผูถ้ ื อ นั้น มี สิทธิ ใน
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิตำมจำนวนที่ระบุอยูใ่ นแบบแสดงจำนงกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญ

(2.2.3)

หลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิ
(2.2.3.1) บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย
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สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
(2.2.3.2) บุคคลต่ำงด้ำว
สำเนำหนังสื อเดินทำง พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
(2.2.3.3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สำเนำหนังสื อรับรองบริ ษทั ที่ออกโดยกระทรวงพำณิ ชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน
ใช้สิทธิ พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ ีอำนำจลงนำมของนิ ติบุคคล
นั้น และประทับตรำสำคัญของนิ ติบุคคล (ถ้ำมี) และเอกสำรหลักฐำนของผูม้ ีอำนำจ
ลงลำยมือชื่ อตำม (2.2.3.1) หรื อ (2.2.3.2) พร้อมลงลำยมือชื่ อรับรองสำเนำถูกต้อง
(ยกเว้นกรณี ที่บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรื อบริ ษทั ผูฝ้ ำก
หลักทรัพย์กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็ นผูโ้ อนหรื อผูร้ ับ
โอน ไม่ตอ้ งส่งหลักฐำนดังกล่ำว)
(2.2.3.4) นิติบุคคลต่ำงประเทศ
สำเนำหนังสื อสำคัญกำรจัดตั้งนิติบุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสื อ
รับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันใช้สิทธิ ซึ่ งรับรองโดย Notary Public พร้อมลง
ลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง และเอกสำรหลักฐำนของผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่อตำม
(2.2.3.1) หรื อ (2.2.3.2) พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
(2.2.4)

ชำระเงินตำมจำนวนในกำรใช้สิทธิตำมที่ระบุในแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิ ซ้ื อ
หุน้ สำมัญภำยในกำหนด โดยไม่เกินวันใช้สิทธิ โดยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังนี้
(ก) โอนเงิ น เข้ำ บัญ ชี เ งิ น ฝำกชื่ อ “บริ ษั ท ชู ไ ก จ ำกั ด (มหำชน)” เลขที่ บั ญ ชี
0547139394 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) สำขำ
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง 2 โดยแนบหลักฐำนกำรโอนเงิน
(ข) ชำระโดย เช็ค ดร๊ ำฟท์ ตัว๋ แลกเงินธนำคำร หรื อคำสั่งจ่ำยเงินธนำคำรที่สำมำรถ
เรี ยกเก็บได้ในกรุ งเทพมหำนคร ภำยในวันใช้สิทธิ แต่ละครั้ง โดยขีดคร่ อมสั่ง
จ่ำย “บริ ษัท ชู ไก จำกัด (มหำชน)” ทั้งนี้ กำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญดังกล่ำวจะ
สมบูรณ์ต่อเมื่อบริ ษทั สำมำรถเรี ยกเก็บเงินจำนวนดังกล่ำวได้แล้วเท่ำนั้น หำก
เรี ยกเก็บเงิ นไม่ได้ดว้ ยเหตุใดๆ ที่ มิได้เกิ ดจำกบริ ษทั ให้ถือว่ำผูถ้ ื อใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ แสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้สิทธิ ดงั กล่ำว และบริ ษทั ตกลงให้ถือเป็ น
กำรยกเลิกกำรขอใช้สิทธิในครั้งนั้น แต่ท้ งั นี้ ไม่เป็ นกำรตัดสิ ทธิที่จะใช้สิทธิ ซ้ื อ
หุน้ สำมัญในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็ นกำรยกเลิกกำรใช้สิทธิในครั้งสุดท้ำยให้ถือว่ำ
หมดสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่ำวอีกต่อไป

หมำยเหตุ : ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญจะเป็ นผูร้ ับภำระ
ค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี และ/หรื อ อำกรแสตมป์ ทั้งหมด (ถ้ำมี) ตำมบทบัญญัติแห่ ง
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ประมวลรัษฎำกร หรื อข้อบังคับ หรื อกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง หรื อกฎหมำยที่ใช้
บังคับกับกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ (ถ้ำมี)
(3)

จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ขอใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญจะต้อง
เป็ นจำนวนเต็มเท่ำนั้น โดยอัตรำกำรใช้สิทธิเท่ำกับใบสำคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
หนึ่งหน่วยต่อหนึ่งหุน้ สำมัญ เว้นแต่จะมีกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ

(4)

จำนวนหุ ้นสำมัญที่จะออกให้เมื่อมีกำรใช้สิทธิ จะคำนวณโดยกำรนำจำนวนเงินในกำรใช้สิทธิ ซ่ ึ งผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิได้ชำระตำมที่กล่ำวข้ำงต้น หำรด้วยรำคำกำรใช้สิทธิ
ในขณะที่มีกำรใช้สิทธิน้ นั โดยบริ ษทั จะออกหุน้ สำมัญเป็ นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ คูณด้วยอัตรำกำรใช้สิทธิ หำกมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ
และ/หรื อ อัตรำกำรใช้สิทธิ แล้ว ทำให้มีเศษเหลืออยูจ่ ำกกำรคำนวณดังกล่ำว บริ ษทั จะไม่นำเศษดังกล่ำว
มำคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิ ดงั กล่ำวคืนให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบ
แทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิภำยใน 14 วัน นับจำกวันใช้สิทธิในแต่ละครั้งโดยไม่มีดอกเบี้ย ทั้งนี้ ตำมวิธีกำร
และเงื่อนไขที่บริ ษทั กำหนด
ในกรณี ที่ตอ้ งมีกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำกำรใช้สิทธิ ตำมเกณฑ์กำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำ
กำรใช้สิทธิตำมที่ระบุในเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ และมีเศษของจำนวนหุน้ สำมัญที่จะได้รับจำกกำรใช้สิทธิ
ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ให้ตดั เศษของหุน้ ทิ้ง

(5)

กำรคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิ จะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงที่ทำให้รำคำ
กำรใช้สิทธิ ใหม่สูงขึ้น และ/หรื อ อัตรำกำรใช้สิทธิ ลดลงเว้นแต่กรณี กำรรวมหุ ้น และจะใช้รำคำกำรใช้
สิ ทธิ ใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง (ทศนิ ยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุน้ สำมัญ (จำนวนหุ ้นสำมัญคำนวณ
ได้จำกอัตรำกำรใช้สิทธิ ใหม่ คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่แสดงควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ เมื่อ
คำนวณได้จำนวนหุ ้นออกมำเป็ นเศษหุน้ ให้ตดั เศษของหุน้ นั้นทิ้ง) ส่ วนในกรณี ที่กำรเปลี่ยนแปลงรำคำ
กำรใช้สิทธิ ดงั กล่ำวมีผลทำให้รำคำกำรใช้สิทธิ ใหม่มีรำคำซึ่ งต่ ำกว่ำมูลค่ำที่ ตรำไว้ของหุ ้นสำมัญของ
บริ ษทั ก็ให้ใช้มูลค่ำที่ตรำไว้ของหุน้ สำมัญของบริ ษทั เป็ นรำคำกำรใช้สิทธิใหม่

(6)

หำกบริ ษทั ได้รับหลักฐำนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อจำนวนเงินที่บริ ษทั
ได้รับชำระไม่ครบตำมจำนวนที่ ระบุไว้ในแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญ หรื อบริ ษทั
ตรวจสอบได้ว่ำข้อควำมที่ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ กรอกลงในแบบ
แสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิ ทธิ ซ้ื อ หุ ้น สำมัญนั้นไม่ ครบถ้ว นหรื อไม่ ถู ก ต้อ ง หรื อ ปิ ดอำกรแสตมป์ ไม่
ครบถ้วนถูกต้องตำมข้อบังคับหรื อกฎหมำยต่ำงๆ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดง
สิ ทธิจะต้องทำกำรแก้ไขเพื่อให้เป็ นไปตำมเงื่อนไขก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง มิฉะนั้นแล้วบริ ษทั จะถือ
ว่ำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ในครั้งนั้นสิ้ นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ และบริ ษทั จะจัดส่ ง
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ คืนให้แก่ ผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทน
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิภำยใน 14 วันนับจำกวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่วำ่ ในกรณี ใดๆ
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ในกรณี ที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ชำระเงินในกำรใช้สิทธิ ไม่
ครบถ้วน บริ ษทั มีสิทธิที่จะดำเนินกำรประกำรใดประกำรหนึ่งต่อไปนี้ ตำมที่บริ ษทั เห็นสมควร
(6.1) ถือว่ำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ หรื อ
(6.2) ถือว่ำจำนวนหุ ้นสำมัญที่ จองซื้ อมีจำนวนเท่ำกับจำนวนที่พึงจะได้รับตำมจำนวนเงิ นในกำรใช้
สิ ทธิ ซึ่งบริ ษทั ได้รับชำระไว้จริ งตำมรำคำกำรใช้สิทธิในขณะนั้น
ในกรณี ตำมข้อ (6.1) บริ ษทั จะส่ งเงินที่ได้รับไว้และใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญ
แสดงสิ ท ธิ ซึ่ ง บริ ษ ัท ถื อ ว่ำ ไม่มี ก ำรใช้สิ ทธิ ดังกล่ ำ วคื น ให้แ ก่ ผูถ้ ื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ หรื อใบแทน
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ภำยใน 14 วันนับจำกวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่วำ่ ในกรณี ใดๆ ทั้งนี้ ใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยงั ไม่มีกำรใช้สิทธิ ดงั กล่ำวยังมีผลใช้ได้ต่อไปจนถึงวันใช้
สิ ทธิครั้งสุดท้ำย หรื อ
ในกรณี ตำมข้อ (6.2) บริ ษทั จะส่ งมอบใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ท ธิ
พร้อมเงิ นส่ วนที่เหลือ (ถ้ำมี) ในกรณี ที่บริ ษทั ถือว่ำมีกำรใช้สิทธิ เพียงบำงส่ วนคืนให้กบั ผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ภำยใน 14 วันนับจำกวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่วำ่ ใน
กรณี ใดๆ อย่ำงไรก็ดี ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ส่วนที่ ยงั ไม่มีกำรใช้สิทธิ
ดังกล่ำวยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย
(7)

