ข้อกำหนดว่ำด้วยสิ ทธิและหน้ำที่ของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
และผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สำมัญของ
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหำชน) รุ่ นที่ 1 (NDR-W1)

ข้ อกำหนดว่ ำด้ วยสิทธิและหน้ ำทีข่ องผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสำมัญของ
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหำชน) รุ่นที่ 1 (NDR-W1)
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหำชน) รุ่ นที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ” หรื อ
“NDR-W1”) ออกโดย บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ” หรื อ “NDR” หรื อ “ผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ”) ตำมมติที่
ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2559
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะได้รับสิ ทธิ ตำมที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิ ทธิ น้ ี โดยบริ ษทั และผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
จะต้องผูกพันตำมข้อกำหนดสิ ทธิ น้ ี ทุกประกำร และให้ถือว่ำผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้รับทรำบและเข้ำใจข้อกำหนดต่ำงๆ ใน
ข้อกำหนดสิ ทธิน้ ีเป็ นอย่ำงดีแล้ว ทั้งนี้ บริ ษทั จะจัดให้มีกำรเก็บรักษำสำเนำข้อกำหนดสิ ทธิไว้ ณ สำนักงำนใหญ่ของบริ ษทั เพื่อให้
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิขอตรวจสอบสำเนำข้อกำหนดสิ ทธิได้ในวันและเวลำทำกำรของบริ ษทั ณ สำนักงำนใหญ่ เลขที่ 129 หมู่ 3
ถนนหนองชำก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี 20220 โทร 038-160707 โทรสำร 033-047348
คำจำกัดควำม
คำและข้อควำมต่ำงๆ ที่ใช้อยูใ่ นข้อกำหนดสิ ทธิน้ ี ให้มีควำมหมำยดังต่อไปนี้
“ข้อกำหนดสิ ทธิ”

หมำยถึง ข้อ ก ำหนดว่ำ ด้ว ยสิ ท ธิ แ ละหน้ำ ที่ ข องบริ ษ ัท เอ็น .ดี . รั บ เบอร์ จ ำกัด
(มหำชน) และผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญของ บริ ษทั
เอ็น. ดี . รับเบอร์ จำกัด (มหำชน) รุ่ นที่ 1 (NDR-W1) รวมถึ งที่ มีกำร
แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ำมี)

“บริ ษทั ” หรื อ “ผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ” หมำยถึง บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหำชน)
“ตลำดหลักทรัพย์ ”

หมำยถึง ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

“นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ”

หมำยถึง บริ ษทั ศูนย์ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

“ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ”

หมำยถึง ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด
(มหำชน) รุ่ นที่ 1 (NDR-W1) ที่ออกให้ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตำมสัดส่ วนกำรถือ
หุน้ ซึ่งเป็ นชนิดระบุชื่อผูถ้ ือ และสำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้

“ประกำศ ทจ. 34/2551”

หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ ตลำดทุ น ที่ ทจ. 34/2551 เรื่ อ ง กำรขอ
อนุ ญำตและกำรอนุ ญำตให้เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นที่
ออกใหม่และหุ ้นที่ ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ลงวันที่ 15
ธันวำคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)

ข้อกำหนดสิ ทธิของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 1 ของ บริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหำชน)
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“ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ”

หมำยถึง ผูท้ รงสิ ทธิ ในใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ของ บริ ษทั เอ็น . ดี. รับเบอร์ จำกัด
(มหำชน) รุ่ นที่ 1 แต่ละหน่วย ตำมที่ระบุในข้อ 1.2.3

“ระยะเวลำกำรแจ้ง ควำมจำนงในกำรใช้ หมำยถึง ระยะเวลำที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิซ่ ึงประสงค์จะใช้สิทธิในกำรซื้ อหุ ้น
สิ ทธิ”
สำมัญของบริ ษทั ฯ สำมำรถแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิได้ตำมที่ระบุในข้อ 1.2.2
“วันกำหนดกำรใช้สิทธิ”

หมำยถึง วันที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ สำมำรถใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ฯ
ตำมรำยละเอียดที่ระบุในข้อ 1.2.1

“สมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ”

หมำยถึง สมุ ด ทะเบี ย น หรื อ แหล่ ง ข้อ มู ล ทำงทะเบี ย นซึ่ งบัน ทึ ก รำยละเอี ย ด
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่เก็บรั กษำโดยนำย
ทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

“สำนักงำน กลต.”

หมำยถึง สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

“หุน้ รองรับ”

หมำยถึง หุ ้นสำมัญเพิ่มทุนของ บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหำชน) จำนวน
107,500,000 หุ ้น (หนึ่ งร้อยเจ็ดล้ำนห้ำแสนหุ ้น ) ที่จดั สรรไว้เพื่อรองรับ
กำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ รวมทั้งหุน้ สำมัญที่บริ ษทั ฯ อำจต้อง
ออกใหม่ เพิ่ม เติ ม ในกรณี มี กำรปรั บ สิ ทธิ ตำมเงื่ อ นไขที่ กำหนดไว้ใ น
ข้อกำหนดสิ ทธิน้ ี

1.

รำยละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริ ษทั ได้ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั จำนวน 107,500,000 หน่วย ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม

ของบริ ษทั ตำมสัดส่ วนกำรถือหุ ้น (Right Offering) โดยกำหนดวันกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ รับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อ
หุน้ สำมัญของบริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหำชน) รุ่ นที่ 1 (NDR-W1) ในวันที่ 6 ธันวำคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวม
รำยชื่ อผูถ้ ือหุ ้น ตำมมำตร 225 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ และพักกำรโอนหุน้ ในวันที่ 7 ธันวำคม 2559
1.1 ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ชื่อหลักทรัพย์

: ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหำชน) รุ่ นที่ 1
(NDR-W1)

ประเภท/ชนิด

: ระบุชื่อผูถ้ ือ และสำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้

ข้อกำหนดสิ ทธิของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 1 ของ บริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหำชน)
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วิธีกำรจัดสรร

: เป็ นกำรออกและจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ตำมสัดส่ วนกำรถือหุ ้น (Right Offering)
โดยบริ ษทั ได้กำหนดให้วนั ที่ 6 ธันวำคม 2559 เป็ นวันให้สิทธิผถู ้ ือหุน้ (Record date) มีสิทธิ
ในกำรรับใบแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั โดยให้รวบรวมรำยชื่อด้วยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักกำรโอนหุ ้น ในวันที่ 7 ธันวำคม 2559ในอัตรำส่ วนกำรจัดสรรที่หุ้นสำมัญเดิ ม
จำนวน 2 หุน้ ต่อ ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย (2:1) โดยหำกมีเศษของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
เกิดขึ้นจำกกำรคำนวณ ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง

จำนวนที่ออก

: 107,500,000 หน่วย (หนึ่งร้อยเจ็ดล้ำนห้ำแสนหน่วย)

รำคำต่อหน่วย

: 0 บำท (ศูนย์บำท)

อัตรำกำรใช้สิทธิ

: ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้ สำมัญของบริ ษทั ได้ 1 หุน้ เว้นแต่กรณี มีกำรปรับ
รำคำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ

รำคำกำรใช้สิทธิ

: 3 บำท ต่อหุน้ เว้นแต่กรณี มีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ : 23 ธันวำคม 2559
วันที่ครบกำหนดอำยุ

: 22 ธันวำคม 2561

ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
อัตรำกำรจัดสรร

: 2 หุ ้นสำมัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หำกมีเศษของหุ ้นหรื อใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง

อำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

: 2 ปี นับแต่วนั ที่ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ทั้งนี้ ภำยหลังกำรออกใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ บริ ษทั จะไม่ขยำยอำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ

: ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ สำมำรถใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้ในวันที่ 15 มิถุนำยน
2560 (“วันใช้สิทธิ ครั้งแรก”) วันที่ 15 ธันวำคม 2560 วันที่ 15 มิถุนำยน 2561 และครั้ ง
สุดท้ำย คือวันที่ 22 ธันวำคม 2561 ซึ่ งตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ มีอำยุครบกำหนด 2
ปี นับแต่วนั ที่ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนง : ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิซ่ ึ งประสงค์ที่จะใช้สิทธิ ในกำรซื้ อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั จะต้องแจ้ง
ควำมจำนงกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญในระหว่ำง 5 วันทำกำรก่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ใน
ในกำรใช้สิทธิ
แต่ละครั้ง ในระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึ ง 15.30 น.และกำหนดให้กำรใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำยมี
ระยะเวลำแจ้งควำมจำนงไม่นอ้ ยกว่ำ 15 วัน ก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย

ข้อกำหนดสิ ทธิของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 1 ของ บริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหำชน)
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กำรไม่ ส ำมำรถยกเลิ ก กำร : เมื่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้แจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญตำมใบสำคัญ
แจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ แสดงสิ ทธิแล้ว ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ
ดังกล่ำวได้
จำนวนหุ ้นสำมัญที่ จดั ไว้เพื่อ : 107,500,000 หุน้ (มูลค่ำที่ตรำไว้ (par value) หุน้ ละ 1 บำท)
รองรับ
ตลำดรองของใบสำคัญแสดง : บริ ษ ัท จะน ำใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ เ ข้ำจดทะเบี ย นเป็ นหลักทรั พ ย์จ ดทะเบี ย นในตลำด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
สิ ทธิ
ตลำดรองของหุน้ สำมัญที่เกิด : บริ ษทั จะนำหุ ้นสำมัญที่ เกิ ดจำกกำรใช้สิทธิ เข้ำจดทะเบี ยนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนใน
ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
จำกกำรใช้สิทธิ
ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้
(Dilution Effect)

: เนื่ องจำกเป็ นกำรออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมตำมสัดส่ วนกำรถือหุ ้น ดังนั้น
จึงไม่มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อย่ำงไรก็ตำม หำกมีกำรใช้
สิ ทธิซ้ือหุน้ ครบถ้วนตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผถู ้ ือหุน้ เดิมทั้งจำนวน จะ
มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
1) ผลกระทบด้ำนกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุน้ (Control Dilution)
เนื่องจำกกำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ในครั้งนี้ เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ เดิมใช้สิทธิท้ งั จำนวน ผูถ้ ือหุน้ เดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้ำนกำรลดลง
ของสัดส่ วนกำรถือหุ ้นและสิ ทธิ ออกเสี ยง อย่ำงไรก็ตำม กรณี ที่มีกำรใช้สิทธิ ท้ งั จำนวน
โดยบุคคลอื่นที่มิใช่ผถู ้ ือหุน้ จะมีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ ้นเดิมประมำณร้อยละ 33.33 โดยมี
สูตรกำรคำนวณดังนี้
Control Dilution = (Qw/(Qo+Qw) โดยที่
Qw = จำนวนหุน้ ที่รองรับใบสำคัญแสดงสิ ทธิเท่ำกับ 107,500,000 หุน้
Qo = จำนวนหุน้ ที่ชำระแล้วเดิมเท่ำกับ 215,000,000 หุน้
ดังนั้น
Control Dilution = (107,500,000/(215,000,000+107,500,000))*100
= 33.33%
2) ผลกระทบด้ำนกำรลดลงของรำคำหุน้ (Price Dilution)
เนื่ องจำกรำคำกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ NDR-W1 คือ 3 บำทต่อหุ ้นซึ่ งต่ำกว่ำ
รำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก 7 วัน ทำกำรก่อนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ดังนั้นผูถ้ ือ
หุน้ เดิมจึงไม่ได้รับผลกระทบด้ำนกำรลดลงของรำคำ อย่ำงไรก็ตำมหำกมีกำรใช้สิทธิ ซ้ื อ
หุ ้น สำมัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษ ัท ตำมใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ NDR-W1 ครบทั้ง จ ำนวน
107,500,000 หน่วย โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม จะทำให้เกิดผลกระทบต่อรำคำหุ ้น
ของบริ ษทั ร้อยละ 7.82
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สูตรกำรคำนวณกำรลดลงของรำคำหุน้
Price Dilution = ((Po-Pn)*Qw))/((Qo+Qw)*Po)
โดยที่
Po = รำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ ้น 7 วันก่อนวันประชุมกรรมกำร ระหว่ำงวันที่ 15
กันยำยน 2559 ถึงวันที่ 23 กันยำยน 2559 = 3.92 บำทต่อหุน้
Pn = รำคำใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั รุ่ นที่1 ให้แก่ผูถ้ ือ
หุน้ เดิม เท่ำกับ 3 บำท ต่อหุน้
Qo = จำนวนหุน้ ที่มีอยูเ่ ดิม 215,000,000 หุน้
Qw = จำนวนหุ ้นที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั
รุ่ นที่ 1 คือ 107,500,000 หุน้
ดังนั้น Price Dilution = ((3.92-3.00)* 107,500,000))/((215,000,000+107,500,000)* 3.92)
= 7.82%
เงื่อนไขอื่นๆ

