บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จากัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
ข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (SPORT-W7)
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 7
(SPORT-W7) (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ” หรือ “SPORT-W7”) จานวน ไม่เกิน 456,365,787 หน่วย ออกและเสนอขายโดย
บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 เพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) โดย
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จากัด (มหาชน) (SPORT-W7) (Record Date) ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามที่ได้กาหนดไว้ ในข้อกาหนดสิทธินี้ โดยผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตามข้อกาหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้
รับทราบและเข้าใจข้อกาหนดต่างๆ ในข้อกาหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว
ทั้งนี้ ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิจะจัดให้มีการเก็บรั กษาสาเนาข้อกาหนดสิทธินี้ไว้ ณ สานักงานใหญ่ของ
บริษัท เพื่อให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถขอตรวจสอบสาเนาข้อกาหนดสิทธิและสัญญาต่าง ๆ ได้ในวันและเวลา
ทาการของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

หน้าที่ 1

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จากัด (มหาชน)
คาจากัดความ
คาและข้อความต่างๆ ที่ใช้อยูใ่ นข้อกาหนดสิทธิ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้
“ข้อกาหนดสิทธิ”
หมายถึง ข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
และผู้ ถื อ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของ
บริ ษั ท สยามสปอร์ ต ซิ น ดิ เ คท จ ากั ด (มหาชน) ครั้ ง ที่ 7
(SPORT-W7) ฉบับนี้
“ใบสาคัญแสดงสิทธิ” หรือ
“SPORT-W7”

หมายถึง ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท สยาม
สปอร์ต ซินดิเคท จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (SPORT-W7) ชนิด
ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า

“ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ”

หมายถึง เอกสารที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด เพื่อใช้แทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 7
(SPORT-W7)

“บริษัท” หรือ
“ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ”
“ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ”

หมายถึง บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จากัด (มหาชน)

“ผู้ทรงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิ”

หมายถึง ผู้มีสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ
1.2.3

“สมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิ” หรือ “สมุดทะเบียน”

หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียด
เกี่ยวกับใบสาคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่เก็บ
รักษาโดยนายทะเบียน

“สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิ”

หมายถึง สิทธิทั้งปวงในใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ
สิทธิในการจองซื้อหุ้นรองรับ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ และสิทธิ
ในการได้รับค่าเสียหายในกรณีหุ้นรองรับไม่เพียงพอ

“หุ้นรองรับ”

หมายถึง หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จากัด
(มหาชน) จานวน 456,365,787 หุ้น ที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งหุ้นสามัญที่ จะออกใหม่
เพิ่มเติมในกรณีการปรับสิทธิภายใต้ข้อกาหนดสิทธิ

หมายถึง ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท
สยามสปอร์ต ซินดิเคท จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (SPORT-W7)
และให้รวมถึงผู้ถือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จากัด (มหาชน) ครั้ง
ที่ 7 (SPORT-W7)

หน้าที่ 2

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จากัด (มหาชน)
“วันทาการ” หรือ
“วันทาการของธนาคารพาณิชย์”

หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิดทาการตามปกติในกรุงเทพมหานคร
ซึ่งไม่ใช่วันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์

“ประกาศ ทจ. 34/2551”

หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง
การขออนุญ าตและการอนุ ญาตให้ เสนอขายใบสาคัญ แสดง
สิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ้ น ที่ อ อกใหม่ แ ละหุ้ น ที่ อ อกใหม่ เ พื่ อ รองรั บ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ

“สานักงาน ก.ล.ต.”

หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ตลาดหลักทรัพย์”

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”

หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และ/หรือ
บุคคลที่ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิมอบหมาย

“นายทะเบียน“

หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จากัด และ/หรือ
นิติบุคคลใดๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนใบสาคัญ
แสดงสิทธิ รายใหม่ที่รับโอนสิทธิ และหน้าที่ของนายทะเบียน
เกี่ยวกับการเป็นนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธินี้

“วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ”

หมายถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

“วันกาหนดการใช้สิทธิ”

หมายถึง ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.4.1 ของข้อกาหนดสิทธิ

“วันกาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”

หมายถึง วันที่ใบสาคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 9 เดือน นับจากวันที่ออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 29 สิงหาคม 2562 โดยหาก
วันกาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทาการ ให้เลื่อน
วันกาหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุดท้ายขึ้นมาเป็นวันทาการสุดท้าย
ก่อนหน้าวันกาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเดิม

“ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการ
ใช้สิทธิ”

หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิใน
การซื้อหุ้นของบริษัท สามารถแจ้งความจานงในการใช้สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.4.2

“SET PORTAL”

หมายถึง ระบบเปิ ด เผยสารสนเทศของบริ ษั ท จดทะเบี ย นผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์

หน้าที่ 3

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จากัด (มหาชน)
1.

รายละเอียดเกี่ยวกับใบสาคัญแสดงสิทธิ

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (SPORT-W7) (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ” หรือ
“SPORT-W7”) จานวนไม่เกิน 456,365,787 หน่วย ซึ่งจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททีจ่ องซื้อและได้รับจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท สยามสปอร์ต ซิ นดิเคท จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 7
(SPORT-W7) (Record Date) ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดง
สิทธิ (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยมีรายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิทธิ ดังต่อไปนี้
1.1.

ลักษณะสาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิ

ชื่อ

: ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท สยามสปอร์ต
ซินดิเคท จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (SPORT-W7)

ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์

: บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จากัด (มหาชน)

ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ

: ชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้

จานวนที่ออกและเสนอขาย

: ไม่เกิน 456,365,787 หน่วย (สี่ร้อยห้าสิบหกล้านสามแสนหกหมื่นห้า
พันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดหน่วย)

วิธีการจัดสรร

: จัดสรร SPORT-W7 จานวนไม่เกิน 456,365,787 หน่วย (สี่ร้อยห้าสิบ
หกล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดหน่วย) ให้กับผู้ถือ
หุ้ น เดิ ม ของบริ ษั ท ที่ จ องซื้ อ และได้ รั บ จั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 3 (สาม) หุ้นสามัญ
ใหม่ ต่อ 1 (หนึ่ง) หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง
โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนและ SPORT-W7 (Record Date) ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561

ราคาจัดสรร (ราคาเสนอขาย) ต่อหน่วย

: 0.00 บาท (ศูนย์บาทต่อหน่วย)

อัตราการใช้สิทธิ

: ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1
(หนึ่ง) หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ราคาการใช้สิทธิ

: 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นสามัญใหม่ (อาจเปลี่ยนแปลง
ในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

: 30 พฤศจิกายน 2561

วันที่ครบกาหนดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ : 29 สิงหาคม 2562
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