เมื่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สำมัญได้ปฏิบตั ิ
ตำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สำมัญ กล่ำวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิ ทธิหรื อ
ใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ แบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญ และชำระเงิ นค่ำจองซื้ อหุ ้น
สำมัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะไม่
สำมำรถเพิกถอนกำรใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมเป็ นหนังสื อจำกบริ ษทั

(8)

เมื่อพ้นกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยแล้ว แต่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิยงั
มิได้ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขของกำรใช้สิทธิ ที่กำหนดไว้อย่ำงครบถ้วน ให้ถือว่ำใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบ
แทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ น้ นั ๆ สิ้ นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ และผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบ
แทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้นกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย

(9)

ในกรณี ที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบ
แทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เป็ นจำนวนหน่ วยมำกกว่ำจ ำนวนหน่ วยที่ ประสงค์จะใช้สิทธิ บริ ษทั จะส่ ง
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่มีจำนวนหน่ วยของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบ
แทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ส่วนที่เหลือคืนให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ภำยใน 14 วันนับจำกวันใช้สิทธิน้ นั ๆ

(10) ภำยหลังจำกครบกำหนดวันใช้สิทธิ ในแต่ละครั้ง บริ ษทั จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
ของบริ ษทั ต่อกระทรวงพำณิ ชย์ตำมจำนวนหุ ้นสำมัญที่ออกใหม่สำหรับกำรใช้สิทธิ ในแต่ละครั้งภำยใน
14 วันนับจำกวันใช้สิทธิ และบริ ษทั ได้รับชำระค่ำหุ ้นครบตำมจำนวนที่ มีกำรใช้สิทธิ แล้ว นอกจำกนี้
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บริ ษทั จะดำเนินกำรจดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ได้ใช้สิทธิน้ นั เข้ำเป็ นผูถ้ ือหุน้ สำมัญของบริ ษทั
ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ตำมจำนวนหุน้ สำมัญที่คำนวณได้จำกกำรใช้สิทธิในครั้งนั้น
ทั้งนี้ บริ ษทั จะดำเนินกำรยืน่ คำขอให้รับหุน้ สำมัญที่ออกเนื่องจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดง
สิ ทธิดงั กล่ำวเข้ำเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
(11) ในกรณี ที่หุ้นสำมัญที่ออกไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ มีไม่เพียงพอ บริ ษทั จะดำเนิ นกำรชดใช้ค่ำเสี ยหำยที่
เกิดขึ้นให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิ ได้ตำมที่ระบุ
ไว้ในข้อ 3 เรื่ องกำรชดใช้ค่ำเสี ยหำย กรณี บริ ษทั ไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั จะไม่ชดใช้ค่ำเสี ยหำยให้แก่ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ ที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิ ได้เนื่ องจำกกำรถูกจำกัดสิ ทธิ ตำมสัดส่ วนกำรถือหุ ้นที่ ระบุในข้อบังคับของ
บริ ษทั ถึงแม้วำ่ จะมีหุน้ สำมัญเพียงพอก็ตำม
(12) (ก) ผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่เป็ นบุ คคลต่ำงด้ำวตำมข้อบังคับของบริ ษทั จะสำมำรถใช้สิทธิ ต ำม
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิเพื่อซื้อหุน้ รองรับของบริ ษทั ไม่วำ่ ทั้งหมดหรื อบำงส่ วนได้ ภำยใต้เงื่อไขว่ำ เมื่อได้ใช้
สิ ทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิในวันใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ แล้วไม่ตอ้ งทำให้กำรถือหุน้ ของบริ ษทั โดยบุคคล
ต่ำงด้ำวทั้งหมดขัดต่อข้อบังคับของบริ ษทั หรื อกฏหมำยที่เกี่ยวข้องในเรื่ องสัดส่ วนกำรถือหุน้ ของบุคคล
ต่ำงด้ำว ซึ่ ง ณ วันออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อยูท่ ี่ร้อยละ 49 ของจำนวนหุ ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของ
บริ ษทั
(ข) อย่ำงไรก็ดี หำกข้อจำกัดกำรถือหุน้ ของบุคคลต่ำงด้ำวตำม (ก) ข้ำงต้นมีผลทำให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ ที่เป็ นบุคคลต่ำงด้ำว ซึ่ งได้ใช้สิทธิ ตำมวิธีกำรดังกล่ำวมำครบถ้วน ไม่สำมำรถใช้สิทธิ ได้เต็มตำม
จำนวนที่ระบุในหนังสื อแสดงควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ บริ ษทั จะอนุญำตให้ดำเนิ นกำรใช้สิทธิ ได้เพียง
บำงส่ วนที่ไม่ขดั ต่อข้อจำกัดกำรถือหุน้ ข้ำงต้นภำยใต้หลักกำรผูแ้ สดงควำมจำนงก่อนจะสำมำรถใช้สิทธิ
ได้ก่อน (First Come, Frist Served) และบริ ษทั จะคืนใบสำคัญแสดงสิ ทธิและเงินส่ วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ โดย
ไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่เป็ นบุคคลต่ำงด้ำวดังกล่ำว ทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียนภำยใน
14 วัน นับแต่วนั ใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ
หำกในวันใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำย ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่เป็ นบุคคลต่ำงด้ำวไม่สำมำรถใช้สิทธิ
เนื่ องจำกข้อจำกัดเรื่ องสัดส่ วนกำรถือหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นที่เป็ นบุคคลต่ำงด้ำวให้ถือว่ำใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ดัง กล่ ำ วหมดอำยุล ง โดยผูถ้ ื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ทธิ ที่เ ป็ นบุ คคลต่ ำ งด้ำ วดัง กล่ ำ ว ไม่ มี สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อง
ค่ำเสี ยหำยหรื อค่ำชดใช้ใดๆ จำกบริ ษทั และบริ ษทั จะไม่มีกำรชำระค่ำเสี ยหำยหรื อค่ำชดเชยใดๆ ให้แก่ผู ้
ถือใบสำคัญแสดงสิ ทธิจำกรำยกำรดังกล่ำวทั้งสิ้น
(13) ให้คณะกรรมกำรบริ ษทั หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจำรณำข้อกำหนด
เงื่อนไขอื่นและรำยละเอียดอื่นๆ หรื อเหตุให้ตอ้ งออกหุ ้นใหม่ตลอดจนกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้สิทธิ ท้ งั
ด้ำ นรำคำและอัต รำกำรใช้ สิ ท ธิ ต ำมวิ ธี ก ำรค ำนวณที่ เ หมำะสม เมื่ อ มี เ หตุ ก ำรณ์ ต ำมที่ ป ระกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่เกี่ ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ หำกมีกรณี ที่จำเป็ นต้องขอมติจำกที่ประชุ มผูถ้ ือ
หุน้ คณะกรรมกำรบริ ษทั จะนำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตำมกฎระเบียบต่อไป
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2.

กำรออกและส่ งมอบหุ้นสำมัญออกใหม่

บริ ษทั ได้เปิ ดบัญชีฝำกหลักทรัพย์กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศู นย์ รับฝำกหลักทรัพย์ ”) ซึ่ ง
เป็ นนำยทะเบียนหลักทรัพย์ให้แก่บริ ษทั และให้บริ กำรรับฝำกหลักทรัพย์ที่จองซื้อในกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
CRANE-W1 ในครำวนี้ กล่ำวคื อ ผูท้ ี่ ได้รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ CRANE-W1 สำมำรถใช้บริ กำรของศู นย์รับฝำก
หลักทรัพย์และเข้ำสู่ ระบบกำรซื้ อขำยแบบไร้ใบหุ ้น (Scripless System) ได้ทนั ที ทั้งนี้ เพื่อให้ระยะเวลำในกำรดำเนิ นกำรนำ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ CRANE-W1 เข้ำจดทะเบี ยนซื้ อขำยในตลำดหลักทรัพย์ส้ ันลง และเพื่อให้ผูท้ ี่ ได้รับกำรจัดสรรใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ CRANE-W1 สำมำรถขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ดังกล่ำวในตลำดหลักทรัพย์ได้ทนั ที ที่ตลำดหลักทรั พย์อนุ ญำตให้
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ CRANE-W1 เริ่ มทำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งต่ำงจำกกรณี ที่ผทู ้ ี่ได้รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ CRANE-W1 จะขอรั บใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่ งในกรณี น้ ี ผูท้ ี่ ได้รับกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิ ทธิ CRANE-W1 จะไม่
สำมำรถขำยหลักทรัพย์ได้ในตลำดหลักทรัพย์ จนกว่ำจะได้รับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ผูท้ ี่ได้รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ CRANE-W1 สำมำรถเลือกให้บริ ษทั ดำเนิ นกำรในกรณี ใดกรณี หนึ่ งใน 3 กรณี
ดังนี้
2.1

ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ CRANE-W1 ประสงค์จะใช้บริ กำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
(Scripless System) กล่ำวคือประสงค์ที่จะฝำกไว้ในบัญชีของบริ ษทั หลักทรัพย์ซ่ ึ งผูท้ ี่ได้รับกำรจัดสรรใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ CRANE-W1 มีบญั ชีซ้ือขำยหลักทรัพย์อยู่ กรณี น้ ีนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิ ทธิของบริ ษทั คือ ศูนย์
รับฝำกหลักทรัพย์จะดำเนิ นกำรออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ตำมจำนวนที่ได้รับกำรจัดสรรในชื่อของ “บริ ษทั ศูนย์
รั บ ฝำกหลักทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่ อ ผูฝ้ ำก” และศู น ย์รั บฝำกหลักทรั พ ย์จะบันทึ กยอดบัญ ชี จำนวน
หลักทรัพย์ที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ได้รับจัดสรรหุ ้นฝำกไว้และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผจู ้ องซื้ อที่ได้รับ
จัดสรรภำยใน 7 วันทำกำร นับจำกวันครบกำหนดกำรใช้สิทธิ ในแต่ละครั้ง ผูท้ ี่ได้รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ CRANE-W1 จะสำมำรถขำยหลักทรัพย์ที่ได้รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ได้ทนั ทีที่ตลำดหลักทรัพย์
อนุญำตให้ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ CRANE-W1 ทำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ ในกรณี ที่ผทู ้ ี่ได้รับกำรจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ CRANE-W1 เลือกให้บริ ษทั ดำเนินกำรตำมข้อนี้ ชื่อของผูท้ ี่ได้รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ CRANE-W1 จะต้องตรงกับชื่ อเจ้ำของบัญชี ซ้ื อขำยหลักทรั พย์ที่ผูไ้ ด้รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ท ธิ
CRANE-W1 จะฝำกหลักทรั พย์ไว้ในบัญชี ของบริ ษ ัทหลักทรั พย์ดังกล่ำว มิ ฉะนั้น บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะ
ดำเนินกำรออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ CRANE-W1 ให้แก่ผทู ้ ี่ได้รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ดังมีรำยละเอียด
ตำมข้อ 2.3 แทน

2.2

ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ CRANE-W1 ไม่ประสงค์จะรับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ แต่ประสงค์
จะใช้บริ กำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ โดยผูไ้ ด้รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ CRANE-W1 ประสงค์ที่จะ
ฝำกหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 บริ ษทั จะดำเนิ นกำรนำใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ CRANE-W1 ที่ได้รับกำรจัดสรรฝำกไว้กบั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอด
บัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ CRANE-W1 และออกหลักฐำนกำรรับฝำกหลักทรัพย์ให้แก่ผไู ้ ด้รับกำรจัดสรร
ตำมจำนวนที่ ผูไ้ ด้รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ CRANE-W1 แต่ละรำยได้รับกำรจัดสรรไว้ในบัญชี ของ
บริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ภำยใน 7 วันทำกำร นับแต่วนั ปิ ดกำรจองซื้ อหลักทรัพย์ ในกรณี น้ ี ผูท้ ี่
ได้รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ CRANE-W1 จะสำมำรถขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ได้รับกำรจัดสรรใน
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ตลำดหลักทรัพย์ได้ทนั ทีที่ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ CRANE-W1 เริ่ มทำกำรซื้ อขำยได้ใน
ตลำดหลักทรัพย์ และถ้ำผูท้ ี่ ได้รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ CRANE-W1 รำยใดต้องกำรถอนใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ ออกจำกบัญชีผอู ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ผูท้ ี่ได้รับกำรจัดสรรรำยนั้นสำมำรถติดต่อที่ศูนย์รับ
ฝำกหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่ำธรรมเนียมกำรถอนหลักทรัพย์ตำมอัตรำที่กำหนดโดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กำร
ถอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ CRANE-W1 ที่ฝำกไว้ในบัญชีผอู ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลำในกำร
ดำเนิ นกำร ดังนั้น ผูท้ ี่ ได้รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ CRANE-W1 ที่ นำฝำกในบัญชี ดงั กล่ำวอำจจะไม่
สำมำรถถอนหลักทรัพย์ได้ทนั ภำยในวันที่ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ CRANE-W1 เริ่ มทำกำรซื้ อขำยวันแรกในตลำด
หลักทรัพย์
2.3

3.

ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ CRANE-W1 ประสงค์จะขอรับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ โดยให้ออก
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ในชื่อของผูจ้ องซื้ อ (Script System) นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ของบริ ษทั คือ ศูนย์รับ
ฝำกหลักทรัพย์จะทำกำรส่ งมอบใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ตำมจำนวนที่ได้รับกำรจัดสรรให้แก่ผูท้ ี่ได้รับกำรจัดสรร
ใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ CRANE-W1 แต่ ล ะรำย ทำงไปรษณี ย ์ล งทะเบี ย นตำมชื่ อ และที่ อยู่ที่ ไ ด้ร ะบุ ไ ว้ในสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ภำยใน 15 วันทำกำรนับจำกวันปิ ดกำรจองซื้ อหลักทรัพย์ ในกรณี น้ ี ผูท้ ี่ได้รับ
กำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ CRANE-W1 จะไม่สำมำรถขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ได้รับกำรจัดสรรในตลำด
หลักทรัพย์ได้จนกว่ำจะได้รับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่ งอำจจะได้รับภำยหลังจำกที่ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ CRANEW1 ได้รับอนุมตั ิจำกตลำดหลักทรัพย์ให้เข้ำทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แล้ว
กำรชดใช้ ค่ำเสียหำย กรณีบริษัทไม่ สำมำรถจัดให้ มหี ้ นุ สำมัญเพื่อรองรับกำรใช้ สิทธิ
บริ ษทั จะชดใช้ค่ำเสี ยหำยให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ตำมรำยละเอียด ดังนี้
3.1 บริ ษทั จะชดใช้ค่ำเสี ยหำยให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ต่อเมื่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้มำแสดงควำมจำนงที่
จะใช้สิทธิ ในแต่ละครั้ง และปฏิ บตั ิถูกต้องครบถ้วนตำมเงื่ อนไขที่ กำหนดไว้ และบริ ษทั ไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้น
สำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้อย่ำงครบถ้วนโดยค่ำเสี ยหำยที่บริ ษทั จะชดใช้ให้แก่ผถู ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิขำ้ งต้น มีสูตรกำรคำนวณดังนี้
ค่ำเสี ยหำยต่อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย

=

B X [MP – EP]

โดยที่
B
MP
EP

คือ จำนวนหุ ้นสำมัญที่ไม่สำมำรถจัดให้มี และ/หรื อ เพิ่มขึ้นได้ ตำมอัตรำกำรใช้
สิ ทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
คือ มูลค่ำกำรซื้ อขำยหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ทั้งหมดหำรด้วยจำนวนหุ ้นสำมัญของ
บริ ษทั ที่มีกำรซื้อขำยทั้งหมดในตลำดหลักทรัพย์ในวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
คือ รำคำกำรใช้สิทธิ หรื อรำคำกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่เปลี่ยนแปลง
แล้วตำมเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ

ในกรณี ที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุ ้นของหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ” เนื่ องจำกหุ ้นสำมัญไม่มีกำรซื้ อขำย
ในวันใช้สิทธิ บริ ษทั จะดำเนินกำรกำหนดรำคำยุติธรรมเพื่อใช้ในกำรคำนวณแทน
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3.2 กำรชดใช้ค่ำเสี ยหำยข้ำงต้นบริ ษทั จะชำระให้เป็ นเช็คระบุ ชื่อขีดคร่ อมสั่งจ่ำยเฉพำะและจะจัดส่ งทำงไปรษณี ย ์
ลงทะเบียนภำยใน 14 วันนับจำกวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยไม่มีดอกเบี้ย หำกบริ ษทั ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซื้อ
หุ ้นดังกล่ำวให้แก่ ผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้ภ ำยในก ำหนดเวลำดังกล่ ำว บริ ษทั จะชำระดอกเบี้ ยให้แ ก่ ผูถ้ ื อ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกค่ำเสี ยหำยนับจำกวันที่พน้ กำหนดระยะเวลำ 14 วัน
ดังกล่ำวจนถึงวันที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้รับเงินคืนแล้ว อย่ำงไรก็ดี ไม่วำ่ ในกรณี ใดๆ หำกได้มีกำรส่งเช็คคืน
เงินค่ำเสี ยหำยดังกล่ำวทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียนตำมที่อยูท่ ี่ระบุในแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญ
โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้รับคืนเงินค่ำเสี ยหำยแล้วโดยชอบ และผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิ ทธิจะไม่มีสิทธิเรี ยกร้องดอกเบี้ยหรื อค่ำเสี ยหำยใดๆ อีกต่อไป
อนึ่ง ในกรณี ที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิเป็ นบุคคลต่ำงด้ำว (ทั้งบุคคลธรรมดำและนิติบุคคล) ใช้สิทธิจองซื้อ
หุ ้นสำมัญ แต่ไม่สำมำรถจองซื้ อได้เนื่ องจำกข้อจำกัดในเรื่ องอัตรำส่ วนกำรถือหุ ้นของบุคคลต่ำงด้ำว ซึ่ งข้อบังคับ
ของบริ ษทั กำหนดว่ำกำรถือหุ ้นของบุคคลต่ำงด้ำวจะต้องไม่เกิ นกว่ำร้อยละ 49 ของจำนวนหุ ้นที่จำหน่ำยได้แล้ว
ทั้งหมดของบริ ษทั ในกรณี เช่นนี้ บริ ษทั จะไม่ชดใช้ค่ำเสี ยหำย หรื อดำเนินกำรอื่นใดให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ที่เป็ นบุคคลต่ำงด้ำว และผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่เป็ นบุคคลต่ำงด้ำวดังกล่ำวไม่มีสิทธิ เรี ยกร้องค่ำเสี ยหำย หรื อ
เรี ยกร้องให้บริ ษทั ชดใช้ค่ำเสี ยหำยใดๆ ทั้งสิ้น
อย่ำงไรก็ดี ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ยงั คงมีผลใช้บงั คับต่อไปจนถึงวันใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำย หำก ณ วันใช้สิทธิ
ครั้งสุ ดท้ำยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่เป็ นบุคคลต่ำงด้ำวยังไม่สำมำรถใช้สิทธิ ได้ เนื่ องจำกอัตรำส่ วนกำรถือหุ ้น
ของบุคคลต่ำงด้ำวในขณะนั้นเกินกว่ำจำนวนที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ซึ่งกำหนดข้อจำกัดกำรโอนหุน้ ให้ถือ
ว่ำใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่ำวหมดอำยุลง โดยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่เป็ นบุคคลต่ำงด้ำวดังกล่ำว ไม่มีสิทธิ
เรี ยกร้องค่ำเสี ยหำยใดๆ ต่อบริ ษทั และบริ ษทั จะไม่ดำเนินกำรชดใช้ค่ำเสี ยหำยที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
4.

เงื่อนไขกำรปรับสิทธิ

บริ ษทั จะดำเนิ นกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิ ในกำรซื้ อหุ ้นสำมัญตลอดอำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ไม่ให้นอ้ ยไปกว่ำเดิม
(4.1) เมื่อบริ ษทั มีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุน้ สำมัญของบริ ษทั อันเป็ นผลมำจำกกำรรวมหรื อกำรแบ่งแยก
หุ ้นสำมัญที่ได้ออกแล้วของบริ ษทั ซึ่ งกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันที
นับตั้งแต่วนั ที่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุน้ สำมัญของบริ ษทั
(4.1.1) รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Price 1

=

Price 0[Par1]
[Par 0 ]

(4.1.2) อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Ratio 1

=

Ratio 0[Par0]
[Par 1 ]
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โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
Par 1
Par 0

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำที่ตรำไว้หลังกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำที่ตรำไว้เดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

(4.2) เมื่อบริ ษทั เสนอขำยหุน้ ที่ออกใหม่ใดๆ ในรำคำที่ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำหุน้ ที่คำนวณได้ตำมวิธีกำรที่ใช้รำคำ
ตลำดในขณะเสนอขำยหุน้ นั้นหรื อรำคำตลำดในช่วงก่อนกำรเสนอขำยหุน้ นั้น
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีต้ งั แต่วนั แรกที่ผซู ้ ้ื อหุ ้นสำมัญ
จะไม่ได้รับสิ ทธิในกำรจองซื้อหุน้ สำมัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ข้ ึนเครื่ องหมำย XR) สำหรับกรณี
ที่ เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิม (Right Issues) และ/หรื อ วันแรกของกำรเสนอขำยหุ ้นสำมัญที่ ออกใหม่
กรณี ที่เป็ นกำรออกและเสนอขำยให้แก่ประชำชนและนักลงทุนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่
บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
อนึ่ ง ในกรณี ที่มีกำรเสนอขำยหุ ้นสำมัญที่ ออกใหม่พร้ อมกันมำกกว่ำหนึ่ งรำคำ ในกำรเสนอขำยใน
เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้ อด้วยกัน ให้นำจำนวนหุน้ และรำคำเสนอขำยทุกรำคำมำคำนวณรำคำเฉลี่ยต่อหุน้ ของหุน้
สำมัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณี ที่กำรเสนอขำยพร้อมกันดังกล่ำวไม่อยูภ่ ำยในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำ
จำนวนหุ ้นและรำคำเสนอขำยที่ ต่ ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ” มำคำนวณรำคำ
เฉลี่ยต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญที่ออกใหม่เท่ำนั้น
รำคำเฉลี่ยต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญที่ออกใหม่คำนวณได้จำกจำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริ ษทั จะได้รับจำกกำรเสนอ
ขำยหุน้ หักค่ำใช้จ่ำยในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์หำรด้วยจำนวนหุน้ สำมัญทั้งสิ้นที่ออกใหม่ในครั้งนั้น
“รำคำตลำดของหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ” หมำยถึง รำคำตลำดตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนด เพื่อประ
โยชน์ในกำรพิจำรณำว่ำ กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในครั้งนั้น มีลกั ษณะเข้ำข่ำยเป็ นกำรเสนอขำยหุน้ ที่
ออกใหม่ในรำคำต่ำ ตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่กำหนดไว้ในข้อ 2 (2) ประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551 เรื่ อง กำรคำนวณรำคำเสนอขำยหลักทรัพย์และกำรกำหนดรำคำตลำดเพื่อกำรพิจำรณำกำร
เสนอขำยหุ ้นที่ออกใหม่ในรำคำต่ำ ลงวันที่ 24 ธันวำคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่จะมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมหรื อใช้แทน
ในอนำคต)
ในกรณี ที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริ ษทั ” เนื่องจำกหุน้ สำมัญไม่มีกำรซื้ อขำย
ในช่วงเวลำดังกล่ำว บริ ษทั จะดำเนินกำรกำหนดรำคำยุติธรรมเพื่อใช้ในกำรคำนวณแทน
“รำคำยุติธรรม” หมำยถึงรำคำที่ประเมินโดยที่ปรึ กษำทำงกำรเงินที่สำนักงำน ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบ
(4.2.1) รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Price 1

=

Price 0[ (A2x MP) + B2X ]
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[ MP (A2 + B2)]
(4.2.2) อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Ratio 1

=

Ratio 0[ MP (A2 + B2)]
[(A2 x MP) +B2X ]

โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
A2

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

B2

คือ

B2X

คือ

รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริ ษทั
จำนวนหุ ้นสำมัญที่ได้เรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนผู ้
ถื อ หุ ้น เพื่อ สิ ทธิ ในกำรจองซื้ อหุ ้น สำมัญที่ อ อกใหม่ กรณี เ สนอขำยหุ ้นสำมัญ
ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิม และ/หรื อ วันก่อนวันแรกของกำรเสนอขำยหุ ้นสำมัญที่ออก
ใหม่ กรณี เสนอขำยหุ ้นสำมัญให้แก่ ประชำชนและนักลงทุ นทั่วไป และ/หรื อ
กรณี เสนอขำยหุน้ สำมัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
จำนวนหุ ้นสำมัญที่ ออกใหม่ที่เสนอขำยให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิม และ/หรื อ เสนอขำย
ให้แก่ประชำชนและนักลงทุนทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด
จำนวนเงินที่จะได้รับภำยหลังจำกกำรหักค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) จำกกำรออกหุ ้นสำมัญ
ที่ออกใหม่ที่มีกำรเสนอขำยให้ผถู ้ ือหุน้ เดิมและ/หรื อเสนอขำยแก่ประชำชนและ
นักลงทุนทัว่ ไปและ/หรื อกรณี เสนอขำยหุน้ สำมัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่
กรณี