: ให้คณะกรรมกำรบริ ษทั และ/หรื อบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ น
ผูพ้ ิ จ ำรณำก ำหนดหลัก เกณฑ์ เงื่ อ นไขและรำยละเอี ย ดอื่ น ๆ ของใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ
โดยรวมถึงกำรเจรจำตกลง ลงนำมในเอกสำรและสัญญำต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนิ นกำร
ต่ำงๆ อันจำเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่ องกับกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ใน
ครั้งนี้ ซึ่ งรวมถึงกำรนำใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และหุ ้นสำมัญที่ ออกเนื่ องจำกกำรใช้สิทธิ ตำม
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เข้ำจดทะเบี ยนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ (mai) ตลอดจนดำเนินกำรขออนุญำตต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

1.2 กำรใช้สิทธิและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ
1.2.1

วันกำหนดกำรใช้สิทธิเพื่อซื้อหุน้ สำมัญ
ผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ สำมำรถใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้ ในวันที่ 15 มิ ถุนำยน 2560 วันที่ 15
ธันวำคม 2560 วันที่ 15 มิถุนำยน 2561 และครั้งสุ ดท้ำย คือวันที่ 22 ธันวำคม 2561 ซึ่ งตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ มีอำยุครบกำหนด 2 ปี นับแต่วนั ที่ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ในกรณี วนั กำหนดกำรใช้สิทธิ ไม่ตรงกับวันทำกำร ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิ ในแต่ละครั้งเป็ นวันทำกำร
สุดท้ำย ก่อนหน้ำวันกำหนดใช้สิทธิดงั กล่ำว
ในกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ สำมำรถใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญทั้งหมดหรื อ
บำงส่ วนก็ได้ สำหรั บใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่เหลื อและไม่ได้ใช้สิทธิ ภำยในวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำย
บริ ษทั จะถื อว่ำผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ดังกล่ำว และให้ถือว่ำ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่ำวสิ้นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ
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1.2.2

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ
ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญในแต่ละครั้ง (ยกเว้นกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย)
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิซ่ ึ งประสงค์ที่จะใช้สิทธิ ในกำรซื้ อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั จะต้องแจ้งควำมจำนงในกำร
ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 15.30 น.ภำยในระยะเวลำ 5 วันทำกำร
ก่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ต่อไปนี้เรี ยกว่ำ “ระยะเวลำแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ”)
ทั้งนี้ บริ ษทั จะแจ้งข่ำวเกี่ยวกับระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ อัตรำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิ
พร้อมทั้งสถำนที่ที่ใช้สิทธิ โดยผ่ำนระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์ เพื่อแจ้งให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 5 วันทำกำรก่อนระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญครั้งสุดท้ำย
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิซ่ ึ งประสงค์ที่จะใช้สิทธิ ในกำรซื้ อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั จะต้องแจ้งควำมจำนงในกำร
ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 15.30 น. ของทุกวันทำกำร
ภำยในระยะเวลำ 15 วัน ก่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย (ต่อไปนี้เรี ยกว่ำ “ระยะเวลำแจ้งควำมจำนงในกำร
ใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย”)
ทั้งนี้ บริ ษทั จะแจ้งข่ำวเกี่ ยวกับระยะเวลำแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ อัตรำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิ
พร้อมทั้งสถำนที่ที่ใช้สิทธิ โดยผ่ำนระบบเผยแพร่ ขอ้ มูล ของตลำดหลักทรัพย์ ภำยใน 5 วันทำกำรก่อนระยะเวลำ
แจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย พร้อมทั้งจะส่งจดหมำยลงทะเบียนถึงผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ตำมรำยชื่อ
ที่ ปรำกฏในสมุดทะเบี ยนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ณ วันปิ ดสมุดทะเบี ยนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ครั้ ง
สุดท้ำย เพื่อแจ้งให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วันทำกำร ก่อนระยะเวลำแจ้งควำมจำนง
ในกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย
ทั้งนี้ บริ ษทั จะปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เป็ นเวลำ 21 วัน ก่อนวันกำหนดใช้สิทธิ ครั้ง
สุ ดท้ำย และตลำดหลักทรัพย์จะทำกำรขึ้นเครื่ องหมำยห้ำมกำรซื้ อขำย (SP) ล่วงหน้ำ 3 วันทำกำรก่อนปิ ดสมุด
ทะเบียน ในกรณี ที่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ตรงกับวันหยุดทำกำรของตลำดหลักทรัพย์
ให้เลื่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนดังกล่ำวเป็ นวันทำกำรก่อนหน้ำ ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะพักกำรซื้ อขำยจนถึงวัน
ครบกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย

1.2.3

ผูท้ รงสิ ทธิในใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
1) ผูท้ รงสิ ทธิในใบสำคัญแสดงสิ ทธิกรณี ทวั่ ไป
สิ ทธิในใบสำคัญแสดงสิ ทธิจะตกได้แก่บุคคลหรื อ นิ ติบุคคลที่ปรำกฏชื่อเป็ นเจ้ำของใบสำคัญแสดง
สิ ทธิจำนวนดังกล่ำวในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบแสดงสิ ทธิในขณะนั้นๆ หรื อในวันแรกของกำรปิ ดสมุดทะเบียน
ในกรณี ที่มีกำรปิ ดสมุดทะเบี ยนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เว้นแต่จะได้มีกำรโอนใบสำคัญสิ ทธิ ซ่ ึ ง
สำมำรถใช้ยนื ยันกับบริ ษทั ได้ตำมข้อ 4.1 ก) เกิดขึ้นแล้วในวันปิ ดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้องข้ำงต้น ซึ่ งสิ ทธิ ใน
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิจะตกได้แก่ผรู ้ ับโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
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2) ผูท้ รงสิ ทธิในใบสำคัญแสดงสิ ทธิกรณี ที่ศูนย์ฝำกหลักทรัพย์เป็ นผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิแทน
สิ ทธิในใบสำคัญแสดงสิ ทธิจะตกได้แก่บุคคลหรื อนิติบุคคลที่นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้รับ
แจ้ง เป็ นหนัง สื อ จำกศู น ย์ฝ ำกหลัก ทรั พ ย์ ว่ำ เป็ นผู ้ท รงสิ ท ธิ ใ นใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ จ ำนวนดัง กล่ ำ วที่
ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ไว้ในชื่อของศูนย์ฝำกหลักทรัพย์ในขณะนั้นๆ หรื อใน
วันแรกของกำรปิ ดสมุดทะเบียน ในกรณี ที่มีกำรปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
1.2.4

นำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2009-9000
โทรสำร : 0 2009-9991
SET Contact center: 0 2009-9999
Website: http://www.set.or.th/tsd
E-mail: SETContactCenter@set.or.th
นำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิ ทธิจะรับผิดชอบต่อกำรปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่ งในสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิจะต้องประกอบด้วย ชื่อ และนำมสกุล สัญชำติ และที่อยูข่ องผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ และรำยละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตำมที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะกำหนด ในกรณี ขอ้ มูลไม่ตรงกัน บริ ษทั จะ
ถือว่ำสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิเป็ นข้อมูลที่ถูกต้อง
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิมีหน้ำที่ในกำรแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงหรื อข้อผิดพลำดในรำยละเอียดในกำรลงบันทึกใน
สมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และนำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขข้อผิดพลำด
ดังกล่ำว
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ใ นกำรเปลี่ ยนแปลงนำยทะเบี ย นของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ โดยจะทำกำรแจ้งให้ผูถ้ ื อ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวผ่ำนระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์

1.2.5

กำรรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิและสถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิ
บริ ษทั จะรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ และรับชำระเงินค่ำจองซื้ อหุ ้นสำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ โดยผู ้
ถือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ สำมำรถติดต่อบริ ษทั เพื่อแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้ ตำม
ระยะเวลำที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.2 และสถำนที่ดงั นี้
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหำชน)
เลขำนุกำรบริ ษทั 129 หมู่ 3 ถนนหนองชำก-พนัสนิคม
ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี 20220
โทรศัพท์ 038-160707
โทรสำร 033-047348
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ทั้งนี้ ในกรณี ที่บริ ษทั มีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับกำรรับแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิ และ/หรื อ กำรแต่งตั้ง
ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ และ/หรื อ สถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิ บริ ษทั จะแจ้งกำรเปลี่ยนแปลง
ดังกล่ำวให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิทรำบผ่ำนระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์
1.2.6

ขั้นตอนกำรใช้สิทธิ
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิสำมำรถขอรับใบแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญได้ ณ สถำนที่ที่ติดต่อในกำร
ใช้สิทธิ หรื อดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ของบริ ษทั ที่ www.ndrubber.co.th โดยสำมำรถแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิ
ซื้อหุน้ สำมัญได้ตำมรำยละเอียดที่ระบุในข้อ 1.2.5 ตำมระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ตำมที่ระบุใน
ข้อ 1.2.2 ข้ำงต้น
ในกรณี ที่ใบสำคัญแสดงสิ ทธิอยูใ่ นระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ประสงค์จะใช้
สิ ทธิจะต้องแจ้งควำมจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อถอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิตำมที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนด
ก) ในกรณี ที่ ผู ้ถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ มี บัญ ชี ซ้ื อ ขำยหลัก ทรั พ ย์ข องตนอยู่ใ นบัญ ชี “บริ ษ ัท ศู น ย์รั บ ฝำก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผูฝ้ ำก” ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิตอ้ งแจ้งควำมจำนง
ไปยังบริ ษทั หลักทรัพย์ที่มีบญั ชีซ้ือขำยหลักทรัพย์ของตนอยู่ เพื่อให้บริ ษทั หลักทรัพย์ดงั กล่ำวถอนใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ ออกจำกบัญชี “บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผูฝ้ ำก” โดยศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์จะดำเนิ นกำรออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เพื่อ ใช้เป็ นหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้น
สำมัญของบริ ษทั
ข) ในกรณี ที่ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ไม่มีบญ
ั ชี ซ้ื อขำยหลักทรัพย์ โดยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อยูก่ บั ศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์ใน “บัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์” ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ตอ้ งกำรใช้สิทธิ ต้องแจ้งควำมจำนง
และกรอกแบบคำขอเพื่อถอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ตำมที่ ตลำดหลักทรั พย์กำหนด โดยยื่นต่อศู นย์รับฝำก
หลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จำก “บัญชี ผูฝ้ ำกหลักทรั พย์” โดยศู นย์รับฝำกหลักทรั พย์จะ
ดำเนิ นกำรออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เพื่อใช้เป็ นหลักฐำนประกอบในกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญของ
บริ ษทั
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ (ทั้งที่ถือเป็ นใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless)) ที่
ประสงค์จะใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญ จะต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ โดยต้องดำเนิ นกำร
และยืน่ เอกสำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิภำยในระยะเวลำแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิ ดังนี้
ก) แบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญที่ ได้กรอกข้อควำมถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุกรำยกำร
พร้อมลงนำมโดยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่บริ ษทั ตำมที่ระบุในข้อ 1.2.5 ในช่วงระยะเวลำกำรแจ้ง
ควำมจำนงกำรใช้สิทธิ
ข) ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ตำมแบบที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่ งผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิลงลำยมือชื่อผูโ้ อนด้ำนหลัง ตำมจำนวนที่ระบุในแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิ และหนังสื อ
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มอบอำนำจให้ผอู ้ ื่นมำรับใบสำคัญแสดงสิ ทธิฉบับใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ำมี)
และส่งให้แก่บริ ษทั ตำมที่อยูใ่ นข้อ 1.2.5
ค) ชำระเงินตำมที่ระบุในใบแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญ และส่งหลักฐำนกำรชำระเงินให้แก่บริ ษทั
โดยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญ จะต้องชำระเป็ น เช็ค แคชเชี ยร์ เช็ค หรื อ
ดร๊ ำฟท์ ที่สำมำรถเรี ยกเก็บได้ในเขตกรุ งเทพมหำนคร ภำยใน 2 (สอง) วันทำกำร และขีดคร่ อมเฉพำะสั่งจ่ำย
“บัญชีจองซื้อหุ้นสำมัญ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด(มหำชน)”
ทั้งนี้กำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญดังกล่ำวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริ ษทั เรี ยกเก็บเงินค่ำหุ ้นสำมัญดังกล่ำวได้
แล้วเท่ ำนั้น หำกบริ ษทั ไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงิ น ไม่วำ่ ด้วยเหตุผลใดๆ ที่ มิได้เกิ ดจำกควำมผิดของบริ ษทั
บริ ษทั จะถือว่ำผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญในครั้งนั้น โดยบริ ษทั จะ
จัดส่งใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียนคืนให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ภำยใน 30 วันทำกำรนับ
จำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ในครั้งนั้นๆ แต่ท้ งั นี้ ไม่ถือเป็ นกำรตัดสิ ทธิ ที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะใช้สิทธิ
ในกำรซื้อหุน้ สำมัญในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็ นกำรใช้สิทธิ ในครั้งสุ ดท้ำย บริ ษทั จะถือว่ำใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
นั้นๆ สิ้นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิซ่ ึงบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรื อ ค่ำเสี ยหำยอื่นใด ไม่
ว่ำในกรณี ใดๆ
ง) ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่ำอำกรแสตมป์ หรื อภำษีอื่นใด (ถ้ำมี) ตำมบทบัญญัติแห่ ง
ประมวลรัษฎำกร หรื อข้อบังคับ หรื อกฎหมำยต่ำงๆ ที่ใช้บงั คับกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงกำรใช้สิทธิ
หลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิ
1) บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย

: สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อ สำเนำบัตรข้ำรำชกำร/
สำเนำบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจที่ ยงั ไม่หมดอำยุ พร้อมสำเนำ
ทะเบียนบ้ำน (ในกรณี ที่มีกำรเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่ งทำให้ ชื่อ/
ชื่อสกุลไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ให้แนบเอกสำรที่ ออก
โดยหน่ วยงำนรำชกำร เช่ น ทะเบี ยนสมรส ใบหย่ำ ใบแจ้ง
เปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็ นต้น) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง

2) บุคคลธรรมดำต่ำงด้ำว

: สำเนำใบต่ำงด้ำวหรื อหนังสื อเดินทำงที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้อม
รับรองสำเนำถูกต้อง

3) นิติบุคคลสัญชำติไทย

3.1) สำเนำหนังสื อรั บรองที่ กระทรวงพำนิ ชย์ออกให้ไม่เกิ น 6
เดื อนก่ อนวันก ำหนดกำรใช้สิท ธิ ซึ่ งผูม้ ี อำนำจลงนำมลง
ลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง พร้อมประทับตรำสำคัญของ
นิติบุคคล (ถ้ำมี) และ
3.2) สำเนำเอกสำรตำมข้อ 1) หรื อ 2) แล้วแต่กรณี ของผูม้ ีอำนำจ
ลงนำมที่ได้รับรองสำเนำถูกต้องในเอกสำรตำมข้อ 3.1)
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4) นิติบุคคลต่ำงด้ำว

4.1) สำเนำหนังสื อสำคัญกำรจัดตั้งนิ ติบุคคล หนังสื อบริ คณห์
สนธิ และ/หรื อหนังสื อรับรองของนิ ติบุคคล พร้อมลงนำม
รับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ ีอำนำจลงนำมของนิ ติบุคคลนั้น
และประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี)
4.2) สำเนำหนังสื อเดิ นทำงของผูม้ ี อำนำจลงนำมที่ ได้รับรอง
สำเนำเอกสำรตำมข้อ 4.1) ที่ ยงั ไม่หมดอำยุพร้ อมลงนำม
รับรองสำเนำถูกต้อง
หมำยเหตุ : สำเนำเอกสำรประกอบกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญของ
นิติบุคคลซึ่งเป็ นคนต่ำงด้ำว ตำมข้อ 4.1) และ 4.2) ข้ำงต้น ซึ่ งผูม้ ี
อำนำจลงนำมได้ลงลำยมือชื่ อรับรองสำเนำถูกต้องแล้ว จะต้อง
ได้รับกำรรับรองลำยมือชื่อโดย Notary Public และรับรองโดย
เจ้ำ หน้ ำ ที่ ส ถำนทู ต ไทย หรื อสถำนกงสุ ล ไทยในประเทศที่
เอกสำรดังกล่ำวได้จดั ทำหรื อรับรองควำมถูกต้อง และมีอำยุไม่
เกิน 6 เดือน ก่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิ

5) คัสโตเดียน

: สำเนำกำรจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ที่มีอำยุไม่เกิน
6 เดื อน ของประเทศที่ ออกสำรนั้น พร้อมหนังสื อแต่งตั้ง คัส
โตเดียน และเอกสำรหลักฐำนของผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่อ พร้อม
ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง

ทั้งนี้ หำกผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิไม่ส่งมอบหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิ ตำมที่กล่ำวข้ำงต้น บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะ
ถือว่ำผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกในครั้งนั้นๆ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั สำมำรถใช้
ดุลพินิจในกำรพิจำรณำให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิใช้สิทธิตำมหนังสื อสำคัญแสดงสิ ทธิได้ตำมควำมเหมำะสม
1.2.7

จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ขอใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญ จะต้องไม่ต่ำกว่ำ 100 หุ ้น และจะต้องเป็ นจำนวน
เต็มเท่ำนั้น แต่ในกรณี ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิมีสิทธิในกำรซื้อหุน้ สำมัญต่ำกว่ำ 100 หุน้ จะต้องใช้สิทธิในกำรซื้อ
หุน้ สำมัญในครั้งเดียวทั้งจำนวน โดยอัตรำกำรใช้สิทธิเท่ำกับใบสำคัญแสดงสิ ทธิหนึ่งหน่วย ต่อหุน้ สำมัญหนึ่งหุ ้น
เว้นแต่กรณี มีกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิตำมที่ระบุในข้อ 5

1.2.8

จำนวนหุน้ สำมัญที่ออกให้เมื่อมีกำรใช้สิทธิจะคำนวณโดยกำรนำจำนวนเงินในกำรใช้สิทธิ ซึ่งผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิ ทธิได้ชำระตำมที่กล่ำวข้ำงต้น หำรด้วยรำคำกำรใช้สิทธิ ในขณะที่มีกำรใช้สิทธิ น้ นั โดยบริ ษทั จะออกหุ ้นสำมัญ
เป็ นจำนวนเต็ม ไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ คูณด้วยอัตรำกำรใช้สิทธิ หำกมีกำรปรับรำคำกำรใช้
สิ ทธิ และ/หรื อ อัตรำกำรใช้สิทธิ แล้วทำให้มีเศษเหลืออยูจ่ ำกกำรคำนวณดังกล่ำว บริ ษทั จะไม่นำเศษดังกล่ำวมำ
คิดคำนวณ และจะชำระเงินที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิดงั กล่ำวเป็ นเช็คระบุชื่อขีดคร่ อมเฉพำะคืนให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญ

ข้อกำหนดสิ ทธิของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 1 ของ บริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหำชน)

หน้ำ 10

แสดงสิ ทธิ โดยทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียนภำยใน 30 วันทำกำร นับจำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยไม่มี
ดอกเบี้ยไม่วำ่ ในกรณี ใดๆ
ในกรณี ที่ตอ้ งมีกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำกำรใช้สิทธิ ตำมเกณฑ์กำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตรำกำรใช้
สิ ทธิ ตำมที่ระบุในเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ และมีเศษของจำนวนหุ ้นสำมัญที่ จะได้รับจำกกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ ให้ตดั เศษของหุน้ ทิ้ง
1.2.9