: 9 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน
2561 – วันที่ 29 สิงหาคม 2562) ซึ่งใบสาคัญแสดงสิทธิจะพ้นสภาพ
จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไป ทั้งนี้ ภายหลังการออก
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ใบสาคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ
จานวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ : ไม่เกิน 456,365,787 หุ้น (สี่ร้อยห้าสิบหกล้านสามแสนหกหมื่นห้าพัน
การใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ
เจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น) (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) หรือคิด
เป็นร้อยละ 25 ของจานวนหุ้นที่เรียกชาระแล้วของบริษัท ซึ่งรวมกับ
จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทจะเสนอขายในครั้งนี้ (456,365,787 +
1,369,097,361 = 1,825,463,148 หุ้น)
ทั้งนี้ จานวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ SPORT-W5
และ SPORT-W7 รวมกัน จะไม่เกินร้อยละ 50 ของจานวนหุ้นที่จาหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งรวมกับจานวนหุ้นเพิ่มทุนที่จะเสนอขายใน
ครั้งนี้ โดย ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่มีมติคณะกรรมการบริษัท
อนุมัติออก SPORT W-7 ซึ่งทาให้จานวนหุ้นที่รองรับการแปลงสภาพคิด
เป็นร้อยละผประมาณ 41 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจานวนหุ้นที่จาหน่าย
ได้แล้วทั้งหมด
วันกาหนดการใช้สิทธิและระยะเวลาการ : ใช้สิทธิได้ทุกวันทาการสุดท้ายของธนาคารพาณิช ย์ทุกเดือนตลอดอายุ
ใช้สิทธิ
ของใบสาคัญแสดงสิทธิ ("วันกาหนดการใช้สิทธิ")
โดยวันกาหนดการใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 28 ธันวาคม 2561 (วันที่
31 ธันวาคม 2561 เป็นวันหยุดทาการของธนาคารพาณิชย์)
และวันกาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ใบสาคัญแสดงสิทธิมีอายุ
ครบ 9 เดือน นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 29
สิงหาคม 2562 โดยหากวันกาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวัน
ทาการ ให้เลื่อนวันกาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายขึ้นมาเป็นวันทาการ
สุดท้ายก่อนหน้าวันกาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเดิม ทั้งนี้ ไม่มีการ
เรียกให้ใช้สิทธิแปลงสภาพก่อนกาหนด
ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้ : ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
สิทธิ
ทุนของบริษัท จะต้องแจ้งความจานงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายใน
ระยะเวลา 5 วันทาการ ก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้น
การแสดงความจานงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจานงใน
การใช้สิทธิภายใน 15 วันก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ข้อจากัดการโอน

: บริษัทไม่มีข้อจากัดการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิเว้นแต่ทรี่ ะบุในข้อ 2

ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิ

: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
หน้าที่ 5

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จากัด (มหาชน)
นายทะเบียน

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

ข้อกาหนดกรณีที่มีใบสาคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะดาเนินการยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจานวน
เหลืออยู่
การปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ
: ในกรณี ที่ มี เ หตุ แ ห่ ง การปรั บ สิ ท ธิ ต ามประกาศคณะกรรมการก ากั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 34/2551 เรื่องการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จ ะซื้อหุ้นที่ออกใหม่
และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ ข้อ 11 (4) (ข) ให้
คณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากาหนดเงื่อนไข และรายละเอียด
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคา
การใช้สิทธิ
เงื่อนไขอื่น

: ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอานาจ และ/หรือ บุคคล
ที่คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอานาจมอบหมาย เป็นผู้ มี
อ านาจในการก าหนดและเปลี่ ย นแปลงหลั ก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และ
รายละเอีย ดอื่ น ๆ ที่เ กี่ย วข้ อ งกั บ SPORT-W7 ซึ่ งรวมถึ งรายละเอี ย ด
เกี่ ย วกั บ การออกและเสนอขาย การจั ด สรร และการใช้ สิ ท ธิ ต าม
ใบสาคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอานาจในการเข้าเจรจา ตกลง ลงนาม
ในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดาเนินการต่าง ๆ อัน
จาเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสาคัญแสดงสิทธิ การออกและ
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการนาใบสาคัญแสดงสิทธิและ
หุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดาเนินการขอ
อนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

: ผลกระทบต่อผู้ถอื หุ้นของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบดังนี้
1) การลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)
2) การลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)
3) การลดลงของส่วนแบ่งกาไร (EPS Dilution)
ทั้งนี้ ในการพิจารณาถึงผลกระทบแบ่งเป็น 2 กรณีตามรูปแบบการใช้
สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใช้สิทธิแปลงสภาพของ SPORT-W7
ดังนี้
กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงใช้สิทธิแปลง
สภาพของ SPORT-W7 ตามสิทธิของตนเองทั้งจานวน
กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิของตนเองทั้ง
จานวน แต่ บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพของ
SPORT-W7 ทั้งจานวน
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สรุปผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามรูปแบบการใช้สิทธิแปลงสภาพ
ของ SPORT-W7 ทั้ง 2 กรณี ดังนี้
ผลกระทบ / รูปแบบการใช้สิทธิ
กรณีที่ 1 กรณีที่ 2
การลดลงของสิทธิออกเสียงของ
0.00%
20.00%
ผู้ถือหุน้ เดิม (Control Dilution)
การลดลงของราคาตลาดของหุ้น
50.37%
50.37%
(Price Dilution)
การลดลงของส่วนแบ่งกาไร
NA
NA
(EPS Dilution)
หมายเหตุ
- Control Dilution = จานวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ / (จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้วทั้งหมด+จานวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้)
- Price Dilution คานวณโดยใช้ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก 7 วันทา
การ (9 ส.ค.61 – 20 ส.ค. 61) ซึ่งเท่ากับ 0.54 บาทต่อหุ้น
โดย Price Dilution = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลัง
เสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
โดยที่ ราคาตลาดหลังเสนอขาย = ((ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x
จานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด) + (ราคาใช้สิทธิ x จานวนหุ้น
รองรับที่เสนอขายครั้งนี้)) / (จานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด +
จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้)
- EPS Dilution = (EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย) / EPS
ก่อนเสนอขาย
โดยที่ EPS หลังเสนอขาย = กาไรสุทธิ / (จานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้ว
ทั้งหมด+จานวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้)
ทั้งนี้ การออก SPORT-W7 ไม่มี EPS Dilution เนื่องจากบริษัทมีผล
การดาเนินงานขาดทุน
- การคานวณมีการปัดเศษทศนิยม
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1.2.

ใบสาคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ และผู้ทรงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิ
1.2.1

นายทะเบียนมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทุกราย โดยใน
ส่วนของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะระบุชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
เป็นผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแทนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธินั้น นายทะเบียนจะออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามแบบที่นายทะเบียนกาหนดให้แก่ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์

1.2.2

นายทะเบียนมีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนที่จะต้องจัดทาและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผูถ้ อื
ใบสาคัญแสดงสิทธิไว้จนกว่าใบสาคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจะมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับของบริษทั หรือ
จนกว่าครบกาหนดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี)

1.2.3

ผู้ทรงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิ
- ผู้ทรงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิกรณีทั่วไป
สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของใบสาคัญ
แสดงสิทธิจานวนดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิในขณะนั้นๆ หรือในวันก่อนวัน
แรกของการปิดสมุดทะเบียนในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ (วัน
ก่อนวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย SP) เว้นแต่จะได้มีการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิซึ่งสามารถใช้ยันกับ
ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิได้ตามข้อ 1.3 เกิดขึ้นแล้วในวันปิดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่ง
สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่ผู้รับโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
- ผู้ทรงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแทน
สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุ คคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน
ดั ง กล่ า วที่ ล งทะเบี ย นในสมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ไ ว้ ใ นชื่ อ ของศู น ย์ รั บ ฝาก
หลักทรัพย์ในขณะนั้นๆ หรือในวันก่อนวันแรกของการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญ
แสดงสิทธิในกรณีที่มีการโอนปิดสมุดทะเบียน (วันก่อนวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย SP)

1.2.4

เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อนายทะเบียน นายทะเบียนมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบสาคัญแสดง
สิทธิให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้
ทรงสิ ทธิ ในใบสาคัญ แสดงสิท ธิร ายดัง กล่ าวเป็น ผู้ถื อใบสาคั ญแสดงสิ ทธิ ในสมุ ดทะเบีย นผู้ ถื อ
ใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ ตามจ านวนที่ ได้ รับ แจ้ง จากศู นย์ รั บฝากหลั กทรั พย์ ทั้ งนี้ เมื่ อได้มี การออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนจะแก้ไขจานวนรวมของใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
โดยหักจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสาคัญแสดง
สิทธิออก ส่วนจานวนรวมของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลัก ทรัพย์นั้น หากนาย
ทะเบี ย นไม่ ได้ ท าการแก้ ไข (ไม่ ว่ า ด้ ว ยเหตุ ใ ดก็ ต าม) ให้ ถื อ ว่ า มี จ านวนลดลงตามจ านวนของ
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ใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้แยกไปออกใบสาคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิใน
ใบสาคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
1.3.

การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
1.3.1. การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
- การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์
เมื่ อผู้ โอนใบสาคั ญ แสดงสิ ท ธิซึ่ งเป็ นผู้ ที่ สมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ระบุ ชื่ อเป็ น
เจ้าของใบสาคัญแสดงสิทธิในจานวนที่จะทาการโอนหรือผู้รับโอนคนสุดท้าย โดยมีการสลักหลัง
แสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ที่ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสาคัญ
แสดงสิทธิให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนไว้ด้วย
ผลการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบริษัท การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิจะใช้ยัน
กับบริษัทได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้รับคาขอลงทะเบียนการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิพร้อมทั้ง
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่ผู้รับโอนใบสาคัญแสดงสิทธิได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของ
ใบสาคัญแสดงสิทธินั้นครบถ้วนแล้ว
ผลของการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสาคัญแสดง
สิทธิจะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ลงทะเบียนการโอนใบสาคัญแสดง
สิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว
- การขอลงทะเบี ย นการโอนใบสาคั ญแสดงสิ ทธิ จะต้ องกระท า ณ สานัก งานใหญ่ ข องนาย
ทะเบี ยนในวั นและเวลาทาการของนายทะเบีย น และจะต้ องท าตามแบบและวิ ธีการที่นาย
ทะเบียนกาหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิที่ลงลายมือชื่อครบถ้ วน
ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น พร้อมทั้งหลักฐานอื่นๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ
การโอนและการรับโอนใบสาคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิพร้อมทั้ง
ใบสาคัญแสดงสิทธิและหลักฐานอื่นๆ ที่จะต้องส่งมอบตามที่นายทะเบียนกาหนดให้แก่นาย
ทะเบียนครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ดี นายทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธไม่รับคาขอลงทะเบียนการ
โอนใบสาคัญแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนเห็นว่าการโอนใบสาคัญแสดงสิทธินั้นไม่ชอบด้วย
กฎหมาย
1.3.2. สาหรับการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.4.

การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ
1.4.1. วันกาหนดการใช้สิทธิ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ได้
ทุกวันทาการสุดท้ายของธนาคารพาณิชย์ทุกเดือน ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วัน
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กาหนดการใช้สิทธิครั้งแรกให้ตรงกับวันที่ 28 ธันวาคม 2561 (วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นวันหยุด
ทาการของธนาคารพาณิชย์) และวันกาหนดการใช้สิทธิครั้ งสุดท้ายคือวันครบกาหนดอายุของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 29 สิงหาคม 2562 (“วันกาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) ทั้งนี้
ในกรณีที่วันกาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทาการ ให้เลื่อนวันกาหนดการใช้สิทธิครั้ง
สุดท้ายขึ้นมาเป็นวันทาการสุดท้ายก่อนหน้าวันกาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเดิม ทั้งนี้ ไม่มีการ
เรียกให้ใช้สิทธิแปลงสภาพก่อนกาหนด
1.4.2. ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
 การแจ้งความจานงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง (ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความ
จานงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 1.4.5 ระหว่างเวลา 9.00 น.ถึง
15.00 น. ของทุกวันทาการ ตลอดระยะเวลา 5 (ห้า) วันทาการก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิแต่ละ
ครัง้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ”)
 การแจ้งความจานงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความ
จานงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 1.4.5 ระหว่างเวลา 9.00 น.ถึง
15.00 น. ของทุกวันทาการ ภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) วันก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิครั้ง
สุดท้าย (ต่อไปนีเ้ รียกว่า “ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)
บริษัทจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นการใช้สิทธิครั้ งสุดท้าย
บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนวันกาหนดการใช้
สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทาการขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขายชั่ วคราว (SP) เพื่อ
ห้ามการซื้อขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ล่วงหน้า 2 (สอง) วันทาการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันแรกของการปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว ตรงกับวันหยุดทาการของ
ตลาดหลักทรัพย์ให้เลื่อนเป็นวันทาการแรกหลังวันหยุดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ใบสาคัญแสดง
สิทธิจะพักการซื้อขาย จนถึงวันกาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ทัง้ นี้ บริษัทจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคา
การใช้สิทธิ พร้อมทั้งสถานที่ใช้สิทธิ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal)
เพื่อแจ้งให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วันก่อนระยะเวลาการแจ้ง
ความจ านงในการใช้สิทธิ แ ต่ละครั้ ง สาหรั บ การใช้ สิท ธิ ครั้ ง สุด ท้ าย บริ ษัท จะแจ้ งข่ า วเกี่ ยวกั บ
ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ พร้อมทั้งสถานที่ใช้
สิทธิ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal) เพื่อแจ้งให้ผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันก่อนระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิครั้ง
สุดท้าย และบริษัทจะส่งรายละเอียดดังกล่าวทางจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
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ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
ใบสาคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้ายด้วย
1.4.3. นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”)
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02 009 9000
โทรสาร : 02 009 9991
Website: www.set.or.th/tsd
นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วยชื่อและนามสกุลจริง สัญชาติ ที่อยู่ของผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะกาหนด ในกรณีข้อมูลไม่
ตรงกัน บริ ษัท จะถื อว่ า ข้อ มูลที่ปรากฎอยู่ ในสมุด ทะเบีย นผู้ ถือใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ เป็น ข้อ มูลที่
ถูกต้อง
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการ
ลงบั น ทึ ก ในสมุ ด ทะเบี ย นใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ และนายทะเบี ย นจะเปลี่ ย นแปลงหรื อ แก้ ไ ข
ข้อผิดพลาดดังกล่าว
บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยจะทาการแจ้งให้ผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน โดยผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal) และแจ้งให้สานักงาน ก.ล.ต. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน
เช่นกัน รวมทั้ง บริษัทจะดาเนินการจัดส่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้กับผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย
1.4.4. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ
บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จากัด (มหาชน)
66/26 - 29 ซอยรามอินทรา 40 ถนนรามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ : 0-2508-8000
โทรสาร : 0-2508-3215
ทั้งนี้ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิคือสานักงานใหญ่ของบริษัทในปัจจุบัน ดังนั้น ในกรณีที่บริษัทย้าย
สานักงานใหญ่ไปยังที่อยู่แห่งใหม่ บริษัทจะแจ้งข่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
(SET Portal) เพื่อแจ้งให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน ก่อนที่
บริษัทจะย้ายสานักงานใหญ่
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1.4.5. ขั้นตอนการใช้สิทธิ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจานงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่ บริษัท โดยจะต้องแจ้ง
ความจานงในการใช้สิทธิตามระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อ 1.4.2
ข้างต้น
ในกรณีที่ใบสาคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบใบหุ้น ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ใบสาคัญแสดง
สิทธิเป็นหลักฐานในการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิได้ทันที
ในกรณีที่ใบสาคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้
สิทธิต้องแจ้งความจานงและกรอกแบบคาขอเพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิท ธิตามที่ตลาดหลั กทรัพ ย์กาหนด โดยยื่น ต่อบริษัทหลักทรั พย์ที่ท าหน้า ที่เป็ น
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดาเนินการแจ้งกับ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิสาหรับนาไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะออกใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ (แล้ ว แต่ ก รณี ) ให้ ผู้ ถื อ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ เ พื่ อ น าไปใช้ เ ป็ น หลั ก ฐาน
ประกอบการดาเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ข้างต้น
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความ
จานงในการใช้สิทธิ โดยดาเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ให้แก่บริษัทตามสถานที่ติดต่อข้างต้น
และภายในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิข้างต้น
ก) แบบแสดงความจานงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วน
ทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ข) ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด ซึ่งผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ตามจานวนที่ระบุในแบบแสดงความจานงการ
ใช้สิทธิ และหนังสือมอบอานาจให้ผู้อื่นมารับใบสาคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่สาหรับใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี)
ค) ชาระเงินตามจานวนที่ระบุในแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และส่งหลักฐาน
การชาระเงินให้แก่บริษัท โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นจะต้องชาระ
เป็นเงินสด เช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคาสั่งจ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วันทาการนับจากวันที่แจ้งความจานงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดย
ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จากัด (มหาชน)”
พร้อมทั้งเขียนซื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง นาส่งให้แก่บริษัท
ทั้งนี้ การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทได้เรียกเก็บเงินดังกล่าวได้
แล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บไม่ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ที่มิได้เกิดจากบริษัท ให้ถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริษัท ตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิ ในครั้งนั้น แต่ทั้งนี้
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ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้ง
สุดท้าย ให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป
ง) ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซอื้ หุน้
สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
จ) หลักฐานประกอบการจองซื้อ
1) บุคคลสัญชาติไทย

: สาเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/
ชื่อสกุล ซึ่งทาให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับใบสาคัญแสดงสิทธิให้แนบ
เอกสาร ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า
ใบแจ้ ง เปลี่ย นชื่อ /ชื่ อ สกุ ล เป็น ต้น ) พร้อ มลงลายมื่อ ชื่อ รั บรอง
สาเนาถูกต้อง

2) บุคคลต่างด้าว

: สาเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อ รับรอง
สาเนาถูกต้อง

3) นิ ติ บุ ค คลที่ จ ด : สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน
ทะเบี ย นในประเทศ
3 เดื อ นก่ อ นวั น ใช้ สิท ธิ ใ นครั้ ง นั้ น ๆ พร้ อ มลงลายมื อ ชื่ อ รั บ รอง
ไทย
ส าเนาถู ก ต้ อ งโดยผู้ มี อ านาจลงนามของนิ ติ บุ ค คลนั้ น และ
ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานตาม
1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้องในเอกสารของนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้อง
4) นิติบุคคล
ต่างประเทศ

: สาเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนังสือ
รับรองของนิติบุคคล ซึ่งรับรองโดย Notary public ของประเทศที่
ออกเอกสารนั้น ไม่เกิน 12 เดือน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตรา
สาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานตาม 1) หรือ 2)
(แล้ ว แต่ก รณี ) ของผู้มี อ านาจลงนามที่ ได้ลงลายมื อ ชื่ อรั บ รอง
สาเนาถูกต้องในเอกสารของนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้อง

5) คัสโตเดียน
(Custodian)