(4.3) เมื่อบริ ษทั เสนอขำยหุน้ กูแ้ ปลงสภำพหรื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิฯที่ออกใหม่โดยกำหนดรำคำหรื อคำนวณรำคำของ
หุ ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ ้นกูแ้ ปลงสภำพหรื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ฯดังกล่ำว ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำหุ ้นที่
คำนวณตำมวิธีที่ใช้รำคำตลำดในขณะเสนอขำยหุ ้นกู้แปลงสภำพหรื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ฯ หรื อรำคำตลำด
ในช่วงก่อนกำรเสนอขำยหุน้ กูแ้ ปลงสภำพหรื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิฯนั้น
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีต้ งั แต่วนั แรกที่ผซู ้ ้ื อหุ ้นสำมัญ
จะไม่ได้รับสิ ทธิในกำรจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆที่ให้สิทธิแปลงสภำพเป็ นหุน้ สำมัญหรื อให้สิทธิที่จะซื้อ
หุ ้นสำมัญ (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ประกำศขึ้นเครื่ องหมำย XR) สำหรับกรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้ผูถ้ ือหุ ้น
เดิม (Rights Issue) และ/หรื อวันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพเป็ นหุ ้น
สำมัญหรื อให้สิทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญแก่ประชำชนและนักลงทุนทัว่ ไปและ/หรื อกรณี เสนอขำยให้แก่บุคคลใน
วงจำกัด แล้วแต่กรณี
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รำคำเฉลี่ยต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญที่ออกใหม่คำนวณได้จำกจำนวนเงินที่ได้รับจำกกำรออกหลักทรัพย์ใดๆที่
มีสิทธิแปลงสภำพเป็ นหุน้ สำมัญหรื อให้สิทธิที่จะซื้อหุน้ สำมัญรวมกับเงินที่จะได้รับจำกกำรใช้สิทธิ แปลงสภำพ
เป็ นหุ ้นสำมัญหรื อใช้สิทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญถ้ำมีกำรใช้สิทธิ ท้ งั หมด หำรด้วยจำนวนหุ ้นทั้งสิ้ นที่ตอ้ งออกใหม่
เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิน้ นั
รำคำตลำดของหุ ้นสำมัญของบริ ษทั และฐำนของมูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้ซ่ ึ งจะใช้เปรี ยบเทียบให้มีควำมหมำย
เช่นเดียวกับรำยละเอียดในข้อ (4.2) ข้ำงต้น
(4.3.1) รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Price 1

=

Price 0[ (A3x MP)+B3X ]
[ MP(A3 + B3) ]

(4.3.2) อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Ratio 1

=

Ratio 0[MP (A3+B3)]
[ (A3 x MP) + B3X]

โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
A3

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

B3

คือ

B3X

คือ

รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
“รำคำตลำดของหุน้ สำมัญของบริ ษทั ”
จำนวนหุ ้นสำมัญที่ ได้เรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น
เพื่อกำรจองซื้ อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ให้สิทธิ ที่จะแปลงสภำพเป็ นหุน้ สำมัญหรื อให้
สิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญกรณี เสนอขำยให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มและ/หรื อก่ อนวันแรกของ
ระยะเวลำกำรเสนอขำยหลักทรั พย์ที่ออกใหม่ใดๆที่ให้สิทธิ ที่จะแปลงสภำพเป็ นหุ ้น
สำมัญหรื อให้สิทธิที่จะซื้อหุน้ สำมัญต่อประชำชนและนักลงทุนทัว่ ไปและ/หรื อบุคคล
ในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
จำนวนหุน้ สำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆซึ่งให้สิทธิ ที่จะ
แปลงสภำพเป็ นหุ ้นสำมัญหรื อให้สิทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญที่จะเสนอขำยให้แก่ผถู ้ ือหุน้
เดิมและ/หรื อประชำชนและนักลงทุนทัว่ ไปและ/หรื อบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
จ ำนวนเงิ น ที่ บ ริ ษัท จะได้รั บ ภำยหลัง จำกกำรหั ก ค่ ำ ใช้จ่ ำ ย (ถ้ำ มี ) จำกกำรออก
หลักทรัพย์ใดๆที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพเป็ นหุน้ สำมัญหรื อให้สิทธิที่จะซื้อหุน้ สำมัญ
ที่เสนอขำยให้ผถู ้ ือหุ ้นเดิมและ/หรื อเสนอขำยแก่ประชำชนและนักลงทุนทัว่ ไปและ/
หรื อบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี รวมกับเงินที่จะได้รับจำกกำรใช้สิทธิ แปลงสภำพ
เป็ นหุน้ สำมัญหรื อซื้อหุน้ สำมัญ
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(4.4) เมื่อบริ ษทั จ่ำยปั นผลทั้งหมดหรื อบำงส่วนเป็ นหุน้ สำมัญให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้
สิ ทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันที ต้ งั แต่วนั แรกที่ ผูซ้ ้ื อหุ ้นสำมัญไม่มีสิทธิ รับหุ ้นปั นผล (วันแรกที่
ตลำดหลักทรัพย์ ขึ้นเครื่ องหมำย XD)
(4.4.1) รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Price 1

=

Price 0[ A1 ]
[ A1 + B 1 ]

(4.4.2) อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Ratio 1

=

Ratio 0[ A1 + B1 ]
[ A1 ]

โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
A1

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

B1

คือ

รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
จำนวนหุน้ สำมัญที่ได้เรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ สำมัญ
เพื่อสิ ทธิในกำรรับหุน้ ปันผล
จำนวนหุน้ สำมัญที่ออกใหม่ในรู ปแบบของหุน้ สำมัญปันผล

(4.5) เมื่อบริ ษทั จ่ำยเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่ำอัตรำร้อยละ 90 ของกำไรสุ ทธิ หลังหักภำษีเงินได้ตำมงบกำรเงินเฉพำะ
ของบริ ษทั สำหรั บกำรดำเนิ นงำนในรอบระยะเวลำบัญชี ใดๆ สำหรั บงบกำรเงิ นเฉพำะของบริ ษทั ตลอดอำยุ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ CRANE-W1
กำรคำนวณอัตรำร้อยละของเงินปั นผลที่จ่ำยให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ให้คำนวณโดยนำเงินปั นผลที่จ่ำยออกจริ งใน
รอบระยะเวลำบัญชีในแต่ละปี ดังกล่ำว รวมทั้งเงินปั นผลระหว่ำงกำล (ถ้ำมี) หำรด้วยกำไรสุ ทธิ หลังหักภำษีเงิน
ได้ของผลกำรดำเนินงำนของรอบระยะเวลำบัญชีน้ นั กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิ จะมี
ผลบัง คับ ทันที ต้ งั แต่ว นั แรกที่ ผูซ้ ้ื อ หุ ้น สำมัญ ไม่ มี สิ ทธิ ใ นกำรรั บ เงิ นปั นผลนั้น (วัน แรกที่ ต ลำดหลักทรั พย์
ประกำศขึ้นเครื่ องหมำย XD)
“รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ” ให้ใช้และมีควำมหมำยเช่นเดียวกับรำยละเอียดในข้อ (4.2)
ข้ำงต้น
“วันที่ใช้ในกำรคำนวณ” หมำยถึงวันแรกที่ผซู ้ ้ือหุน้ สำมัญจะไม่ได้รับสิ ทธิในเงินปั นผล
(4.5.1) รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Price 0[ MP - (D - R)]
=
Price 1
[ MP ]
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(4.5.2) อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Ratio 0[ MP ]
Ratio 1
=
[ MP - (D – R) ]
โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
D
R

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
“รำคำตลำดของหุน้ สำมัญของบริ ษทั ”
เงินปันผลต่อหุน้ ที่จ่ำยจริ งแก่ผถู ้ ือหุน้
เงิ นปั นผลต่อหุ ้นที่ จ่ำยหำกนำกำไรสุ ทธิ หลังหักภำษี เงิ นได้ในอัตรำร้ อยละ 90 มำ
คำนวณจำกจำนวนหุน้ ทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปั นผล