หำกบริ ษทั ได้รับเอกสำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิ ทธิ ตำมที่ ระบุในข้อ 1.2.6 ไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้อง หรื อ
จำนวนเงินที่บริ ษทั ได้รับชำระไม่ครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญ หรื อ
บริ ษทั ตรวจสอบได้ว่ำข้อควำมที่ ผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ กรอกลงในแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้น
สำมัญนั้นไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้อง หรื อติดอำกรแสตมป์ (ถ้ำมี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตำมบทบัญญัติแห่งประมวล
รัษฎำกร ข้อบังคับ หรื อกฎหมำยต่ำงๆ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิจะต้องทำกำรแก้ไขให้ถูกต้องภำยในระยะเวลำกำร
แจ้ง ควำมจ ำนงในกำรใช้สิ ทธิ ใ นแต่ ล ะครั้ ง หำกผูถ้ ื อ ใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ ไ ม่ ทำกำรแก้ไ ขให้ถู กต้อ งภำยใน
ระยะเวลำดังกล่ำว บริ ษทั จะถือว่ำผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิแสดงเจตนำที่จะยกเลิกกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญในครั้ง
นั้นๆ และบริ ษทั จะจัดส่งเงินที่ได้รับโดยไม่มีดอกเบี้ย และใบแสดงสำคัญแสดงสิ ทธิ คืนให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ ภำยใน 30 วัน นับจำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ ตำมวิธีกำรและเงื่อนไขตำมที่บริ ษทั กำหนด ทั้งนี้ ผู ้
ถือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ สำมำรถแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญใหม่ได้ ในวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ครั้ ง
ต่อไป เว้นแต่กำรใช้สิทธิ ครั้งนั้นเป็ นครั้งสุ ดท้ำย ให้ถือว่ำใบสำคัญแสดงสิ ทธิ น้ นั ๆ สิ้ นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้
สิ ทธิ บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรื อค่ำเสี ยหำยอื่นใดไม่วำ่ ในกรณี ใดๆ
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณี ที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิชำระเงินในกำรใช้สิทธิ ไม่ครบถ้วน หรื อชำระเงินจำนวนตำม
กำรใช้สิทธิ บริ ษทั มีสิทธิที่จะดำเนินกำรประกำรใดประกำรหนึ่งต่อไปนี้ ตำมที่บริ ษทั เห็นสมควร
ก) ถือว่ำแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิครั้งนั้นสิ้นสภำพลง โดยไม่มีกำรใช้สิทธิ หรื อ
ข) ถือว่ำจำนวนหุน้ สำมัญที่จองซื้อมีจำนวนเท่ำกับจำนวนเงินที่ได้รับจำกกำรใช้สิทธิตำมรำคำกำรใช้สิทธิ ใน
ขณะนั้น หรื อ
ค) ให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิชำระเงินเพิ่มเติมตำมจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภำยในระยะเวลำ
กำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ครั้งนั้น หำกบริ ษทั ไม่ได้รับเงินครบตำมจำนวนในกำรใช้สิทธิ ภำยใน
ระยะเวลำดังกล่ำว บริ ษทั จะถือว่ำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิสิ้นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ
หมำยเหตุ : ในกรณี เป็ นกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย บริ ษทั จะดำเนินกำรตำมข้อ ข) เท่ำนั้น
ในกรณี ตำมข้อ ก) และ ค) บริ ษทั จะส่ งเงินที่ได้รับไว้และใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ โดยบริ ษทั จะถือว่ำไม่มีกำรใช้สิทธิดงั กล่ำว คืนให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ทำงไปรษณี ยภ์ ำยใน
30 วันทำกำร นับจำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ โดยไม่มีดอกเบี้ย
ในกรณี ตำมข้อ ข) บริ ษทั จะถือว่ำมีกำรใช้สิทธิ เพียงบำงส่ วน และบริ ษทั จะส่ งมอบใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ ส่วนที่เหลือคืนให้กบั ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ทำงไปรษณี ยล์ งทะเบี ยนภำยใน 30 วันทำกำร นับจำกวัน
กำหนดกำรใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ พร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ำมี) โดยไม่มีดอกเบี้ย อย่ำงไรก็ดี ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
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ที่ยงั ไม่มีกำรใช้สิทธิ ดงั กล่ำว ยังคงมีผลต่อไปจนถึงวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำย เว้นแต่เป็ นกำรใช้สิทธิ
ครั้งสุดท้ำย
ทั้งนี้ หำกบริ ษทั ได้ทำกำรส่ งเช็ค ดรำฟต์ ตัว๋ แลกเงิ นธนำคำร หรื อคำสั่งจ่ำยเงินธนำคำร ซึ่ งขีดคร่ อมสั่งจ่ำย
เฉพำะผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียน ตำมที่อยูท่ ี่ระบุในแบบแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิโดย
ถูกต้องแล้ว ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิจะไม่มีสิทธิเรี ยกร้องดอกเบี้ย และ/หรื อ ค่ำเสี ยหำยใดๆ อีกต่อไป
1.2.10 เมื่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญได้ปฏิ บตั ิตำมเงื่ อนไขกำรแจ้งควำมจำนงกำรใช้
สิ ทธิซ้ือหุน้ สำมัญตำมข้อ 1.2.6 กล่ำวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และ
แบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญ พร้อมหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิ ตำมข้อ 1.2.6 และชำระเงินค่ำ
จองซื้อหุน้ สำมัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิจะไม่สำมำรถเพิกถอนกำรใช้สิทธิ ได้ เว้น
แต่จะได้รับควำมยินยอมเป็ นหนังสื อจำกบริ ษทั ฯ
1.2.11 เมื่อพ้นกำหนดวันกำหนดใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำยแล้ว แต่ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ยงั มิได้ปฏิ บตั ิตำมเงื่ อนไขกำรใช้
สิ ทธิ ที่กำหนดไว้อย่ำงครบถ้วน ให้ถือว่ำใบสำคัญแสดงสิ ทธิ น้ นั ๆ สิ้ นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ และผูถ้ ื อ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิจะใช้สิทธิใดๆ ไม่ได้อีก
1.2.12 บริ ษทั จะยืน่ ขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริ ษทั ต่อกระทรวงพำณิ ชย์ ตำมจำนวนหุ ้นสำมัญที่ออก
ใหม่ สำหรับกำรใช้สิทธิ ในแต่ละครั้ง ภำยใน 14 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับชำระค่ำหุ ้นตำมจำนวนที่มีกำรใช้
สิ ทธิแต่ละครั้ง และบริ ษทั จะดำเนินกำรให้นำยทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ จดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ที่ได้ใช้สิทธิ น้ นั เข้ำเป็ นผูถ้ ือหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ในสมุดทะเบี ยนผูถ้ ือหุ ้นตำมจำนวนหุ ้นสำมัญที่ คำนวณได้จำก
กำรใช้สิทธิในครั้งนั้น
ทั้งนี้ บริ ษทั จะดำเนิ นกำรยื่นคำขอให้รับหุ ้นสำมัญที่ ออกเนื่ องจำกกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนเข้ำซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ ภำยใน 30 วัน นับแต่วนั กำหนดกำรใช้สิทธิแต่ละครั้ง
หุน้ สำมัญที่ออกเนื่องจำกกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะมีสิทธิ และสถำนะเท่ำเทียมกับหุ ้นสำมัญของ
บริ ษทั ที่ ได้ออกไปก่อนหน้ำแล้วทุกประกำร นับแต่วนั ที่ มีกำรจดแจ้งชื่ อของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อผูร้ ับ
สิ ทธิแทนเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ และจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเนื่ องจำกกำรออกหุ ้นสำมัญใหม่ จำกกำรใช้
สิ ทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิกบั กระทรวงพำณิ ชย์แล้ว
1.2.13 ในกรณี ที่หุ้นสำมัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ ไม่เพียงพอ บริ ษทั จะดำเนิ นกำรชดใช้ค่ำเสี ยหำยที่ เกิ ดขึ้น
ให้แก่ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิ ได้ตำมข้อ 6 อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั จะไม่ชดใช้ค่ำเสี ยหำยใดๆ
ให้แก่ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิ ได้ ถึงแม้วำ่ จะมีหุ้นสำมัญเพียงพอ ในกรณี ที่ผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิเป็ นบุคคลต่ำงด้ำว หรื อนิติบุคคลต่ำงประเทศที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิ ได้ เพรำะถูกจำกัดสิ ทธิ ตำมสัดส่ วน
กำรถือหุน้ ที่ระบุในข้อบังคับของบริ ษทั
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2. กำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
กำรเรี ยก และ/หรื อ กำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ให้เป็ นไปตำมวิธีกำรดังต่อไปนี้
ก) บริ ษทั ฯ มี สิท ธิ เ รี ย กประชุ ม ผูถ้ ื อใบส ำคัญ แสดงสิ ทธิ ได้ ไม่ ว่ำ ในเวลำใดๆ แต่ บริ ษ ัทจะต้อ งเรี ย กประชุ มผูถ้ ื อ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิเพื่อขอมติในกำรดำเนิ นกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ ง โดยเร็ วภำยใน 30 วัน นับแต่เกิดเหตุกำรณ์อย่ำง
ใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้
1) หำกมีกำรเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิ ทธิในสำระสำคัญไม่วำ่ โดยบริ ษทั ฯ หรื อผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิ ทธิตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 3 หรื อ
2) หำกมี เ หตุ กำรณ์ ส ำคัญ ซึ่ ง บริ ษ ัท เห็ นว่ำ อำจกระทบต่อ ส่ วนได้เ สี ย ของผูถ้ ื อ ใบส ำคัญแสดงสิ ทธิ อย่ำ งเป็ น
นัยสำคัญ หรื อควำมสำมำรถของบริ ษทั ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมข้อกำหนดสิ ทธิ
ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่ดำเนิ นกำรจัดกำรประชุมภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ บริ ษทั ทรำบว่ำเกิดเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
ตำมข้อ 1) หรื อ 2) ข้ำงต้น ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิร่วมกันไม่นอ้ ยกว่ำ ร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ อำจร้องขอให้ดำเนินกำรจัดประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิได้ โดยระบุเหตุผลที่ขอให้เรี ยก
ประชุมให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่ำว และบริ ษทั ต้องจัดประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ภำยในระยะเวลำ 30 วันนับจำก
ที่ ไ ด้รั บกำรร้ อ งขอจำกผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ดัง กล่ ำวนั้น หำกบริ ษ ัทไม่จัดประชุ ม ภำยในก ำหนดดัง กล่ ำว ผูถ้ ื อ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิสำมำรถจัดประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิได้เอง
ในกรณี ที่มีกำรจัดประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ บริ ษทั จะดำเนิ นกำรปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ เพื่อกำหนดสิ ทธิของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิในกำรเข้ำร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในกำรประชุมดังกล่ำว
เป็ นระยะเวลำไม่เกิน 21 วัน ก่อนวันประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ข) ในกำรเรี ยกประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ไม่วำ่ จะเป็ นกำรประชุมเนื่องจำกผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ (ที่ยงั มิได้ใช้
สิ ทธิ หรื อใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วน) ร้องขอ หรื อคณะกรรมกำรบริ ษทั มีมติให้เรี ยกประชุม ให้บริ ษทั ฯ จัดทำหนังสื อ
นัดประชุมโดยระบุสถำนที่ วัน เวลำ ผูท้ ี่ ขอให้เรี ยกประชุม และเรื่ องที่จะพิจำรณำในที่ประชุมและจัดส่ งให้ผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ (ที่ยงั มิได้ใช้สิทธิ หรื อใช้สิทธิ ไปแล้วบำงส่ วน) แต่ละรำย ตำมรำยชื่อและที่อยูท่ ี่ปรำกฏอยูใ่ น
สมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และแจ้งผ่ำนระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์ ไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน ก่อน
วันประชุมในแต่ละครั้ง
ค) ในกำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ (ที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ หรื อใช้สิทธิ ไปแล้วบำงส่ วน) ซึ่ งมีสิทธิ เข้ำประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำร่ วมประชุมและออกเสี ยงแทนตนก็ได้ โดยผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิ ทธิดงั กล่ำวจะต้องจัดทำหนังสื อมอบฉันทะตำมแบบที่บริ ษทั กำหนด และให้ยื่นหนังสื อมอบฉันทะต่อประธำนที่
ประชุมหรื อผูท้ ี่ประธำนที่ประชุมมอบหมำยก่อนเริ่ มกำรประชุม
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หมำยถึง ผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิ ทธิที่ยงั มิได้ใช้สิทธิ หรื อใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วน ของบริ ษทั ซึ่งปรำกฏรำยชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ ในวันปิ ดสมุดทะเบี ยนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เพื่ อกำหนดสิ ทธิ ในกำรเข้ำร่ วมประชุม โดยไม่รวมถึงผูถ้ ื อ
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ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ มีส่วนได้เสี ย ซึ่ งไม่มีสิทธิ ออกเสี ยง และลงคะแนนในข้อพิจำรณำอันใด ซึ่ งที่ ประชุ มจะ
พิจำรณำและลงมติ
ผูถ้ ื อใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่มี ส่ว นได้เสี ยตำมข้อ นี้ หมำยถึ ง ผูถ้ ื อ ใบส ำคัญแสดงสิ ท ธิ ที่ มีค วำมขัด แย้งทำง
ผลประโยชน์ในเรื่ องที่ที่ประชุมพิจำรณำลงมติ
ง) ในกำรออกเสี ยงลงคะแนน ให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ มีคะแนนเสี ยงเท่ำกับหน่วยของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ถืออยู่
โดยใบสำคัญแสดงสิ ทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสี ยง
จ) ในกำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จดั ขึ้นโดยบริ ษทั ฯ ให้ประธำนคณะกรรมกำรบริ ษทั หรื อบุคคลที่ ได้รับ
มอบหมำยจำกจำกประธำนกรรมกำรบริ ษทั ทำหน้ำที่เป็ นประธำนในกำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ในกรณี ที่
ผูถ้ ือใบแสดงสิ ทธิ เป็ นผูจ้ ดั กำรประชุม หรื อในกรณี ที่ประธำนกรรมกำรบริ ษทั หรื อบุคคลที่ ได้รับมอบหมำยจำก
ประธำนคณะกรรมกำรไม่เข้ำร่ วม ให้ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่เข้ำร่ วมประชุมเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ งที่ มำเข้ำ
ร่ วมประชุมทำหน้ำที่เป็ นประธำนในที่ประชุม โดยที่ท้ งั สองกรณี ผูเ้ ป็ นประธำนที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสี ยงชี้ขำด
ฉ) องค์ประชุมในกำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องประกอบด้วยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ท ธิ ที่ยงั มิได้ใช้สิทธิ
หรื อใช้สิทธิ ไปแล้วบำงส่ วน และ/หรื อ ผูร้ ับมอบฉันทะมำประชุมรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 25 ของจำนวน
หน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จึงจะครบเป็ นองค์ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิน้ นั
ช) ในกรณี ที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมครั้งใด เมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้ว 60 นำที ยังมีผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เข้ำร่ วมประชุม
ยังไม่ครบเป็ นองค์ประชุ ม ให้ถือว่ำกำรประชุ มนั้นเป็ นอันระงับไป หำกกำรเรี ยกประชุ มเป็ นกำรเรี ยกโดยมติ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ให้นัดประชุมใหม่ภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน นับจำกวันกำหนด
ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ในครั้งแรก และให้บริ ษทั ดำเนิ นกำรจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมไปยังผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ ทุกรำย และตลำดหลักทรัพย์ ตำมรำยละเอียดและวิธีกำรที่ ระบุไว้ขำ้ งต้น ในกำรประชุมครั้งหลังนี้ ไม่
บังคับว่ำจะต้องครบองค์ประชุ ม อย่ำงไรก็ตำม หำกผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เป็ นผูร้ ้ องขอให้เรี ยกประชุ มผูถ้ ื อ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ในกรณี ที่ไม่ครบเป็ นองค์ประชุม ให้ถือว่ำกำรประชุมเป็ นอันระงับไป โดยจะไม่มีกำรเรี ยก
ประชุมใหม่อีก
ซ) มติที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่ งของจำนวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิซ่ ึงเข้ำร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ฌ) มติ ใดๆ ของที่ ประชุ มผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ให้ถือว่ำมี ผลผูกพันผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ทุกรำย ไม่ว่ำผูถ้ ื อ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิน้ นั จะได้เข้ำร่ วมประชุมด้วยหรื อไม่ก็ตำม
ญ) ภำยหลัง จำกประชุ มผูถ้ ื อ ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ บริ ษทั จะแจ้งมติ ของที่ ประชุ ม ผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ท ธิ ใ ห้ผูถ้ ื อ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิทรำบผ่ำนระบบเผยแพร่ ขอ้ มูล ของตลำดหลักทรัพย์โดยเร็ ว
ฎ) บริ ษทั ฯ จะดำเนินกำรจัดทำบันทึกรำยงำนกำรประชุม และเก็บรักษำบันทึกดังกล่ำวไว้ที่สำนักงำนใหญ่ของบริ ษทั
รำยงำนกำรประชุมที่ได้ลงลำยมือชื่อโดยประธำนที่ประชุมให้ถือเป็ นหลักฐำนอันสมบูรณ์ของกิจกำรทั้งหลำยที่ได้
ประชุมกันนั้น และให้ถือว่ำกำรประชุมและมติท้ งั หลำยได้กระทำโดยถูกต้อง และบริ ษทั ฯ จะจัดส่ งรำยงำนกำร
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ประชุมดังกล่ำวให้แก่ตลำดหลักทรัพย์และสำนักงำน กลต. ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 14 วัน นับจำกวันที่ประชุมผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ฏ) ในกำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ บริ ษทั หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมำยจำกบริ ษทั และที่ปรึ กษำกฎหมำยของบริ ษทั
มี สิทธิ ที่จะเข้ำร่ วมประชุ มผูถ้ ื อ ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เพื่อแสดงควำมคิ ดเห็ น หรื อให้คำอธิ บำยในที่ ประชุ มผูถ้ ื อ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิได้
ฐ) บริ ษทั จะเป็ นผูช้ ำระค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิท้ งั หมด
ฑ) บริ ษทั จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิ ทธิ ตำมมติที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ นับตั้งแต่วนั ที่ที่ประชุมได้ลงมติ
และบริ ษทั จะแจ้งกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิ ทธิ เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ให้สำนักงำน กลต. และตลำดหลักทรัพย์
ทรำบภำยใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ทั้งนี้ บริ ษทั จะแจ้งให้ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ทรำบผ่ำน
ระบบเผยแพร่ ขอ้ มูล ของตลำดหลักทรัพย์ ในวันเดียวกันนั้น และปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้แล้วในข้อ 3
3. กำรแก้ ไขเพิม่ เติมสิทธิและเงือ่ นไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ
3.1 กำรแก้ไขในส่วนที่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิโดยชัดแจ้งหรื อที่ตอ้ งดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมกฎหมำย
กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิ ทธิในเรื่ องที่เห็นได้วำ่ จะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ โดยชัด
แจ้ง หรื อในส่วนซึ่งไม่ทำให้สิทธิของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ดอ้ ยลง หรื อเพื่อให้เป็ นไปตำมบัญญัติหรื อหลักเกณฑ์ที่
กำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมำยอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ หรื อข้อบังคับ
หรื อคำสั่งที่มีผลบังคับทัว่ ไป หรื อประกำศ หรื อข้อบังคับของสำนักงำน กลต. ที่เกี่ยวข้อง ให้บริ ษทั กระทำได้โดยไม่
ต้องได้รับควำมยินยอมจำกที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ภำยหลังจำกที่ได้แจ้ง กลต. ได้ทรำบแล้ว ทั้งนี้ กำรแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิ ทธิ จะต้องไม่เป็ นกำรขยำยอำยุใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ หรื ออัตรำกำร
ใช้สิทธิ ยกเว้นกำรปรับสิ ทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับปรุ งสิ ทธิที่ระบุไว้ในข้อ 3.3
3.2 กำรแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็ นสำระ
กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิ ทธิ นอกจำกกรณี ตำมข้อ 3.1 ต้องได้รับควำมยินยอมจำกบริ ษทั ฯ และที่ประชุมผู ้
ถือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิ ทธิ ของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ตำมที่ กำหนดในข้อ 3.2 ยกเว้นกำรปรับสิ ทธิ ตำมที่
ระบุ ไว้ในข้อ 5 จะต้อ งได้รับ ควำมยินยอมด้วยคะแนนเสี ย งไม่ น้อ ยกว่ำ กึ่ งหนึ่ ง ของจ ำนวนเสี ย งทั้งหมดของผูถ้ ื อ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิซ่ ึงเข้ำร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ทั้งนี้ บริ ษทั จะดำเนิ นกำรแจ้งให้สำนักงำน กลต. ตลำดหลักทรัพย์ และนำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ทรำบถึงกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิ ทธิ และจะจัดส่ งข้อกำหนดสิ ทธิ ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่ำวภำยใน 15 วัน นับ
จำกวันที่มีกำรแก้ไขเพิม่ เติมข้อกำหนดสิ ทธิตำมข้อ 3.1 หรื อ 3.2 แล้วแต่กรณี
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3.3 เงื่อนไขในกำรดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิ ทธิ
กำรแก้ไขเพิ่มเติ มข้อกำหนดสิ ทธิ ไม่ว่ำในกรณี ใดๆ จะต้องไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อกำหนดตำมประกำศ ทจ.
34/2551 หรื อกฎเกณฑ์ใดๆ ของสำนักงำน กลต. รวมทั้งที่ จะมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมภำยหลังที่ บริ ษทั ได้รับอนุ ญำตจำก
สำนักงำน กลต. ให้ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
บริ ษทั จะแจ้งผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ถึงกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิ ทธิ ดงั กล่ำวในข้อ 3.1 หรื อ 3.2 ผ่ำน
ระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์ โดยทันที ณ วันเดียวกันกับที่บริ ษทั แจ้งสำนักงำน กลต. ตลำดหลักทรัพย์ และ
นำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และจะจัดส่งข้อกำหนดสิ ทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ภำยใน
15 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับกำรร้องขอจำกผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และจะจัดให้มีกำรเก็บรักษำสำเนำข้อกำหนดสิ ทธิ ที่
แก้ไขเพิ่มเติม ณ สำนักงำนใหญ่ของบริ ษทั เพื่อให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ขอตรวจสอบสำเนำข้อกำหนดสิ ทธิ ที่แก้ไข
เพิ่มเติมได้ในวันและเวลำทำกำรของสถำนที่ดงั กล่ำว (แล้วแต่กรณี )
ผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และ/หรื อ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ไม่มีสิทธิ ที่จะเสนอให้แก้ไขข้อกำหนดสิ ทธิ ใน
เรื่ องอัตรำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิ และอำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ยกเว้นเป็ นกำรแก้ไขเพิ่มเติมตำมเงื่อนไขกำร
ปรับสิ ทธิ และต้องไม่ขดั หรื อแย้งกับกฎหมำยและเป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรั พย์และตลำดหลักทรัพย์ และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
4. กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
4.1 กำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่มิได้ฝำกไว้กบั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั นี้
ก) กำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิระหว่ำงผูโ้ อนและผูร้ ับโอน
กำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะสมบูรณ์เมื่อผูโ้ อนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่สมุดทะเบี ยนผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิระบุชื่อเป็ นเจ้ำของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จำนวนที่จะทำกำรโอนหรื อผูร้ ับโอนคนสุ ดท้ำย โดยมีกำรสลัก
หลังแสดงกำรโอนต่อเนื่องครบถ้วนจำกผูท้ ี่ปรำกฏชื่อดังกล่ำว (แล้วแต่กรณี ) ได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่
ผูร้ ับโอนโดยลงลำยมือชื่อสลักหลังแสดงกำรโอนให้ไว้ดว้ ย
1) ผลกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิระหว่ำงผูร้ ับโอนกับบริ ษทั กำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะใช้ยนั กับบริ ษทั ได้
ก็ต่อเมื่อนำยทะเบี ยนของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้รับคำขอลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ พร้อมทั้ง
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ผูร้ ับโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้ลงลำยมือชื่ อเป็ นผูร้ ับโอนในด้ำนหลังของใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิน้ นั ครบถ้วนแล้ว
2) ผลของกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิระหว่ำงผูร้ ับโอนกับบุคคลภำยนอก กำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะใช้ยนั
กับบุคคลภำยนอกได้ก็ต่อเมื่อนำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิ ทธิได้ลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิเรี ยบร้อยแล้ว
ข) กำรขอลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
จะต้องกระทำ ณ สำนักงำนใหญ่ของนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ในวันและเวลำทำกำรของนำยทะเบียน
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และจะต้องทำตำมแบบและวิธีกำรที่ นำยทะเบี ยนของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ กำหนด โดยนำย
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ทะเบียนใบสำคัญแสดงสิ ทธิปฏิเสธ ไม่รับคำขอลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หำกนำยทะเบียนใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ เ ห็ น ว่ำ กำรโอนใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ น้ ัน ไม่ ชอบด้ว ยกฎหมำย โดยผูข้ อลงทะเบี ยนจะต้องส่ ง มอบ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ลงลำยมือชื่อครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1 ก) พร้อมทั้งหลักฐำนอื่นๆ ที่ยืนยันถึงควำม
ถูกต้องและควำมสมบูรณ์ของกำรโอนและกำรรับโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ตำมที่นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
กำหนด ให้แก่นำยทะเบี ยนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ดว้ ย ซึ่ งนำยทะเบี ยนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะลงทะเบี ยนกำรโอน
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบแสดงสิ ทธิ ให้แล้วเสร็ จภำยใน 7 วันทำกำร หลังจำกวันที่นำยทะเบียน
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิได้รับคำขอลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ พร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และหลักฐำน
อื่นๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรี ยบร้อยแล้ว
4.2 กำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ฝำกไว้กบั ศูนย์ฝำกหลักทรัพย์
สำหรับกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ฝำกไว้ที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์น้ นั ให้เป็ นไปตำมข้อบังคับของตลำด
หลักทรัพย์ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
5. เงือ่ นไขกำรปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริ ษทั จะดำเนินปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิ ในกำรซื้ อหุ ้นสำมัญตลอดอำยุของใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ เมื่ อเกิ ดเหตุกำรณ์ ใดเหตุกำรณ์ หนึ่ งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อรั กษำผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ื อ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิไม่ให้นอ้ ยไปกว่ำเดิม
ก) เมื่อบริ ษทั มีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุน้ สำมัญของบริ ษทั อันเป็ นผลมำจำกกำรรวมหุ ้น หรื อแบ่งแยกหุ ้น
ของบริ ษทั โดยกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิท ธิ จะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วนั ที่ ได้มีกำร
เปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุน้ สำมัญของบริ ษทั ซึ่งกำรปรับสิ ทธิน้ ีทำเพื่อให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้รับหุ ้น
จำนวนเท่ำเดิม เสมือนว่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุน้ สำมัญของบริ ษทั
1) รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี้
Price 1 = (Price 0*Par 1)/Par 0
2) อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Ratio 1 = (Ratio 0*Par 0)/Par 1
โดยที่
Price 1 คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
Price 0 คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
Ratio 1 คือ อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
Ratio 0 คือ อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
Par 1

คือ มูลค่ำที่ตรำไว้ของหุน้ สำมัญหลังกำรเปลี่ยนแปลง

Par 0

คือ มูลค่ำที่ตรำไว้ของหุน้ สำมัญก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
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ข) เมื่อบริ ษทั ฯ เสนอขำยหุน้ สำมัญให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม และ/หรื อ บุคคลในวงจำกัด โดย”รำคำสุ ทธิ ต่อหุ ้นของหุ ้นสำมัญ
ที่ออกใหม่” ต่ ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุ ้นของหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ” ซึ่ งกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้
สิ ทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีต้ งั แต่วนั แรกที่ผซู ้ ้ื อหุ ้นสำมัญไม่ได้รับสิ ทธิ ในกำรจองซื้ อหุ ้นสำมัญที่
ออกใหม่ (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ข้ ึนเครื่ องหมำย XR) สำหรับกรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม (Right
Issue) และ/หรื อวันแรกของกำรเสนอขำยหุ ้นสำมัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อบุคคลในวงจำกัด
แล้วแต่กรณี
“รำคำสุ ทธิ ต่อหุ ้นของหุ ้นสำมัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จำกจำนวนเงินทั้งหมดที่บริ ษทั จะได้รับจำกกำรเสนอ
ขำยหุน้ สำมัญ หักด้วยค่ำใช้จ่ำยเงินที่เกิดขึ้นจำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกนั้น (ถ้ำมี) หำรด้วยจำนวนหุ ้นสำมัญ
ที่ออกใหม่ท้ งั หมด
อนึ่ง ในกรณี ที่มีกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญพร้อมกันมำกกว่ำ 1 รำคำเสนอขำย ภำยใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้ อหุ ้น
ดังกล่ำวด้วยกัน ให้นำรำคำขำยทุกรำคำมำคำนวณรำคำสุ ทธิ ต่อหุ ้นของหุ ้นสำมัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณี ที่กำรเสนอ
ขำยดังกล่ำวไม่อยูภ่ ำยใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้ อด้วยกัน ให้นำเฉพำะรำคำเสนอขำยที่ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำ
ตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริ ษทั ” มำคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงเท่ำนั้น
“รำคำตลำดต่อหุ ้นของหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ” ได้กำหนดไว้เท่ ำกับมูลค่ำกำรซื้ อขำยหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ฯ
ทั้งหมด หำรด้วยจำนวนหุน้ สำมัญของบริ ษทั ที่มีกำรซื้อขำยทั้งหมดในตลำดหลักทรัพย์ ในระหว่ำงระยะเวลำ 15 วัน
ทำกำรติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในกำรคำนวณ
“วันที่ใช้ในกำรคำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผถู ้ ือหุ ้นสำมัญจะไม่ได้รับสิ ทธิ ในกำรจองซื้ อหุ ้นสำมัญที่ออกใหม่
(วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ข้ ึนเครื่ องหมำย XR) สำหรับกรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิ ม (Right Issue)
และ/หรื อ วันแรกของกำรเสนอขำยหุ ้นสำมัญสำมัญที่ ออกใหม่สำหรับกรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชน
ทัว่ ไป และ/หรื อ กรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
ในกรณี ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุ ้นของหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ” เนื่ องจำกหุ ้นสำมัญไม่มีกำรซื้ อขำยใน
ช่วงเวลำดังกล่ำว บริ ษทั ฯ จะดำเนินกำรกำหนดรำคำยุติธรรมของหุน้ สำมัญของบริ ษทั เพื่อใช้ในกำรคำนวณแทน
“รำคำยุติธรรม” หมำยถึง รำคำที่ประเมินโดยที่ปรึ กษำทำงกำรเงินที่สำนักงำน กลต. ให้ควำมเห็นชอบ
1) รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Price 1 =