(4.6) ในกรณี ที่มีเหตุกำรณ์ ใดๆอันทำให้ผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เ สี ยสิ ท ธิ และผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้โดยที่
เหตุกำรณ์ใดๆนั้นไม่ได้กำหนดอยูใ่ นข้อ (4.1) ถึง (4.5) ให้ บริ ษทั หรื อบริ ษทั อำจแต่งตั้งที่ปรึ กษำทำงกำรเงินของ
บริ ษทั ขึ้นเพื่อร่ วมกันพิจำรณำกำหนดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่อย่ำงเป็ น
ธรรมและไม่ทำให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้รับผลประโยชน์ดอ้ ยไปจำกเดิมโดยให้ถือว่ำผลกำรพิจำรณำนั้น
เป็ นที่สุดและให้บริ ษทั แจ้งให้สำนักงำน ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์ และนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ทรำบถึง
รำยละเอียดดังกล่ำวทันทีที่ตอ้ งทำให้มีกำรปรับสิ ทธิ
(4.7) กำรคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ (4.1) ถึง (4.6) เป็ นอิสระต่อกันและจะ
คำนวณกำรเปลี่ ยนแปลงตำมลำดับเหตุกำรณ์ ต่ำงๆก่ อนหลังเปรี ยบเที ยบกับ “รำคำตลำดของหุ ้นสำมัญของ
บริ ษทั ” สำหรับกรณี ที่เหตุกำรณ์ต่ำงๆเกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณกำรเปลี่ยนแปลงเรี ยงตำมลำดับดังนี้ คือ (4.1)
(4.5) (4.4) (4.2) (4.3) และ (4.6) โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณกำรเปลี่ยนแปลง ให้คงสภำพของรำคำกำรใช้
สิ ทธิเป็ นทศนิยม 3 ตำแหน่งและอัตรำกำรใช้สิทธิเป็ นทศนิ ยม 5 ตำแหน่งรำคำตลำดของหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ซึ่ ง
จะใช้เปรี ยบเทียบ ให้ใช้และมีควำมหมำยเช่นเดียวกับรำยละเอียดในข้อ (4.2) ข้ำงต้น
(4.8) ในกำรปรับสิ ทธิ ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ บริ ษทั จะปรับสิ ทธิ โดยกำรปรับรำคำและอัตรำกำรใช้สิทธิ โดยไม่มีกำร
ปรับรำคำใช้สิทธิควบคู่กบั กำรออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิใหม่ทดแทนกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิ ทั้งนี้ บริ ษทั จะจัด
ให้มีกำรออกหุน้ ใหม่เพิ่มเติมรองรับกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้สิทธิ เมื่อมีกำรดำเนินกำรปรับรำคำใช้สิทธิและอัตรำ
กำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิตำมที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิ ทธิ
(4.9) กำรคำนวณเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ (4.1) ถึง (4.6) จะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงซึ่ ง
ทำให้รำคำกำรใช้สิทธิ ใหม่สูงขึ้นและ/หรื ออัตรำกำรใช้สิทธิ ลดลงเว้นแต่กรณี กำรรวมหุ ้นในกรณี ที่หุ้นสำมัญที่
เกิดจำกกำรใช้สิทธิ ตำมจำนวนใบสำคัญแสดงสิ ทธิของกำรแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิ ในแต่ละครั้ง (ทศนิ ยม 5
ตำแหน่งของอัตรำกำรใช้สิทธิ ใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง) คำนวณออกมำเป็ นเศษของหุ ้น ให้ตดั เศษของหุน้ นั้น
ทิ้งและหำกรำคำกำรใช้สิทธิ หลังกำรเปลี่ยนแปลง (ทศนิ ยม 3 ตำแหน่ ง) คูณกับจำนวนหุ ้นสำมัญในกำรแสดง
ควำมจำนงกำรใช้สิทธิในรอบนั้นคำนวณได้เป็ นเศษของบำท ให้ตดั เศษของบำททิ้ง
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(4.10) ในกรณี ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ จนเป็ นผลทำให้รำคำกำรใช้สิทธิ ใหม่ที่คำนวณตำมสู ตรมีรำคำต่ ำ
กว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ ้นสำมัญ (Par Value) ของบริ ษทั ให้ใช้มูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ ้นสำมัญของบริ ษทั เป็ นรำคำ
ใช้สิทธิ และยังใช้อตั รำกำรใช้สิทธิตำมที่กำหนดในข้อ (4.1) ถึง (4.5) ต่อไป แล้วแต่กรณี
(4.11) สถำนภำพของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่อยู่ระหว่ำงวันที่ ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ แสดงควำมจำนงใช้สิทธิ และวัน
ก่อนที่ กระทรวงพำณิ ชย์จะรับจดทะเบี ยนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่ องจำกกำรใช้สิทธิ จะมีสถำนภำพและสิ ทธิ
เช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ ยงั ไม่ได้แสดงควำมจำนงใช้สิทธิ และสถำนภำพของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะ
สิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพำณิ ชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมำจำกกำรใช้น้ นั
(4.12) ในกรณี ที่บริ ษทั มีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรื ออัตรำกำรใช้สิทธิ ในช่วงที่บริ ษทั ยังไม่ได้ดำเนิ นกำรนำหุน้
สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิไปจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิ ชย์ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ที่ ได้ใช้สิทธิ แล้วจะได้รั บกำรปรับสิ ทธิ ยอ้ นหลังโดยบริ ษทั จะออกหุ ้นสำมัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ โดยเร็ วที่สุดตำมจำนวนที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ สมควรจะได้รับหำกรำคำที่ได้ปรับใหม่น้ นั มีผล
บังคับใช้ โดยหุน้ สำมัญส่วนที่เพิ่มใหม่อำจได้รับช้ำกว่ำหุน้ สำมัญที่ได้รับก่อนหน้ำนี้ แต่ไม่เกิน 15 วันทำกำร นับ
จำกวันที่ มีกำรปรับสิ ทธิ (ในกรณี ระบบใบหุ ้น ) และภำยใน 7 วันทำกำรนับจำกวันที่ มีกำรปรับสิ ทธิ (ในกรณี
ระบบไร้ใบหุน้ )
(4.13) หุน้ สำมัญใหม่ที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิ ทธิจะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อนั พึงได้เหมือนหุน้
สำมัญเดิมที่ออกและเรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้วของบริ ษทั ทุกประกำร เมื่อกระทรวงพำณิ ชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่ม
ทุนชำระแล้วของบริ ษทั
(4.14) กำรเปลี่ ย นแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ แ ละ/หรื ออัตรำกำรใช้สิ ทธิ ต ำมเงื่ อนไขที่ ได้ก ำหนดไว้ขำ้ งต้น บริ ษทั จะ
ดำเนิ นกำรแจ้งผลกำรเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรำยละเอียดวิธีกำรคำนวณและเหตุผลที่ ตอ้ งมีกำรเปลี่ยนแปลง
ดังกล่ำวให้สำนักงำน ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์ และนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ทรำบ เพื่อแจ้งรำคำกำรใช้
สิ ทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิ ที่กำหนดขึ้นมำใหม่ รวมทั้งข้อเท็จจริ งโดยย่อของสำเหตุที่มีกำรปรั บสิ ทธิ วิธีกำร
คำนวณและวันที่กำรปรับสิ ทธิ ดังกล่ำวมีผลใช้บงั คับ โดยจะแจ้งกำรปรับสิ ทธิ ทนั ที หรื อก่อนวันที่รำคำกำรใช้
สิ ทธิ และ/หรื อ อัตรำใช้สิทธิที่มีกำรเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลใช้บงั คับ และบริ ษทั จะแจ้งรำยละเอียดกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใช้สิทธิและ/หรื ออัตรำกำรใช้สิทธิผำ่ นสื่ อกำรเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์ (SET PORTAL) ให้ผู ้
ถือใบสำคัญแสดงสิ ทธิทรำบ ตำมเวลำและวิธีกำรที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิ ทธิน้ ี
5.

เงื่อนไขอื่นๆ

ให้ ค ณะกรรมกำรบริ ษ ัท หรื อ บุ ค คลที่ ค ณะกรรมกำรบริ ษ ัท มอบหมำยมี อ ำนำจพิ จ ำรณำ ( 1) ก ำหนดและแก้ไ ข
เปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่ อนไข และรำยละเอียดอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับกำรออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะซื้ อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั
ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ที่จองซื้ อและได้รับจัดสรรหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ ออกและเสนอขำยให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มตำมสัดส่ วน
(Right Offering) (“ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ CRANE-W1”) โดยไม่คิดมูลค่ำ (2) เข้ำเจรจำ ตกลงลงนำมในเอกสำรและสัญญำต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้อง (3) ลงนำมในเอกสำรคำขออนุญำต คำขอผ่อนผันต่ำงๆ และหลักฐำนที่จำเป็ นที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ ดงั กล่ำว ซึ่ งรวมถึงกำรติดต่อ และกำรยื่นคำขออนุญำตหรื อขอผ่อนผันเอกสำรและหลักฐำนดังกล่ำวต่อหน่วยงำนรำชกำร
หรื อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและกำรนำใบสำคัญแสดงสิ ทธิ CRANE-W1 เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ และ (4) ดำเนิ นกำร
อื่นใดอันจำเป็ นและสมควรเกี่ยวกับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ CRANE-W1 ดังกล่ำวได้ทุกประกำร
23

6.

รำยละเอียดเกีย่ วกับหุ้นสำมัญทีอ่ อกใหม่ เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
ลักษณะสำคัญของหุ้นสำมัญทีอ่ อกใหม่
จำนวนหุน้ สำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิที่จะจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั

: 174,106,171 หุ ้ น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 20.00 ของจ ำนวนหุ ้น ที่
จำหน่ ำยได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั (รวมจำนวนหุ ้นที่ เสนอ
ขำยให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมควบคู่ใบสำคัญแสดงสิ ทธิในครั้งนี้)

มูลค่ำที่ตรำไว้

: หุน้ ละ 1.00 บำท (ณ วันที่ 27 เมษำยน 2560)

รำคำกำรใช้สิทธิ

: 3.00 บำทต่อหุน้ เว้นแต่จะมีกำรปรับรำคำใช้สิทธิ ซึ่งเป็ นไป
ตำมเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ

เนื่องจำกหุน้ สำมัญของบริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ดังนั้นหุน้ สำมัญที่ออกใหม่เนื่องจำกกำรใช้
สิ ทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะสำมำรถเข้ำทำกำรซื้ อขำยในตลำดหลักทรัพย์ ได้ภำยหลังจำกที่บริ ษทั ดำเนินกำรจดทะเบียนหุน้
สำมัญที่ออกใหม่ดงั กล่ำวต่อตลำดหลักทรัพย์ แล้ว โดยบริ ษทั จะดำเนินกำรยืน่ ขออนุญำตนำหุน้ สำมัญที่ออกใหม่จำกกำรใช้สิทธิ
แปลงสภำพของใบสำคัญแสดงสิ ทธิเข้ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลำดหลักทรัพย์โดยเร็ ว
7.
ข้ อจำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริ ษทั ไม่มีขอ้ จำกัดในกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่เสนอขำยให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของบริ ษทั เว้นแต่กำรโอนเกิ ดขึ้น
ในช่วงปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เพื่อพักกำรโอนหรื อกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 21 วันก่อนวันใช้สิทธิ
ครั้งสุ ดท้ำย และตลำดหลักทรัพย์จะทำกำรขึ้นเครื่ องหมำย SP (ห้ำมกำรซื้ อขำย) ล่วงหน้ำ 3 วันทำกำรก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน
(ในกรณี ที่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนสิ ทธิ ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ตรงกับวันหยุดทำกำรของตลำดหลักทรัพย์ ให้เลื่อนวันปิ ด
สมุดทะเบียนเป็ นวันทำกำรก่อนหน้ำ) โดยบริ ษทั จะนำใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ใน
ครั้งนี้ไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
บุคคลต่ำงด้ำว
(7.1)