(Price 0*((A*MP)+BY))/(MP*(A+B))

2) อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Ratio 1 =

((Ratio 0*(MP*(A+B))/((A*MP)+BY)

โดยที่
Price 1

คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง

Price 0

คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

Ratio 1

คือ อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง

Ratio 0

คือ อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
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MP

คือ รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริ ษทั

A

คือ จำนวนหุน้ สำมัญที่ได้เรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นเพื่อ
สิ ทธิในกำรจองซื้อหุน้ สำมัญที่ออกใหม่ กรณี เสนอขำยหุน้ สำมัญให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม และ/
หรื อวันก่อนวันแรกของกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญที่ออกใหม่กรณี เสนอขำยหุน้ สำมัญให้แก่
ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณี เสนอขำยหุน้ สำมัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

B

คือ จำนวนหุน้ สำมัญที่ออกใหม่ท้ งั กำรเสนอขำยให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม และ/หรื อ เสนอขำย
ให้แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด

BY

คือ จำนวนเงินที่ได้รับทั้งสิ้นหลังจำกหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรออกหลักทรัพย์น้ นั (ถ้ำ

มี)

ทั้งจำกกำรเสนอขำยให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม และ/หรื อ เสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/
หรื อ เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ค) เมื่อบริ ษทั เสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม และ/หรื อประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลใน
วงจ ำกัด โดยที่ ห ลัก ทรั พ ย์น้ ัน ให้สิ ท ธิ ที่ จ ะแปรสภำพ/เปลี่ ยนเป็ นหุ ้น สำมัญ หรื อให้สิ ทธิ ใ นกำรซื้ อ หุ ้นสำมัญ
(“หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิ แปลงสภำพ”) โดยที่ “รำคำสุ ทธิ ต่อหุ ้นของหุ ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิ ทธิ ”
ดังกล่ำวต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริ ษทั ”
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิท ธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันที ต้ งั แต่วนั แรกที่ ผูซ้ ้ื อหุ ้นสำมัญจะ
ไม่ได้รับสิ ทธิกำรซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรื อให้สิทธิ ในกำรจองซื้ อ
หุน้ สำมัญ (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ข้ ึนเครื่ องหมำย XR) สำหรับกรณี ที่เสนอขำยให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม (Right Issue)
และ/หรื อวันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุ ้นสำมัญ หรื อให้สิทธิ
ในกำรซื้อหุน้ สำมัญ กรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อกรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้บุคคลใน
วงจำกัด แล้วแต่กรณี
“รำคำสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิ ทธิ” คำนวณได้จำกจำนวนเงินที่บริ ษทั จะได้รับจำกกำร
ขำยหลักทรั พย์ที่ให้สิทธิ ที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ ยนเป็ นหุ ้นสำมัญ หรื อให้สิทธิ ในกำรจองซื้ อหุ ้นสำมัญ หักด้ว ย
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรออกหลักทรัพย์น้ นั (ถ้ำมี) รวมกับเงินที่จะได้รับจำกกำรแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุ ้นสำมัญ
หรื อใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญนั้น หำรด้วยจำนวนหุน้ สำมัญทั้งสิ้นที่ตอ้ งออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิน้ นั
อนึ่ ง ในกรณี ที่มีกำรเสนอขำยหุ ้นที่ออกใหม่พร้อมกันมำกกว่ำ 1 รำคำกำรเสนอขำย ภำยใต้เ งื่อนไขที่ จะต้อง
จองซื้อหุน้ ดังกล่ำวด้วยกัน ให้นำรำคำเสนอขำยทุกรำคำมำคำนวณรำคำสุ ทธิ ต่อหุ ้นของหุ ้นสำมัญที่ออกใหม่ แต่ใน
กรณี ที่กำรเสนอขำยดังกล่ำวไม่อยูภ่ ำยในเงื่อนไขที่ตอ้ งจองซื้อด้วยกัน ให้นำเฉพำะรำคำที่เสนอขำยที่ต่ำกว่ำ ร้อยละ
90 ของ “รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริ ษทั ” มำคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงเท่ำนั้น
“รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริ ษทั ” ให้มีควำมหมำยเช่นเดียวกับรำยละเอียดในข้อ ข)
“วันที่ใช้ในกำรคำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผซู ้ ้ือหุน้ สำมัญจะไม่ได้รับสิ ทธิในกำรจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรื อให้สิทธิ ในกำรซื้ อหุ ้นสำมัญ สำหรับกรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำย
หลักทรัพย์ดงั กล่ำวให้ผถู ้ ือหุน้ เดิม (Right Issue) และ/หรื อ วันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้
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สิ ท ธิ แ ปลงสภำพเป็ นหุ ้น สำมัญ หรื อ ให้สิ ท ธิ ใ นกำรจองซื้ อ หุ ้น สำมัญ ส ำหรั บ กรณี ที่ เ ป็ นกำรเสนอขำยให้แ ก่
ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
1) รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Price 1 =

(Price 0*((A*MP)+BY))/(MP*(A+B))

2) อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Ratio 1 =

(Ratio 0*(MP*(A+B))/((A*MP)+BY)

โดยที่
Price 1

คือ รำคำใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง

Price 0

คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

Ratio 1

คือ อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง

Ratio 0

คือ อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

MP

คือ รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริ ษทั

A

คือ จำนวนหุน้ สำมัญที่ได้เรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นเพื่อ
สิ ทธิในกำรจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ที่ให้สิทธิ ที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุ ้นสำมัญ
หรื อให้สิทธิในกำรจองซื้อหุน้ สำมัญ กรณี เสนอขำยให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม และ/หรื อ วันก่อน
วันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุน้
สำมัญ หรื อให้สิทธิในกำรจองซื้อหุน้ สำมัญ กรณี เสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/
หรื อกรณี เสนอขำยให้บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

B

คือจำนวนหุน้ สำมัญที่ออกมำเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลง
สภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรื อให้สิทธิในกำรจองซื้อหุน้ สำมัญตำมที่เสนอขำยให้แก้ผู ้
ถือหุน้ เดิม และ/หรื อเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอขำยให้แก่บุคคลใน
วงจำกัด

BY

คือจำนวนเงินที่ได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้
สิ ทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรื อให้สิทธิในกำรจองซื้อหุน้ สำมัญ สำหรับ
กำรเสนอขำยให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม และ/หรื อเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอ
ขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมกับเงินที่จะได้รับจำกกำรใช้สิทธิแปลงสภำพเปลี่ยนเป็ น
หุน้ สำมัญ หรื อใช้สิทธิในกำรจองซื้อหุน้ สำมัญ

ง) เมื่อบริ ษทั จ่ำยปั นผลทั้งหมดหรื อบำงส่ วนเป็ นหุ ้นสำมัญที่ออกใหม่ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ซึ่ งกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีต้ งั แต่วนั แรกที่ผซู ้ ้ื อหุ ้นสำมัญจะไม่มีสิทธิ รับหุ ้นปั นผล
(วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ข้ ึนเครื่ องหมำย XD)
1) รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี้
Price 1 =

(Price 0*A)/(A+B)

ข้อกำหนดสิ ทธิของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 1 ของ บริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหำชน)

หน้ำ 20

2) อัตรำใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี้
Ratio 1 =

(Ratio 0*(A+B))/A

โดยที่
Price 1

คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง

Price 0

คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

Ratio 1

คือ อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง

Ratio 0

คือ อัตรำกำรใช้สิทธิเก่ำก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

A

คือ จำนวนหุน้ สำมัญที่ได้เรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เพื่อ
สิ ทธิในกำรรับหุน้ ปั นผล

B

คือ จำนวนหุน้ สำมัญที่ออกใหม่ในรู ปแบบของหุน้ สำมัญปั นผล

จ) เมื่อบริ ษทั จ่ำยเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่ำอัตรำร้อยละ 90 ของกำไรสุ ทธิ ตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริ ษทั (ที่ได้มีกำร
ตรวจสอบแล้ว) หลังจำกหักขำดทุนสะสม สำรองตำมกฎหมำย ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยและภำษีเงินได้จำกผล
กำรดำเนินงำนในรอบระยะเวลำบัญชีใดๆ ในระหว่ำงอำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ
และอัตรำกำรใช้สิทธิ จะมี ผลบังคับทัน ที ต้ งั แต่ว นั แรกที่ ผูซ้ ้ื อ หุ ้นสำมัญ จะไม่มีสิ ทธิ รับปั นผล (วันแรกที่ ต ลำด
หลักทรัพย์ข้ ึนเครื่ องหมำย XD)
ทั้งนี้ อัตรำร้ อ ยละของเงิ น ปั นผลที่ จ่ำยให้กับ ผูถ้ ื อ หุ ้น ค ำนวณโดยนำเงิ น ปั นผลที่ จ่ำ ยออกจริ ง จำกผลกำร
ดำเนิ นงำนในแต่ละรอบระยะเวลำบัญชี หำรด้วยกำไรสุ ทธิ ตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริ ษทั (ที่ได้มีกำรตรวจสอบ
แล้ว) หลังจำกหักขำดทุนสะสม สำรองตำมกฎหมำย ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยและภำษีเงินได้ของผลดำเนินงำนใน
รอบระยะเวลำบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปั นผลที่จ่ำยออกจริ งดังกล่ำวให้รวมถึงเงินปั นผลที่จ่ำยระหว่ำงกำลในแต่ละ
รอบบัญชีดงั กล่ำวด้วย
วัน ที่ ใ ช้ใ นกำรค ำนวณ หมำยถึ ง วัน แรกที่ ผูซ้ ้ื อ หุ ้น สำมัญ จะไม่ ไ ด้รั บ สิ ท ธิ ใ นเงิ น ปั น ผล (วัน แรกที่ ต ลำด
หลักทรัพย์ข้ ึนเครื่ องหมำย XD)
1) รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Price 1 =

(Price 0*(MP-(D-R)))/MP

2) อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Ratio 1 =

(Ratio 0*MP)/(MP-(D-R))

โดยที่
Price 1

คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง

Price 0

คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

Ratio 1

คือ อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง

Ratio 0

คือ อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
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MP

คือ รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริ ษทั

D

คือ เงินปั นผลต่อหุน้ ที่จ่ำยแก่ผถู ้ ือหุน้

R

คือ เงิ นปั นผลต่อหุ ้นที่ จ่ำยในอัตรำร้ อยละ 90 ของกำไรสุ ทธิ ตำมงบกำรเงิ นเฉพำะของ

บริ ษทั (ที่ได้มีกำรตรวจสอบแล้ว) หลังจำกหักขำดทุนสะสมและสำรองตำมกฎหมำย หำรด้วยจำนวนหุ ้น
สำมัญของบริ ษทั ที่มีกำรซื้อขำยทั้งหมดในตลำดหลักทรัพย์ในระหว่ำงระยะเวลำ 15 วันทำกำร (วันที่เปิ ด
ทำกำรซื้อขำยของตลำดหลักทรัพย์) ติดต่อกัน ก่อนวันที่ใช้ในกำรคำนวณ
ฉ) ในกรณี ที่มีเหตุกำรณ์ใดๆ อันทำให้ผถู ้ ือใบแสดงสิ ทธิ และผลประโยชน์อนั พึงได้ โดยที่เ หตุกำรณ์ใดๆ ไม่ได้อยูใ่ น
ข้อ ก) ถึงข้อ จ) ดังกล่ำว ให้บริ ษทั ฯ พิจำรณำเพื่อกำหนดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรื ออัตรำกำรใช้
สิ ทธิ (หรื อปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิ ทธิแทนอัตรำกำรใช้สิทธิ) ใหม่อย่ำงเป็ นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิ ของ
ผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ด้อยไปกว่ำเดิ ม ทั้งนี้ โดยให้ถือว่ำผลกำรพิจำรณำนั้นเป็ นที่ สุด และให้บริ ษทั แจ้งให้
สำนักงำน กลต. ตลำดหลักทรัพย์ และนำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ทรำบถึงรำยละเอียดดังกล่ำวโดยทันที
นับตั้งแต่วนั ที่มีเหตุให้ตอ้ งดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้สิทธิดงั กล่ำว
ช) กำรคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิตำม ก) ถึงข้อ ฉ) เป็ นอิสระต่อกันและจะคำนวณ
กำรเปลี่ ย นแปลงตำมลำดับ เหตุ ก ำรณ์ ก่อ นหลัง ในกรณี ที่ เ หตุก ำรณ์ ต่ำ งๆ จะเกิ ด ขึ้ นพร้ อ มกัน ให้ค ำนวณกำร
เปลี่ยนแปลงตำมลำดับดังนี้ คือ ก) จ) ง) ข) ค) และ ฉ) ตำมลำดับ โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณกำรเปลี่ยนแปลง
ให้คงสภำพของรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิเป็ นทศนิยม 3 ตำแหน่ง
ซ) กำรคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ ก) ถึงข้อ ฉ) จะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงซึ่ ง
ทำให้รำคำกำรใช้สิทธิ ใหม่สูงขึ้น และ/หรื อ อัตรำกำรใช้สิทธิ ลดลง เว้นแต่กรณี กำรรวมหุ ้นสำหรับกำรคำนวณ
จำนวนเงินจำกกำรใช้สิทธิ จะคำนวณจำกรำคำกำรใช้สิทธิ ใหม่หลังจำกกำรเปลี่ยนแปลง (ทศนิ ยม 2 ตำแหน่ง) คูณ
กับจำนวนหุ ้นสำมัญ (จำนวนหุ ้นสำมัญคำนวณได้จำก อัตรำกำรใช้สิทธิ ใหม่ คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่
แสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ ้นออกมำเป็ นเศษหุ ้น ให้ตดั เศษหุ ้นนั้นทิ้ง) ส่ วนในกรณี ที่กำร
เปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิดงั กล่ำวมีผลทำให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่ที่คำนวณตำมสู ตรมีรำคำต่ำกว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้
ของหุน้ สำมัญ (Par value) ของบริ ษทั บริ ษทั ของสงวนสิ ทธิที่จะปรับรำคำกำรใช้สิทธิ ใหม่เพียงเท่ำกับมูลค่ำที่ตรำไว้
ของหุน้ สำมัญเท่ำนั้น
ฌ) บริ ษทั อำจทำกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิควบคู่กบั กำรออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิใหม่ทดแทนกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิ
ก็ได้
ญ) กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตรำกำรใช้สิทธิ ตำม ก) ถึง ฉ) และ/หรื อ กำรออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ใหม่ทดแทนกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิ ตำมข้อ ฌ) บริ ษทั จะดำเนิ นกำรแจ้งผลกำรเปลี่ยนแปลงโดยไม่ชกั ช้ำก่อน
วันที่ อตั รำหรื อรำคำใช้สิทธิ แปลงสภำพมี ผลบังคับใช้ โดยบอกถึ งรำยละเอีย ดวิธีกำรคำนวณ และเหตุผลที่ ตอ้ ง
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำว ให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิทรำบ ผ่ำนระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์ และแจ้งกำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำวให้สำนักงำน กลต. ทรำบภำยใน 15 วัน นับแต่วนั ที่มีผลบังคับใช้ ต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำใช้
สิ ทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิ
ข้อกำหนดสิ ทธิของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 1 ของ บริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหำชน)
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6. กำรชดใช้ ค่ำเสียหำย กรณีบริษัทไม่ สำมำรถจัดให้ มหี ้ นุ สำมัญเพือ่ รองรับกำรใช้ สิทธิ
บริ ษทั จะชดใช้ค่ำเสี ยหำยให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ตำมรำยละเอียด ดังนี้
6.1 บริ ษทั จะชดใช้ค่ำเสี ยหำยให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ต่อเมื่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้แจ้งควำมจำนงในกำร
ใช้สิทธิแต่ละครั้งตำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิ ตำมข้อ 1.2.6 และบริ ษทั ไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นสำมัญ
เพื่อรองรั บกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้อย่ำงครบถ้วน ยกเว้นกรณี ตำมที่ ระบุไว้ในข้อจำกัดกำรโอน
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และข้อจำกัดกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ตำมข้อ 4 โดยค่ำเสี ยหำยที่บริ ษทั ฯ จะชดใช้
ให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่ำวสำมำรถคำนวณได้ตำมที่กำหนดในข้อ 6.3
6.2 กำรชดใช้ค่ำเสี ยหำยตำมข้อ 6.1 บริ ษทั จะชำระให้เป็ นเช็คระบุชื่อขีดคร่ อมสัง่ จ่ำยเฉพำะชื่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
และจะจัดส่งทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียนภำยใน 30 วันทำกำร นับจำกวันที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ มำแจ้งควำมจำนง
ที่จะใช้สิทธิ
อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณี ใดๆ หำกบริ ษทั ได้ทำกำรส่ งเช็ค ดรำฟต์ ตัว๋ แลกเงินธนำคำร หรื อคำสั่งจ่ำยเงินของ
ธนำคำร ซึ่งขีดคร่ อมสัง่ จ่ำยเฉพำะชื่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียนตำมที่อยูท่ ี่ระบุในหนังสื อ
แสดงควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้รับเงินค่ำเสี ยหำยคืนแล้วโดย
ชอบ และไม่มีสิทธิเรี ยกร้องดอกเบี้ย และ/หรื อ ค่ำเสี ยหำยใดๆ อีกต่อไป
6.3 กำรคำนวณค่ำเสี ยหำยที่บริ ษทั จะชดใช้ให้ผถู ้ ือสิ ทธิใบสำคัญแสดงสิ ทธิตำมข้อ 6.1 มีสูตรกำรคำนวณดังนี้
ค่ำเสี ยหำยต่อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย

=

B x (MP-EP)

โดยที่
B

คือ

จำนวนหุน้ สำมัญที่ไม่สำมำรถจัดให้มี และ/หรื อ เพิ่มขึ้นได้ตำมอัตรำกำรใช้สิทธิที่
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ต่อ 1 หน่วย

MP

คือ

รำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุน้ สำมัญของบริ ษทั 5 วันทำกำรติดต่อกันก่อนวัน
กำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละรอบ ซึ่งผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิมำแจ้งควำมจำนงในกำรใช้
สิ ทธิ (รำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักเท่ำกับมูลค่ำกำรซื้ อหุ ้นทั้งหมดของบริ ษทั หำรด้วยจำนวน
หุน้ ของบริ ษทั ที่มีกำรซื้อขำยทั้งหมด)

EP

คือ

รำคำกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อรำคำกำรใช้สิทธิ ตำมเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ
หำกมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตรำกำรใช้สิทธิ

อนึ่ง ในกรณี ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิซ่ ึงเป็ นคนต่ำงด้ำว (ทั้งบุคคลธรรมดำและนิติบุคคล) ที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิ
ได้เนื่องจำกข้อจำกัดในเรื่ องอัตรำส่วนกำรถือหุน้ ของคนต่ำงด้ำว ซึ่ งข้อบังคับบริ ษทั ข้อที่ 13 กำหนดว่ำกำรถือหุ ้น
ของคนต่ำงด้ำวจะต้องไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั เว้นแต่จะเป็ นไปตำม
เงื่อนไขที่กำหนดในข้อบังคับบริ ษทั ในกรณี เช่นนี้ บริ ษทั จะไม่ชดใช้ค่ำเสี ยหำย หรื อ ดำเนิ นกำรอื่นใดให้แก่ผถู ้ ือ
ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ซึ่ ง เป็ นคนต่ ำ งด้ำ ว และผูถ้ ื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ซ่ ึ งเป็ นคนต่ ำ งด้ำ วไม่ มี สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ ง
ค่ำเสี ยหำย หรื อเรี ยกร้องให้บริ ษทั ชดใช้ใดๆ ทั้งสิ้น
6.4 กำรชดใช้ค่ำเสี ยหำยตำมข้อนี้ให้ถือเป็ นที่สุด
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7. กำรดำเนินกำรกรณีมเี ศษของหุ้น
ในกรณี ที่ตอ้ งมีกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำกำรใช้สิทธิ ตำมเกณฑ์กำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิ
ตำมที่ ระบุในเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ ตำม ข้อ 5 และมีเศษของจำนวนหุ ้นสำมัญที่จะได้รับจำกกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิให้ตดั เศษหุน้ ทิ้ง
8. มติทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นเพือ่ อนุมตั กิ ำรออกหุ้นสำมัญเพือ่ รองรับกำรใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่ ประชุ มวิสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้งที่ 2/2559 เมื่ อวันที่ 22 พฤศจิ กำยน 2559 มี มติอนุ มตั ิ กำรเพิ่มทุนจดทะเบี ยน
จำนวน 107,500,000 บำท โดยกำรออกหุ ้นสำมัญ จำนวน 107,500,000 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เพื่อรองรับกำร
ใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุน้ สำมัญของบริ ษทั ที่ออกในครั้งนี้
9. รำยละเอียดเกีย่ วกับหุ้นทีอ่ อกใหม่ เพือ่ รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุน้ สำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ

107,500,000 หุน้

มูลค่ำที่ตรำไว้

1 บำทต่อหุน้

รำคำกำรใช้สิทธิ หุน้ ละ

3 บำท (เว้นแต่กรณี มีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ)

เนื่ องจำกหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนในตลำดหลักทรัพย์ ดังนั้นหุ ้นสำมัญที่ ออกใหม่
เนื่ องจำกกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะสำมำรถเข้ำทำกำรซื้ อขำยในตลำดหลักทรัพย์ได้ภำยหลังจำกที่บริ ษทั ฯ
ดำเนิ นกำรจดทะเบี ยนหุ ้นสำมัญใหม่ดงั กล่ำวต่อตลำดหลักทรัพย์แล้ว โดยบริ ษทั ฯ จะดำเนิ นกำรยื่นขออนุญำตนำหุ ้น
สำมัญที่ออกใหม่จำกกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เข้ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลำดหลักทรัพย์
ภำยใน 30 วัน นับแต่วนั กำหนดกำรใช้สิทธิ ทั้งนี้ เพื่อให้หุ้นสำมัญดังกล่ำวสำมรถทำกำรซื้ อขำยในตลำดหลักทรัพย์ได้
เช่นเดียวกับหุ ้นสำมัญเดิมของบริ ษทั ฯ ในกรณี กำรใช้สิทธิ ที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ แจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้น
สำมัญจะขอรับใบหุน้ บริ ษทั จะดำเนินกำรให้นำยทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จัดส่ งใบหุ ้นไปยังผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ตำมที่ อยู่ที่ระบุ ไว้ในสมุดทะเบี ยนผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั โดยทำงไปรษณี ยล์ งทะเบี ยนภำยใน 14 วันทำกำรนับจำกวัน
กำหนดกำรใช้สิทธิ สำหรับในกรณี ระบบไร้ใบหุ ้น (Scripless) จะเป็ นไปตำมกฎเกณฑ์ของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ คือ 7
วันทำกำรนับจำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิ
10. สิทธิของหุ้นสำมัญใหม่ ทเี่ กิดจำกกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
สิ ทธิของหุ น้ สำมัญที่ออกตำมกำรใช้สิทธิของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกครั้งนี้ จะมีสิทธิ และสภำพเหมือน
หุน้ สำมัญเดิมของบริ ษทั ที่ออกไปก่อนหน้ำนี้แล้ว รวมทั้งสิ ทธิในกำรับเงินปั นผลหรื อประโยชน์อื่นใดที่บริ ษทั ให้แก่ผถู ้ ือ
หุ ้น ทั้งนี้ นบั แต่วนั ที่ นำยทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ได้จดแจ้งชื่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และ
กระทรวงพำณิ ช ย์รั บ จดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น ช ำระแล้ว หำกบริ ษ ัท ฯ ได้ป ระกำศวัน ก ำหนดสิ ท ธิ ใ นเงิ น ปั น ผลหรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ก่อนวันที่นำยทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ได้จดแจ้งชื่อของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิเป็ น
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ผูถ้ ื อ หุ ้นในสมุดทะเบี ยนผูถ้ ื อหุ ้น ของบริ ษทั และกระทรวงพำณิ ชย์รับ จดทะเบี ยนเพิ่ มทุ น ชำระเรี ย บร้ อ ยแล้ว ผูถ้ ื อ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่ำวจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปั นผลหรื อผลประโยชน์อื่นนั้น
11. ข้ อจำกัดกำรโอนหุ้น
บริ ษทั ไม่มีขอ้ จำกัดในกำรโอนหุน้ เว้นแต่กำรโอนหุ ้นเป็ นสำเหตุให้ผถู ้ ือหุ ้นที่เป็ นคนต่ำงด้ำวถือหุ ้นในบริ ษทั
เกินกว่ำอัตรำที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 13 กำหนดให้หุ้นของบริ ษทั สำมำรถโอนได้โดยไม่มีขอ้ จำกัด เว้นแต่
กำรโอนหุ ้นนั้น เป็ นเหตุให้มีคนต่ำงด้ำวถือหุ ้นอยู่ในบริ ษทั เกิ นกว่ำ ร้อยละ 49 ของหุ ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของ
บริ ษทั
12. สถำนะของใบสำคัญแสดงสิทธิทอี่ ยู่ระหว่ ำงวันทีผ่ ้ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิแจ้ งควำมจำนงใช้ สิทธิ และวันจดทะเบียนเพิ่ม
ทุนชำระแล้ ว
สถำนะของใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่อยูร่ ะหว่ำงวันที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิได้แจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิและวัน
ก่อนวันที่กระทรวงพำณิ ชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่ องมำจำกกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะมี
สถำนภำพและสิ ทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ยงั ไม่ได้แจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ และสถำนภำพดังกล่ำวนี้ จะ
สิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพำณิ ชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ดังกล่ำวแล้ว
ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ มีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตรำกำรใช้สิทธิ ในช่วงที่บริ ษทั ยังไม่ได้นำหุ ้นสำมัญ
ที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เข้ำจดทะเบียนทุนชำระแล้วกับกระทรวงพำณิ ชย์ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิ ทธิที่ได้ทำกำรใช้สิทธิแล้วจะได้รับกำรปรับสิ ทธิ ยอ้ นหลัง โดยบริ ษทั จะดำเนิ นกำรออกหุ ้นสำมัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู ้
ถือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ โดยเร็ วที่สุดตำมจำนวนที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ สมควรจะได้รับหำกรำคำที่ได้ปรับใหม่น้ นั มี
ผลบังคับใช้โดยหุน้ สำมัญส่วนเพิ่มอำจได้รับช้ำกว่ำหุน้ สำมัญที่ได้รับก่อนหน้ำนี้แล้ว แต่ไม่เกิน 45 วันนับจำกวันที่มีกำร
ปรับสิ ทธิ
13. ข้ อกำหนดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ และข้ อจำกัดกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
13.1