บริ ษทั จะไม่ออกหุ ้นสำมัญให้แก่ผใู ้ ช้สิทธิ ที่เป็ นบุคคลต่ำงด้ำว ซึ่ งได้ดำเนิ นกำรใช้สิทธิ ตำมวิธีกำรใช้สิทธิ จน
ทำให้อตั รำส่ วนกำรถือหุ ้นของบุคคลต่ำงด้ำวมีจำนวนเกิ นกว่ำร้ อยละ 49 ของจำนวนหุ ้นที่ จำหน่ ำยได้แ ล้ว
ทั้งหมดของบริ ษทั ตำมที่ ระบุในข้อบังคับของบริ ษทั หรื อตำมอัตรำส่ วนที่ อำจมี กำรแก้ไขในข้อบังคับของ
บริ ษทั ในอนำคต

(7.2)

หำกข้อจำกัดกำรโอนดังกล่ำวข้ำงต้นมีผลทำให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิบุคคล
ต่ำงด้ำวที่ได้ดำเนินกำรใช้สิทธิตำมวิธีกำรใช้สิทธิ ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ตำมจำนวนที่ระบุในใบแจ้งควำมจำนง
กำรใช้สิ ท ธิ ซ้ื อ หุ ้นสำมัญ ไม่ ว่ำ ทั้ง หมดหรื อ บำงส่ ว น ผูถ้ ื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ทธิ จะสำมำรถเลื อกให้บริ ษทั
ดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้
(7.2.1) ให้บริ ษทั คืนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และเงินที่เหลือตำมรำคำใช้สิทธิ
ของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ในส่ วนที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิ ได้ โดยไม่มี
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ดอกเบี้ยให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ บุคคลต่ำงด้ำวดังกล่ำว ทำง
ไปรษณี ยล์ งทะเบียนภำยใน 14 วัน นับจำกวันใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ
(7.2.2) ให้บริ ษทั เป็ นผูถ้ ือใบแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
และเงินตำมจำนวนกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ งบุคคลต่ำงด้ำวได้ยื่นควำมจำนงกำรใช้สิทธิ ในส่ วนที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ เอำไว้ตำมลำดับก่อนหลัง
เพื่อดำเนิ นกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ในส่ วนที่ยงั มิได้มี
กำรใช้สิทธิ ดงั กล่ำว เมื่อมีกำรเข้ำถือหุ ้นตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ดังกล่ำว ไม่ขดั ต่อข้อจำกัดทั้งจำนวนหรื อบำงส่วน
ทั้งนี้ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ บุคคลต่ำงด้ำว จะต้องแสดง
ควำมจำนงที่ จะให้บริ ษทั ดำเนิ นกำรตำมข้อ (7.2.1) หรื อ (7.2.2) ข้ำงต้น โดยระบุในใบแจ้งควำม
จำนงกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญ ณ วันแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
(7.2.3) บริ ษทั จะอนุญำตให้มีกำรดำเนินกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในส่ วนที่ยงั มิได้รับกำรใช้สิทธิ ตำมข้อ (7.2.2) บำงส่ วนหรื อทั้งหมดในวันใช้สิทธิ วนั แรกที่สำมำรถ
กระทำได้โดยไม่ขดั ต่อข้อจำกัด อย่ำงไรก็ดี หำกมีจำนวนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิที่รอกำรใช้สิทธิ ณ วันใช้สิทธิดงั กล่ำวมำกกว่ำจำนวนหุน้ สำมัญที่อนุญำตให้ซ้ือได้โดยไม่
ขัดต่อข้อจำกัดกำรโอนหุ ้น เรื่ องสัดส่ วนกำรถือครองหลักทรัพย์ของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิบุคคล
ต่ำงด้ำว บริ ษทั จะดำเนินกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิให้แก่ผู ้
ถือใบสำคัญแสดงสิ ทธิบุคคลต่ำงด้ำว ตำมลำดับกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิที่ครบถ้วนสมบูรณ์
ตำมข้อกำหนดในกำรใช้สิทธิในครั้งนี้
(7.2.4) ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ บุคคลต่ำงด้ำวจะไม่ได้รับกำรชดเชยไม่วำ่
รู ปแบบใดจำกบริ ษทั ในกรณี ที่ไม่สำมำรถดำเนิ นกำรใช้สิทธิ ได้ โดยมีสำเหตุมำจำกข้อจำกัดเรื่ อง
สัดส่ วนกำรถือครองหลักทรัพย์ของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิบุคคล
ต่ำงด้ำว

8.

(7.2.5) หำกผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ แสดงควำมจำนงให้บริ ษทั ดำเนินตำม
ข้อ (7.2.2) และ ณ วันใช้สิทธิ ครั้ งสุ ดท้ำย ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ท ธิ
ดังกล่ำวไม่สำมำรถใช้สิทธิ ได้ เนื่ องจำกข้อจำกัดเกี่ ยวกับกำรถือครองหุ ้นของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ให้ถือว่ำใบสำคัญแสดงสิ ท ธิ หรื อใบแทนใบส ำคัญแสดงสิ ท ธิ
ดังกล่ำวหมดอำยุลงโดยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่ำวไม่มีสิทธิ
เรี ยกร้องค่ำเสี ยหำยใดๆต่อบริ ษทั และบริ ษทั จะไม่ดำเนินกำรชดใช้ค่ำเสี ยหำยที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
ทีม่ ำของกำรกำหนดรำคำหลักทรัพย์ ทเี่ สนอขำย
ไม่มีกำรกำหนดรำคำของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เนื่องจำกกำรออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่ำวเป็ นกำรออกโดยไม่คิดมูลค่ำ

9.

กำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
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ในกรณี ที่มีเหตุให้เกิดผลกระทบต่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิท้ งั ในส่วนของรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิที่ทำให้
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิเสี ยผลประโยชน์ นอกเหนือจำกที่กำหนดไว้ กำรเรี ยก และ/หรื อ กำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิให้
เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้
(9.1) บริ ษทั มีสิทธิ เรี ยกประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้ไม่ว่ำในเวลำใดๆ อย่ำงไรก็ตำม กำรเรี ยกประชุมจะต้อง
ไม่ใช่เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิ ทธิ เรื่ องกำรขยำยอำยุใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรื อ
อัตรำกำรใช้สิทธิ ยกเว้นกำรปรับสิ ทธิตำมที่ระบุไว้ในข้อ 4.
(9.2) ในกำรเรี ยกประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ไม่วำ่ จะเป็ นกำรเรี ยกประชุม โดยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยงั มิได้
ใช้สิทธิ หรื อบริ ษทั เป็ นผูด้ ำเนิ นกำรเรี ยกประชุม ให้บริ ษทั จัดทำหนังสื อนัดประชุม ระบุ สถำนที่ วัน เวลำ ผูท้ ี่
ขอให้เรี ยกประชุม และเรื่ องที่จะพิจำรณำในที่ประชุม และจัดส่งให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ยงั มิได้ใช้สิทธิหรื อ
ใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วนแต่ละรำย ตำมรำยชื่อ และที่อยูท่ ี่ปรำกฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และ
แจ้งผ่ำนระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์ (SET PORTAL) เพื่อกำหนดสิ ทธิ ในกำรเข้ำร่ วมประชุมไม่
น้อยกว่ำ 7 วันก่อนกำรประชุมในแต่ละครั้ง
(9.3) ในกำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ยงั มิได้ใช้สิทธิหรื อใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วนซึ่งมี
สิ ทธิ เข้ำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำร่ วมประชุมและออกเสี ยงแทนตนก็ได้
โดยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่ำวจะต้องจัดทำหนังสื อมอบฉันทะตำมแบบที่บริ ษทั กำหนดและให้ยนื่ หนังสื อ
มอบฉันทะต่อประธำนที่ประชุมหรื อผูท้ ี่ประธำนที่ประชุมมอบหมำยก่อนเริ่ มกำรประชุม
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หมำยถึง ผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ หรื อใช้สิทธิ ไปแล้วบำงส่ วนของบริ ษทั ในขณะนั้น โดยไม่รวมถึงผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ คนใดที่มีส่วนได้เสี ยในข้อพิจำรณำอันใดซึ่ งที่ประชุมจะพิจำรณำและลงมติ ห้ำมมิให้ผถู ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิคนนั้นออกเสี ยงลงคะแนนในข้อพิจำรณำข้อนั้น
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่มีส่วนได้เสี ยตำมข้อนี้ หมำยถึง ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่มีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ในเรื่ องที่ที่ประชุมพิจำรณำลงมติ
(9.4) ในกำรออกเสี ยงลงคะแนน ให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ มีคะแนนเสี ยงเท่ำกับหน่วยของใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ถือ
อยู่โดยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หนึ่ งหน่ วยมี หนึ่ งเสี ยง ผูเ้ ป็ นประธำนในที่ ประชุ มไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
นอกจำกสิ ทธิที่ตนมีในฐำนะเป็ นผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ
(9.5) ในกำรประชุ ม ผูถ้ ื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่จัดขึ้ นโดยบริ ษทั ให้ป ระธำนกรรมกำรบริ ษทั หรื อ บุ ค คลที่ ได้รับ
มอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรบริ ษทั ทำหน้ำที่เป็ นประธำนที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ในกรณี ที่ผถู ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เป็ นผูจ้ ดั กำรประชุม ประธำนในที่ประชุมอำจจะมำจำกบุคคลที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ลง
มติเห็นชอบคัดเลือกนอกเหนือไปจำกประธำนกรรมกำรหรื อบุคคลที่ประธำนกรรมกำรมอบหมำย โดยที่ท้ งั สอง
กรณี ประธำนที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสี ยงชี้ขำด
(9.6) องค์ประชุมในกำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิจะต้องประกอบด้วยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ยงั มิได้ใช้สิทธิ
หรื อใช้สิทธิ ไปแล้วบำงส่ วน และ/หรื อ ผูร้ ับมอบฉันทะมำประชุมรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำ 25 รำย ซึ่ งถือใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ รวมกันไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ยงั มิได้ใช้สิทธิ
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และ/หรื อ ใช้สิทธิ ไปแล้วบำงส่ วนจึ งจะครบเป็ นองค์ประชุ ม ในกรณี ที่ไม่ครบเป็ นองค์ประชุ ม ให้ถือว่ำกำร
ประชุมเป็ นอันระงับไป หำกกำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิน้ นั เป็ นกำรเรี ยกโดยมติคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้
นัดประชุมใหม่ภำยในระยะเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน แต่ไม่เกินกว่ำ 14 วัน นับจำกวันกำหนดประชุมผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ ในครั้งแรก และให้บริ ษทั ดำเนิ นกำรจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมไปยังผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ทุกรำย
และตลำดหลักทรัพย์ตำมรำยละเอียดและวิธีกำรที่ระบุไว้ขำ้ งต้น ในกำรประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่ำจะต้องครบ
องค์ประชุม กล่ำวคือ มีผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ มำประชุมเท่ำใดถือว่ำเป็ นองค์ประชุม ทั้งนี้ สำหรับในกรณี ที่ผู ้
ถือใบสำคัญแสดงสิ ทธิเป็ นผูร้ ้องขอให้เรี ยกประชุม จะไม่มีกำรเรี ยกประชุมใหม่
(9.7) ในกรณี ที่ปรำกฏว่ำกำรประชุ มครั้ งใด เมื่ อล่วงเวลำนัดไปแล้ว 45 นำที ยังมี ผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เข้ำร่ วม
ประชุมยังไม่ครบเป็ นองค์ประชุมให้ถือว่ำกำรประชุมเป็ นอันระงับไป
(9.8) มติที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่ งของจำนวนหน่วยของ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ยงั มิได้ใช้สิทธิ และ/หรื อ ใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วน ณ ขณะนั้น ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน
(9.9) มติใดๆ ซึ่งที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิได้ลงมติไปแล้วนั้น ให้ถือว่ำมีผลผูกพันผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิทุก
รำยไม่วำ่ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิน้ นั จะได้เข้ำร่ วมประชุมด้วยหรื อไม่ก็ตำม
(9.10) ภำยหลังจำกบริ ษทั ได้ดำเนินกำรจัดประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ บริ ษทั จะแจ้งมติของที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ ให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ทรำบผ่ำนทำงระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์ (SET PORTAL)
โดยเร็ ว
(9.11) บริ ษทั จะดำเนิ นกำรจัดทำและบันทึกรำยงำนกำรประชุมและเก็บรักษำบันทึกดังกล่ำวไว้ที่สำนักงำนใหญ่ของ
บริ ษทั รำยงำนกำรประชุมที่ได้ลงลำยมือชื่อโดยประธำนให้ถือเป็ นหลักฐำนอันสมบูรณ์ของกิจกำรทั้งหลำยที่ได้
ประชุ มกันนั้น และจัดส่ งรำยงำนกำรประชุ ม ดังกล่ ำวให้แก่ ต ลำดหลักทรั พย์แ ละส ำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน
ระยะเวลำไม่เกิน 14 วัน นับจำกวันประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
(9.12) ในกำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ บริ ษทั หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมำยจำกบริ ษทั และที่ ปรึ กษำกฎหมำยของ
บริ ษทั มีสิทธิ ที่จะเข้ำร่ วมประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เพื่อแสดงควำมคิดเห็นหรื อให้คำอธิ บำยในที่ประชุมผู ้
ถือใบสำคัญแสดงสิ ทธิได้
(9.13) บริ ษทั จะเป็ นผูช้ ำระค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิท้ งั หมด
(9.14) บริ ษทั จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิ ทธิ ตำมมติที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ นบั ตั้งแต่วนั ที่ประชุมเพื่อลงมติ
และบริ ษทั จะแจ้งกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิ ทธิ เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้ตลำดหลักทรัพย์และนำยทะเบียน
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ทรำบในวันทำกำรถัดไป และจะแจ้งให้สำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ทรำบภำยใน
15 วันนับแต่วนั ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิ ทธิน้ นั
10.

กำรแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิ ทธิ ไม่วำ่ ในกรณี ใด ๆ จะต้องไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อกำหนดตำมประกำศ ทจ. 34/2551 หรื อ
กฎเกณฑ์ใดๆ ของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ สำนักงำน ก.ล.ต. หรื อ
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ตลำดหลักทรัพย์ รวมทั้งที่ จะมีเพิ่มเติมภำยหลังที่บริ ษทั ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ในครั้งนี้ ทั้งนี้ ผูอ้ อกใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ และ/หรื อ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้แก้ไขข้อกำหนดสิ ทธิในเรื่ อง อัตรำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้
สิ ทธิ และอำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เว้นแต่จะเป็ นไปตำมเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ โดยบริ ษทั จะแจ้งไปยังผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ ทุกรำยถึงกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิ ทธิ ดงั กล่ำว และจะจัดส่ งข้อกำหนดสิ ทธิ ที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดง
สิ ทธิเมื่อได้รับกำรร้องขอภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้รับกำรร้องขอเป็ นหนังสื อจำกผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และบริ ษทั จะจัดส่ง
ข้อกำหนดสิ ทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่ำวให้แก่ตลำดหลักทรัพย์และนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ภำยในวันทำกำรถัดไป และ
จัดส่งให้แก่สำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิ ทธิน้ นั
กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิ ทธิ ในเรื่ องที่จะกระทบต่อสิ ทธิ ที่มิใช่สำระสำคัญของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เช่น
แก้ไขขั้นตอนกำรใช้สิทธิ หรื อเรื่ องที่เห็นได้วำ่ จะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิโดยชัดแจ้ง หรื อในส่วนซึ่งไม่ทำให้
สิ ท ธิ ข องผูถ้ ื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ด้อ ยลงหรื อ เพื่ อ ให้เ ป็ นไปตำมบทบัญญัติ ห รื อ หลัก เกณฑ์ที่ ก ำหนดในกฏหมำยว่ำ ด้วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรื อกฏหมำยอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กฏระเบียบ ข้อบังคับ หรื อคำสัง่ ที่มีผลบังคับทัว่ ไป หรื อประกำศ
หรื อข้อบังคับของสำนักงำน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องให้บริ ษทั กระทำโดยไม่ตอ้ งได้รับควำมยินยอมจำกที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิ ทธิภำยหลังจำกที่ได้แจ้งให้สำนักงำน ก.ล.ต. ได้ทรำบแล้ว ทั้งนี้ กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิ ทธิจะต้องไม่เป็ นกำรขยำย
อำยุใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ หรื ออัตรำกำรใช้สิทธิ ยกเว้นกำรปรับสิ ทธิ ตำมเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิที่ระบุ
ไว้ในข้อ 4
11.

ผลบังคับของข้ อกำหนดสิทธิและกฎหมำยทีใ่ ช้ บังคับ

ข้อกำหนดสิ ทธิฉบับนี้จะมีผลใช้บงั คับในวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิไปจนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย โดยข้อกำหนด
สิ ทธิฉบับนี้จะใช้บงั คับและตีควำมตำมกฎหมำยไทย กำรตีควำมและผลของข้อกำหนดสิ ทธิฉบับนี้ให้เป็ นไปตำมบทบัญญัติแห่ง
กฎหมำยไทย และหำกมี ขอ้ ควำมใดๆ ในข้อกำหนดสิ ทธิ น้ ี ขดั หรื อแย้งกับกฎหมำยหรื อประกำศใดๆ ที่ มีผลใช้บังคับตำม
กฎหมำยกับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ให้ใช้ขอ้ ควำมตำมกฎหมำยหรื อประกำศดังกล่ำวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ แทนข้อควำม
ของข้อกำหนดสิ ทธิเฉพำะในส่วนที่ขดั แย้งกันนั้น
ผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริ ษทั ชูไก จำกัด (มหำชน)
.....................................................................
(นำยธงไชย แพรรังสี )
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร

.....................................................................
(นำยชำนำญ งำมพจนวงศ์)
รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร
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