บริ ษทั ไม่มีขอ้ จำกัดในกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เว้นแต่กำรโอนเกิ ดขึ้นในช่วงปิ ดสมุดทะเบี ยนใบสำคัญ

แสดงสิ ทธิเพื่อพักกำรโอนสิ ทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ทั้งนี้ บริ ษทั จะปิ ดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เพื่อพักกำร
โอนหรื อกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เป็ นระยะเวลำ 21 วัน ก่อนวันครบกำหนดกำรใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำย และ
ตลำดหลักทรัพย์ จะทำกำรขึ้นเครื่ องหมำย SP (ห้ำมซื้อขำย) 3 วันทำกำร ก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน
ในกรณี ที่วนั กำหนดใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำยตรงกับวันหยุดทำกำรของตลำดหลักทรัพย์ บริ ษทั จะปิ ดสมุดทะเบียน
21 วัน ก่อนวันทำกำรวันสุดท้ำยของตลำดหลักทรัพย์ก่อนหน้ำวันกำหนดสิ ทธิครั้งสุดท้ำย
13.2

บริ ษทั ไม่มีขอ้ จำกัดกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เว้นแต่กำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่ำว

เป็ นเหตุให้มีคนต่ำงด้ำวถือหุ ้นอยูใ่ นบริ ษทั เกิ นกว่ำ ร้อยละ 49 ของหุ ้นที่ จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด ซึ่ งเป็ นข้อจำกัดตำม
ข้อกำหนดสิ ทธิของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 1 ของ บริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหำชน)

หน้ำ 25

ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 13 ที่กำหนดให้หุน้ ของบริ ษทั สำมำรถโอนได้โดยไม่มีขอ้ จำกัด เว้นแต่กำรโอนหุน้ นั้นเป็ นเหตุ
ให้มีคนต่ำงด้ำวถือหุน้ อยูใ่ นบริ ษทั เกินกว่ำ ร้อยละ 49 ของหุน้ ที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด โดยบริ ษทั มีขอ้ กำหนดดังนี้
ก) บริ ษทั จะไม่ออกหุ ้นสำมัญให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่เป็ นคนต่ำงด้ำว ซึ่ งได้ดำเนิ นกำรใช้สิทธิ ตำม
เงื่อนไขกำรแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิ ตำมข้อ 1.2.6 หำกกำรใช้สิทธิ ดงั กล่ำวจะทำให้สัดส่ วนกำรถือหุ ้น
ของคนต่ำงด้ำวมีจำนวนเกินกว่ำร้อยละ 49 ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ตำมที่ระบุ
ในข้อบังคับบริ ษทั
ข) หำกข้อจำกัดตำมข้อ 13.2 ก) ข้ำงต้นมีผลทำให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่เป็ นคนต่ำงด้ำวที่ได้ดำเนิ นกำร
ใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญ ไม่วำ่ ทั้งหมดหรื อบำงส่ วน บริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ ในกำรคืนเงินที่เหลือตำมรำคำกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ในส่ วนที่สำมำรถใช้สิทธิ
ได้โดยไม่มีดอกเบี้ ยให้แก่ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่เป็ นคนต่ำงด้ำวดังกล่ำวทำงไปรษณี ยล์ งทะเบี ยน
ภำยใน 30 วันทำกำร นับจำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิ
ค) ไม่วำ่ กรณี ใดๆ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่มิได้มีสัญชำติไทยจะจะไม่ได้รับกำรชดเชยหรื อชดใช้ไม่วำ่ ใน
รู ปแบบใดจำกบริ ษทั ฯ ในกรณี ที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ โดยมีสำเหตุมำจำกข้อจำกัดเรื่ องอัตรำส่ วนกำรถือ
หุน้ ของคนต่ำงด้ำวตำมข้อ 13.2 ก) ข้ำงต้น
14. วิธีกำรส่ งมอบหุ้นสำมัญทีเ่ กิดจำกกำรใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ สำมำรถเลื อกให้
บริ ษทั ดำเนินกำรในกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้
14.1 หำกผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ประสงค์จะขอรั บเป็ นใบหุ ้นในนำมของผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ศู นย์รับฝำก
หลักทรัพย์จะส่ งมอบใบหุ ้นตำมจำนวนที่ ใช้สิทธิ แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ทำงไปรษณี ยล์ งทะเบี ยนตอบรับ
ตำมชื่อที่อยูท่ ี่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนภำยใน 15 วันทำกำร นับจำกวันครบกำหนดกำรใช้สิทธิแต่ละครั้ง ในกรณี น้ ี
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิจะไม่สำมำรถขำยหุน้ สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ ในตลำดหลักทรัพย์ได้จนกว่ำจะได้รับ
ใบหุ ้น ซึ่ งอำจจะได้รับภำยหลังจำกที่หุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ ได้รับอนุญำตให้เข้ำทำกำรซื้ อขำยในตลำด
หลักทรัพย์แล้ว
14.2 หำกผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้ แต่ประสงค์จะใช้บริ กำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ โดย
กำรฝำกหุน้ สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ ไว้ในบัญชีของบริ ษทั ของบริ ษทั หลังทรัพย์ซ่ ึ งผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ มี
บัญชีซ้ือขำยหลักทรัพย์อยู่ กรณี น้ ี ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะดำเนิ นกำรนำหุ ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ ฝำกไว้
กับ “บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผูฝ้ ำก” และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึ กยอด
บัญชีจำนวนหุน้ สำมัญที่บริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั ฝำกหุ ้นสำมัญอยูภ่ ำยใน 7 วันทำกำรนับจำกวันครบกำหนดกำรใช้
สิ ทธิ ในแต่ละครั้ ง ในกรณี น้ ี ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะสำมำรถขำยหุ ้นสำมัญที่ เกิ ดจำกกำรใช้สิทธิ ในตลำด
หลักทรั พย์ไ ด้ทัน ที ที่ ตลำดหลักทรั พย์อนุ ญ ำตให้หุ้น สำมัญ ที่ เกิ ด จำกกำรใช้สิท ธิ ทำกำรซื้ อ ขำยได้ใ นตลำด
หลักทรัพย์
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ในกรณี น้ ี ชื่อของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิจะต้องตรงกับชื่อเจ้ำของบัญชีซ้ื อขำยหลักทรัพย์ที่ผถู ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิ ท ธิ ป ระสงค์จะฝำกหุ ้นสำมัญไว้ในบัญชี หลัก ทรั พย์ดังกล่ำว มิ ฉะนั้นแล้ว บริ ษ ัทขอสงวนสิ ทธิ ที่จ ะ
ดำเนินกำรออกใบหุน้ แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ตำมข้อ 14.1 แทน
14.3 หำกผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ ้น แต่ประสงค์จะใช้บริ กำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
โดยกำรฝำกหุ ้นสำมัญที่ เกิ ดจำกกำรใช้สิทธิ ไว้ในบัญชี ของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิ กเลขที่ 600 กรณี น้ ี
บริ ษ ัท จะด ำเนิ น กำรน ำหุ ้น สำมัญ ที่ เ กิ ด จำกกำรใช้สิ ท ธิ ฝ ำกไว้กับ ศู น ย์รั บ ฝำกหลัก ทรั พ ย์ และศู น ย์รั บ ฝำก
หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ตำมจำนวนที่ได้รับกำรจัดสรรไว้ในบัญชี ของบัญชี ผู ้
ออกหลักทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผทู ้ ี่ได้รับกำรจัดสรรภำยใน 7 วันทำกำรนับจำก
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เมื่อผูถ้ ือหุ ้นที่ได้รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ตอ้ งขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ผู ้
ถื อ หุ ้น ดัง กล่ ำ วต้อ งถอนใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ อ อกจำกบัญ ชี เ ลขที่ 600 ดัง กล่ ำ ว โดยต้อ งติ ด ต่ อ ผ่ ำ นบริ ษ ัท
หลักทรั พย์ทั่วไป ซึ่ งอำจจะมี ค่ำธรรมเนี ยมในกำรดำเนิ นกำรตำมที่ ศูนย์รับฝำกหลักทรั พย์ และ/หรื อ บริ ษทั
หลักทรัพย์น้ นั ๆ กำหนด ดังนั้นในกรณี น้ ี ผูถ้ ือหุ ้นที่ ได้รับจัดสรรจะสำมำรถขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ในตลำด
หลัก ทรั พ ย์ไ ด้ทัน ที ที่ต ลำดหลัก ทรั พ ย์อนุ ญ ำตให้ท ำกำรซื้ อ ขำยใบส ำคัญ แสดงสิ ทธิ ข องบริ ษ ัทได้ใ นตลำด
หลักทรัพย์ mai และผูถ้ ือหุ ้นที่ได้รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้ดำเนิ นกำรถอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ออก
จำกบัญชีเลขที่ 600 ดังกล่ำวแล้ว
15. ผลบังคับข้ อกำหนดสิทธิและกฎหมำยทีใ่ ช้ บังคับ
ข้อกำหนดสิ ทธิน้ ี จะมีผลใช้บงั คับในวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ไปจนถึงวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำย
โดยข้อกำหนดสิ ทธิ น้ ี จะใช้บงั คับและตีควำมตำมกฎหมำยไทย และหำกมีขอ้ ควำมใดๆ ในข้อกำหนดสิ ทธิ น้ ี ขดั แย้งกับ
กฎหมำยหรื อประกำศใดๆ ที่มีผลบังคับกับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ให้ใช้ขอ้ ควำมตำมกฎหมำยหรื อประกำศดังกล่ำวบังคับ
แทนข้อควำมของข้อกำหนดสิ ทธิน้ ี ทั้งนี้ เฉพำะในส่วนที่ขดั แย้งกันนั้น

ผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหำชน)
วันที่ 23 ธันวำคม 2559

(นำยชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิ ชชำ, นำงธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิ ชชำ)
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม

ข้อกำหนดสิ ทธิของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 1 ของ บริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหำชน)
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