: ส าเนาเอกสารการจดทะเบี ย นรั บ รองโดย Notary public
ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น ไม่เกิน 12 เดือน พร้อมหนังสือ
แต่งตั้งคัสโตเดียน และเอกสารหลักฐานของผู้มีอานาจลงลายมือ
ชื่อตาม 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
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1.4.6. จานวนหน่ วยของใบสาคัญแสดงสิทธิหรือ ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ข อใช้สิทธิซื้ อหุ้นสามั ญ
จะต้องเป็นจานวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญ
แสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุ้นสามัญหนึ่งหุ้น เว้นแต่การปรับสิทธิตามข้อ 1.5
1.4.7. จานวนหุ้นสามัญที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิจะคานวณโดยการนาจานวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิได้ชาระตามที่กล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้
สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็นจานวนเต็ม ไม่เกินจานวนหน่วยของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคา
การใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิแล้ว ทาให้มีเศษเหลืออยู่จากการคานวณดังกล่าว บริษัท จะ
ไม่นาเศษดังกล่าวมาคิดคานวณและจะชาระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นเช็คระบุชื่อขีด
คร่อมเฉพาะคืนให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี)่ วันนับจากวันกาหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งโดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าใน
กรณีใดๆ
ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการ
ใช้สิทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจานวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง
1.4.8. ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญไม่ต่ากว่า 100 หุ้นสามัญ โดยจานวน
หน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจานวนเต็มเท่านั้น อย่างไรก็ตาม
ในกรณีที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิในการซื้อหุ้นต่ากว่า 100 หุ้นสามัญ จะต้องใช้สิทธิในการ
ซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจานวน ยกเว้นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายนี้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะ
สามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญโดยไม่มีการกาหนดจานวนหุ้นสามัญขั้นต่า
1.4.9. หากบริษัท ได้รับหลักฐานใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือจานวนเงินที่
บริษัทได้รับชาระไม่ครบตามจานวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือ
บริษัทตรวจสอบได้ว่า ข้อความที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ กรอกลง
ในแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องทาการแก้ไขให้ ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความ
จานงในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง หากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ทา
การแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิใน
ครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทจะจัดส่งเงินที่ได้รับ และใบสาคัญแสดงสิทธิหรือ
ใบแทนใบสาคัญ แสดงสิท ธิ คืน ให้แ ก่ ผู้ถื อ ใบสาคั ญ แสดงสิ ท ธิภายใน 14 (สิบ สี่ ) วั นนั บ จากวั น
กาหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยให้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
ในกรณีที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ชาระจานวนเงิน ในการใช้สิทธิไม่
ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะดาเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ ตามที่บริษัทจะ
เห็นสมควร
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ก) ถือว่าจานวนหุ้นสามัญที่จองซื้อมีจานวนเท่ากับจานวนที่จะได้รับตามจานวนเงินในการใช้สทิ ธิ
ซึ่งบริษัทได้รับชาระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ
ข) ให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ชาระเงินเพิ่มเติมตามจานวนที่
ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิในครั้งนั้น
หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจานวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่า
การแจ้งความจานงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ
การกระทาใด ๆ ของบริษัทให้ถือว่าเป็นที่สุด ในกรณีข้อ ก) บริษัทจะส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิหรือ
ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือในกรณีที่บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วน คืนให้กับผู้
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่)
วันทาการนับจากวันกาหนดการใช้สิทธิ พร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) โดยไม่มีดอกเบี้ย ไม่ว่าในกรณี
ใด ๆ อย่างไรก็ดี ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว ยัง
มีผลใช้สิทธิต่อไปจนถึงวันกาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ในกรณีตามข้อ ข) บริษัทจะส่งเงินที่ได้รับไว้คืนเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะและใบสาคัญแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) วันทาการนับ
จากวันกาหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใด ๆ
1.4.10. ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท ไม่ สามารถคื น เงิ น ส่ ว นที่ ไม่ ได้ ใ ช้ สิท ธิ ใ ห้ แ ก่ ผู้ถื อ ใบสาคั ญ แสดงสิ ท ธิ ได้ ภายใน
ระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันทาการนับแต่วันที่ใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะได้รับ
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธินับแต่วันที่พ้นกาหนด 14
(สิบสี)่ วันทาการดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้รับคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ
อย่างไรก็ดี หากบริษัทได้ทาการส่งเช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคาสั่งจ่ายเงินของธนาคาร
ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสาคัญสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในแบบ
แสดงความจานงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญหรือที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ โดย
ถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนโดยชอบ และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่มี
สิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
1.4.11. เมื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ได้
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจานงการใช้สิทธิซื้ อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสาคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงความจานงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และชาระ
เงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญ
แสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท
1.4.12. เมื่อพ้นกาหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดง
สิทธิยังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กาหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสาคัญแสดง
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สิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้นกาหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
1.4.13. ในกรณีที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิเป็น
จานวนมากกว่าจานวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ หากใบสาคัญแสดงสิทธินั้นอยู่ในระบบใบหุ้น บริษัทจะ
ส่งใบสาคัญแสดงสิทธิใบใหม่โดยมีจานวนของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ลดลงให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิดังกล่าว โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันกาหนดการใช้สิทธินั้นๆ
และจะทาการยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิใบเก่า
1.4.14. บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจานวนหุ้น
สามัญที่ออกใหม่สาหรับการใช้สิทธิในแต่ละครั้งภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับตั้งแต่วันที่ บริษัทได้รับ
ชาระค่าหุ้น ครบตามจานวนที่มีการใช้สิท ธิแต่ละครั้ง และบริษัทจะดาเนินการจดทะเบีย นผู้ถื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตาม
จานวนหุ้นสามัญที่คานวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น
หุ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับ
หุ้นสามัญของบริษัทที่ได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทุกประการ นับตั้งแต่วันที่มีการจดแจ้งชื่อของผู้ถือ
ใบสาคั ญแสดงสิทธิ หรื อผู้รั บสิ ทธิแ ทนเป็น ผู้ถื อหุ้น ของบริ ษัท และจดทะเบีย นเพิ่ มทุ นชาระแล้ ว
เนื่องจากการออกหุ้นสามัญใหม่จากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว
1.4.15. ในกรณี ที่ หุ้ น สามั ญ ที่ ส ารองไว้ เ พื่ อ รองรั บ การใช้ สิ ท ธิ ไ ม่ เ พี ย งพอ บริ ษั ท จะด าเนิ น การชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 1.8 อย่างไรก็ตาม
บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่าจะมี หุ้น
สามัญเพียงพอ ในกรณีที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็นบุคคลต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่
สามารถใช้สิทธิได้ เพราะถูกจากัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ระบุในข้อบังคับบริษัท
1.5.

เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทจะดาเนินการ
ปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้
1.5.1. เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้น
หรือแบ่งแยกหุ้นของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับ
ทันทีนับตั้งแต่วันที่ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท กับกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1)

ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี้
Price 1 =
Price 0 x (Par 1)
Par 0
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(2)

อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี้
Ratio 1 =
Ratio 0 x (Par 0)
Par 1
โดยที่ Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
Par 1
Par 0

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

1.5.2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ
บุคคลในวงจากัด โดย “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ต่ากว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ
“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สทิ ธิจะมี
ผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออก
ใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สาหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป
และ/หรือ บุคคลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
“ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คานวณได้จาก จานวนเงินทั้งหมดที่บริษัทจะได้รับจาก
การเสนอขายหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกนั้น (ถ้ามี)
หารด้วยจานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด
อนึ่ง ในกรณีที่เมื่อมีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย
ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยกัน ให้นาราคาเสนอขายทุกราคาและจานวนหุ้นที่
ออกใหม่ทั้งหมดมาคานวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขาย
ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นาเฉพาะจานวนหุ้นและราคาเสนอขายที่ต่า
กว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท " มาคานวณการเปลี่ยนแปลง
เท่านั้น
"ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ” ได้กาหนดไว้เท่ากับ มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท
ทั้งหมดหารด้วยจานวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ ในระหว่าง
ระยะเวลา 7 (เจ็ด) วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคานวณ
“วันที่ใช้ในการคานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่
ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สาหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่สาหรับกรณีที่เป็น
การเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากั ด
แล้วแต่กรณี
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ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขาย
ในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะดาเนินการกาหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคานวณแทน
“ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบ
(1)

ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี้
Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP x (A + B)]

(2)

อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี้
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP x (A + B)]
[(A x MP) + BX]
โดยที่ Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
A

B

BX

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
จานวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิด สมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อ สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณี
การเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรก
ของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/
หรือ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
คือ จานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ
เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจากัด
คือ จานวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออก
หลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) ทั้งจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/
หรือ เสนอขายให้แก่ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจากัด

1.5.3. เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ
บุคคลในวงจากัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิ
ในการซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยที่ “ราคา
เฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ ” ดังกล่าว ต่ากว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ
“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”
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บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จากัด (มหาชน)
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ถือหุ้น
สามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ
หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR หรือ XW) สาหรับ
กรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขาย
หลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจอง
ซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจากัด แล้วแต่กรณี
“ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ ” คานวณได้จาก จานวนเงินที่บริษัทจะ
ได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจอง
ซื้อหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะได้รับจาก
การแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือ ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น ถ้ามีการใช้สิทธิทั้งหมด หาร
ด้วยจานวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น
“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 1.5.2 ข้างต้น
“วันที่ใช้ในการคานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่
ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (วันแรก
ที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR หรือ XW) สาหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้
สิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สาหรับกรณีที่เป็นการ
เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด แล้วแต่
กรณี
(1)

ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี้
Price 1 =
Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP x (A + B)]

(2)

อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี้
Ratio 1 =
Ratio 0 x [MP x (A + B)]
[(A x MP) + BX]
โดยที่ Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
A

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
จานวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อ สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มี
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สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการ
ซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันก่อนวัน
แรกของการเสนอขายหลั ก ทรั พ ย์ ที่ อ อกใหม่ ที่ มี สิท ธิ ที่ จ ะแปลง
สภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิ ในการจองซื้อหุ้น
สามัญ กรณีเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
คือ จานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์
ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้
สิทธิ ในการจองซื้อ หุ้น สามั ญ ตามที่เ สนอขายให้ แก่ ผู้ถือ หุ้น เดิ ม
และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจากัด
คือ จานวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออก
หลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้
หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ สาหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจากัด รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลง
สภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ

B

BX

1.5.4. เมื่ อ บริ ษั ท จ่ า ยเงิ น ปั น ผลทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว นเป็ น หุ้ น สามั ญ ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ซึ่ ง การ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญ
จะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)
(1)

ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี้
Price 1 =
Price 0 x A
(A + B)

(2)

อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี|้
Ratio 1

=

โดยที่ Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
A
B

Ratio 0 x (A + B)
A
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
จานวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิด สมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล
คือ จานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล
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1.5.5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของกาไรสุทธิตามงบการเงินรวม
ของบริษัทและบริษัทย่อยหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทสาหรับการดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชี
ใดๆ ในระหว่างอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้
สิทธิ จะมีผลบัง คับ ทัน ทีตั้ง แต่ วัน แรกที่ผู้ซื้อ หุ้น สามั ญจะไม่มีสิทธิ รับ เงิ นปัน ผล (วันแรกที่ต ลาด
หลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)
ทั้งนี้ อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น คานวณโดยนาเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผล
การดาเนินงานในแต่ละรอบระยะบัญชี หารด้วยกาไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัท
ย่อย หลังหักภาษีเงินได้ของผลการดาเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่
จ่ายออกจริงดังกล่าวให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีดังกล่าวด้วย
“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 1.5.2 ข้างต้น
“วันที่ใช้ในการคานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันแรกที่
ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)
(1)

ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี้
Price 1 =
Price 0 x [MP - (D – R)]
MP

(2)

อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี้
Ratio 1 =
Ratio 0 x MP
[MP - (D - R)]
โดยที่ Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
D
R

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น
เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่าย หากนากาไรสุทธิตามงบการเงินรวมของ
บริษัทและบริษัทย่อยหลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 40 (สี่สิบ)
มาคานวณจากจานวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

1.5.6. ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทาให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิ
และประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กาหนดอยู่ในข้ อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.5 ดังกล่าว
ข้างต้น ให้บริษัทพิจารณาเพื่อกาหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ
(หรือปรับจานวนหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ ) ใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทาให้
สิทธิของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถื อว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และให้
บริษัทแจ้งให้สานักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ ทราบถึงรายละเอียด
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ดังกล่าวด้วยภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) วัน นับตั้งแต่วันที่มี เหตุให้ต้องดาเนินการเปลี่ยนแปลง
การใช้สิทธิดังกล่าว และบริษัทจะแจ้งอัตราและราคาการใช้สิทธิใหม่ต่อตลาดหลักทรัพย์โดยไม่
ชักช้าในวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น หรือก่อนวัน หรือภายใน 9.00 น. ของวันที่อัตราและราคาใช้สิทธิ
ใหม่มีผลบังคับ
1.5.7. การคานวณเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เป็นอิสระต่อกัน
และจะคานวณการเปลี่ยนแปลงตามลาดับเหตุการณ์ก่อนหลัง สาหรับในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่างๆ
เกิดขึ้นพร้อมกันให้คานวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลาดับดังนี้ คือ ข้อ 1.5.1 ข้อ 1.5.5 ข้อ 1.5.4 ข้อ
1.5.2 ข้อ 1.5.3 และข้อ 1.5.6 ทั้งนี้ ในการคานวณการปรับสิทธิของเหตุการณ์ในลาดับใด ให้ถือเอา
ค่ า ตั ว แปรที่ ผ่ า นการค านวณการปรั บ สิ ท ธิ ข องล าดั บ ก่ อ นหน้ า (ถ้ า มี ) เป็ น ตั ว แปรก่ อ นการ
เปลี่ยนแปลงในการคานวณการปรับสิทธิของลาดับนั้น โดยในแต่ละลาดับครั้งที่มีการคานวณการ
เปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 (สาม) ตาแหน่ง
1.5.8. การคานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 จะไม่
มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทาให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณี
การรวมหุ้น สาหรับการคานวณจานวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคานวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลัง
การเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตาแหน่ง) คูณกับจานวนหุ้นสามัญ (จานวนหุ้นสามัญคานวณได้จาก
อัตราการใช้สิทธิใหม่ คูณกับจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจานงการใช้สิทธิ เมื่อคานวณ
ได้จานวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ในกรณีจานวนเงินที่คานวณได้จากการใช้
สิทธิมีเศษของบาทให้ตัดเศษของบาททิ้ง
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทาให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่คานวณ
ตามสูตรมีราคาต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัทนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ
ที่จะปรับราคาการใช้สิทธิใหม่เพียงเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญเท่านั้น เว้นแต่บริษัทจะมีผล
ประกอบการขาดทุนสะสม สาหรับอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คานวณได้ตามข้อ
1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เช่นเดิม
1.5.9. บริษัทอาจทาการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับ
อัตราการใช้สิทธิก็ได้
1.5.10. การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 และ/หรือ การออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.9 บริษัทจะดาเนินการแจ้ง
รายละเอียดเกี่ยวกั บการปรับสิทธิ โดยบอกถึงเหตุผลที่ต้ องมีการปรับสิทธิ รายละเอียดวิธีการ
คานวณ ราคาการใช้สิทธิใหม่ อั ตราการใช้ สิทธิใ หม่ วั นที่การปรั บสิทธิ มีผลบั งคับ และจ านวน
ใบสาคัญ แสดงสิ ทธิที่ออกทดแทนการปรับอัตราการใช้ สิทธิต่อ ตลาดหลักทรัพ ย์ผ่านทางระบบ
เผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal) โดยไม่ชักช้าในวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น หรือก่อน
หรือภายใน 9.00 น. ของวันที่อัตราและราคาใช้สิทธิมีผลบังคับ และแจ้งต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้
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1.6.

การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิและเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิทธิ
1.6.1. การปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.5 ข้างต้น และการแก้ไขในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิโดยชัดแจ้งหรือที่ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและการแก้ไขในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสาคัญซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมนี้ จะต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายอื่นใดที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้ง กฎ ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับ หรือคาสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือข้อบังคับของสานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง
ให้บริษัทกระทาได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิภายหลังจาก
ที่ได้แจ้งให้สานักงาน ก.ล.ต. รับทราบแล้ว
1.6.2. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ 1.6.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและ
ที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
1.6.3. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใด จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกาหนดตามประกาศ
ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดของสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งที่จะเพิ่มเติมภายหลังที่ บริษัทได้รับ
อนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
1.6.4. ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้แก้ไขข้อกาหนด
สิทธิในเรื่อง อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ และอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ยกเว้นเป็นการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและเป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ บริษัทจะดาเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ สานักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนของใบสาคัญแสดง
สิทธิให้ทราบถึงรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดสิทธิตามที่กล่าวในข้อ 1.6.1 และ 1.6.2 และจะ
จัด ส่ ง ข้ อ ก าหนดสิ ท ธิ ที่ มี ก ารแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วภายใน 15 (สิ บ ห้ า ) วั น นั บ แต่ วั น ที่ ก ารแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงข้อกาหนดสิทธิมีผลบังคับ และบริษัทจะดาเนินการแจ้งต่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทุกรายให้
ทราบถึงรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดสิทธิตามที่กล่าวในข้อ 1.6.1 และ 1.6.2 ผ่านทางระบบ
เผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal) โดยไม่ชักช้าในวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น หรือก่อน หรือ
ภายใน 9.00 น. ของวันที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดสิทธิมีผลบังคับ และจะจัดส่งข้อกาหนดสิทธิที่มี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้อง
ขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสมควร
ตามที่บ ริ ษั ทก าหนด ทั้ง นี้ บริ ษั ทจะจั ดให้ มี การเก็ บ รั กษาสาเนาข้ อ ก าหนดสิ ท ธิ ที่แ ก้ ไขเปลี่ย นแปลง ณ
สานักงานใหญ่ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถขอตรวจสอบสาเนาข้อกาหนดสิทธิที่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงได้ในวันและเวลาทาการของสถานที่ดังกล่าว
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1.7.

การประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
การเรียก และ/หรือ การประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้เป็นไปตามวิธีการดังต่อไปนี้
1.7.1. บริษัทมีสิทธิเรียกการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ ตามที่เห็นสมควร แต่
บริษัทต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในการดาเนินการใดอย่างหนึ่งโดยเร็ว
ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
ก) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดสิทธิไม่ว่าโดยบริษัทหรือผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิตามที่กาหนดไว้ในข้อ 1.6 หรือ
ข) หากมีเหตุการณ์ ซึ่งบริษัทเห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอย่าง
เป็นนัยสาคัญ หรือความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกาหนดสิทธิ
ในกรณีที่บริษัทผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ดาเนินการจัดการประชุมภายใน 30 (สามสิบ) วันนับ
จากวันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวใน (ก) หรือ (ข) ข้างต้น ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของจานวนหน่วยทั้งหมดของใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ยัง
ไม่ได้ใช้สิทธิ อาจร้องขอให้ดาเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ โดยระบุเหตุผลในการที่
ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว และบริษัทจะต้องจัดประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าวนั้น
ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะดาเนินการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกาหนด
สิทธิของผู้ ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิในการเข้าร่ว มประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุ ม
ดัง กล่ าวเป็น ระยะเวลาไม่เ กิ น 21 (ยี่ สิบ เอ็ ด ) วัน ก่อ นวั น ประชุ ม ผู้ถื อใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ ทั้ ง นี้
ใบสาคัญแสดงสิทธิจะถูกสั่งพักการซื้อขาย (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย SP) จากตลาดหลักทรัพย์
2 (สอง) วันทาการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อ ภายในระยะเวลา
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องมีรายชื่อ
เป็นผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว
1.7.2. ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเนื่องจากผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิ ที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ร้องขอ หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียก
ประชุม ให้บริษัทจัดทาหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม และเรื่องที่จะ
พิจารณาในที่ ประชุม และจัด ส่ง ให้ ผู้ถือ ใบสาคัญ แสดงสิทธิ ที่ยั งมิ ได้ ใช้ สิท ธิหรื อใช้สิทธิ ไปแล้ ว
บางส่วน แต่ละราย ตามรายชื่อ และที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ และ
แจ้งผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal) เพื่อกาหนดสิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนการประชุมในแต่ละครั้ง
1.7.3. ในการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้ว
บางส่วน ซึ่งมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและ
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ออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องจัดทาหนังสือมอบฉันทะตามแบบ
ที่ บ ริ ษั ท ก าหนดและให้ ยื่ น หนั ง สื อ มอบฉั น ทะต่ อ ประธานที่ ป ระชุ ม หรื อ ผู้ ที่ ป ระธานที่ ป ระชุ ม
มอบหมายก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ผู้ถื อใบสาคั ญแสดงสิท ธิ ที่มี สิท ธิ ออกเสี ยงในที่ ป ระชุ มผู้ ถือ ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ หมายถึ ง ผู้ ถื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียซึ่งจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนั้น
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียตามข้อนี้ หมายถึง ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิท ธิที่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในเรื่องที่ที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิพิจารณาลงมติ
1.7.4. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่ถืออยู่ โดยใบสาคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง
1.7.5. ในการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการบริษัททาหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ประธาน
กรรมการบริ ษั ท หรื อ บุ ค คลที่ ได้ รั บ มอบหมายจากประธานกรรมการบริ ษั ท ไม่ เ ข้ า ร่ ว ม ให้ ผู้ถื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่เข้าร่วมการประชุมเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มาเข้าร่วมประชุมทาหน้าที่เป็น
ประธานที่ประชุม อาจจะมาจากบุคคลที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือกก็ได้ โดยที่
ทั้งสองกรณีประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด
1.7.6. องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยัง
มิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 25
(ยี่สิบห้า) ราย หรือ ไม่ต่ากว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจานวนหน่วยทั้งหมดของใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน จึงจะครบองค์ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
นั้น
1.7.7. ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 45 (สี่สิบห้า) นาที ยังมีผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป หากการ
เรียกประชุมเป็นการเรียกโดยมติคณะกรรมการบริษัทให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกินกว่าใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันกาหนดประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิใน
ครั้งแรก และให้บริษัทดาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทุกรายและ
ตลาดหลักทรัพย์ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระไว้ข้างต้น ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า
จะต้องครบองค์ประชุม ในกรณีที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการ
เรียกประชุมใหม่
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1.7.8. มติที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
หน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ ขณะนั้น ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.7.9. มติใด ๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือสาคัญแสดงสิท ธิได้ลงมติไปแล้วนั้น ให้ถือว่ามีผลผูกพันผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิทุกรายไม่ว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธินั้นจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม
1.7.10. ภายหลังจากบริษัทในดาเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะแจ้งมติของที่ประชุมผู้
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาด
หลักทรัพย์ (SET Portal) โดยเร็ว
1.7.11. บริษัทจะดาเนินการจัดทาและบันทึกรายงานการประชุมถือใบสาคัญแสดงสิทธิและเก็บรักษาบันทึก
ดังกล่าวไว้ที่สานักงานใหญ่ของบริษัท รายงานประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อโดยประธานที่ประชุมให้ถือ
เป็นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทั้งหลายที่ได้ประชุมกันนั้น และบริษัทจะจัดส่งรายงานการ
ประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์และสานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน
นับจากวันประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
1.7.12. ในการประชุมผู้ ถือใบสาคั ญแสดงสิท ธิ บริษัท หรือผู้ ที่ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัทและที่ป รึกษา
กฎหมายของบริษัทมีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้
คาอธิบายในที่ประชุมผู้ถือในสาคัญแสดงสิทธิได้
1.7.13. บริษัทจะเป็นผู้ชาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
1.7.14. บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธินับตั้งแต่วันทีป่ ระชุม
เพื่อลงมติ และบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรให้สานักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนด
สิทธินั้น
1.8.

การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิ
บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดดังนี้
1.8.1. บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มาแจ้งความจานงที่จะใช้สิทธิ ในวัน
กาหนดการใช้สิท ธิแต่ละครั้ง ซึ่ง บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้ นสามัญเพื่อรองรั บการใช้ สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิได้อย่างเพียงพอ ยกเว้น กรณีตามที่ระบุไว้ในข้อจากัดการโอนใบสาคัญแสดง
สิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามข้อ 2
1.8.2. การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 1.8.1 บริษัทจะชาระให้เป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ และจะ
จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 (สิบสี)่ วันทาการ นับจากวันที่ผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิมาแจ้งความจานงที่จะใช้สิทธิ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
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บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จากัด (มหาชน)
7.5 ต่อปี โดยคานวณนับแต่วันที่พ้นกาหนด 14 (สิบสี่) วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิได้รับคืนเงินค่าเสียหาย
อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากบริษัทได้ทาการส่งเช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงิ นธนาคาร หรือคาสั่ง
จ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสาคัญสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่
อยู่ ที่ ร ะบุ ใ นแบบแสดงความจ านงการใช้ สิ ท ธิ ซื้ อ หุ้ น สามั ญ หรื อ ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นสมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิท ธิได้รับเงินค่าเสียหายคืนแล้ว
โดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
1.8.3. การคานวณค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิตามข้อ 1.8.1 มีสูตรการคานวณ
ดังนี้
ค่าเสียหายต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย เท่ากับ B x [MP – EP]
โดยที่

B

คือ

MP

คือ

EP

คือ

จานวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ ตามอัตราการ
ใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย
ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทในวันกาหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งซึ่ง
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ มาแสดงความจานงการใช้สิทธิ
ราคาการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิ ที่มีการ
ปรับราคาตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ (หากมี)

1.8.4. การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อนี้ให้ถือเป็นสิ้นสุด
1.9.

สถานะของใบสาคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงความจานงใช้สิทธิ

สถานะของใบสาคัญ แสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงความจานงใช้สิทธิ และวัน
ก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ จะมี
สถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แสดงความจานงใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิ้นสุดลงใน
วันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิขา้ งต้นแล้ว
ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในช่วงที่ บริษัทยังไม่ได้นาหุ้นสามัญที่
เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ทาการใช้
สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะดาเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิโดยเร็วที่สุดตามจานวนที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รับหากราคาที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ โดยหุ้น
สามัญส่วนที่เพิ่มใหม่อาจได้รับช้ากว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้ แต่ไม่เกิน 45 (สี่สิบห้า) วันนับจากวันที่มีการปรับ
สิทธิ
1.10.

สถานะของหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจานวนหุ้นสามัญที่
ออกใหม่สาหรับการใช้สิทธิในแต่ละครั้งภายใน 14 (สิบสี)่ วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับชาระค่าหุ้นตามจานวนที่มีการ
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บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จากัด (มหาชน)
ใช้สิทธิแต่ละครั้ง และบริษัทจะดาเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ
บริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจานวนหุ้นสามัญที่คานวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น
หุ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญ
ของบริษัทที่ได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทุกประการ นับตั้งแต่วันที่มีการจดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับสิทธิ
แทนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วเนื่องจากการออกหุ้นสามัญใหม่จากการใช้สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว
1.11.

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมในวันที่ 26 กันยายน 2561

1.12.



มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 550,567,429 บาท บาท เป็น 2,562,173,022 บาท โดยออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุน จานวน 2,011,605,593 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท



มี ม ติ อ นุ มั ติ จั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จ านวนไม่ เ กิ น 456,365,787 หุ้ น เพื่ อ รองรั บ การใช้ สิ ท ธิ ข อง
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จากัด (มหาชน) ครั้งที่
7 (SPORT-W7)

รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (SPORT-W7) และเมื่อ
รวมกับจานวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้ครั้งอื่น

ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 กันยายน 2561 แล้ว บริษัทมีจานวนหุ้นสามัญที่
จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จากัด
(มหาชน) ครั้งที่ 7 (SPORT-W7) รวมกับจานวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้ครั้งอื่น รวม 736,709,874 หุ้น ประกอบด้วย
จานวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 (SPORT-W5)
จานวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (SPORT-W7)
จานวนหุ้นสามัญรองรับการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 (SPORT-W5)
รวมจานวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทเสนอขายควบคู่กับใบสาคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้
รวมทั้งสิ้น
ร้อยละของจานวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทั้งหมด ต่อ
จานวนหุ้น ที่จ าหน่ ายได้ แล้ วทั้ งหมดของบริ ษัท ซึ่ง รวมจ านวนหุ้นสามั ญเพิ่ม ทุน ที่
บริษัทเสนอขายควบคู่กับใบสาคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้
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จานวนหุ้น (หุน้ )
94,201,642
456,365,787
186,142,445
736,709,874
456,365,787
1,369,097,361
1,825,463,148

ร้อยละ 40.36

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จากัด (มหาชน)
1.13.

การดาเนินการหากมีหุ้นที่จัดสรรไว้คงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ

หากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทจะดาเนินการลดทุนโดยการตัด
หุ้นที่ไม่ได้ออกจาหน่ายจานวนดังกล่าวต่อไป หรือดาเนินการอื่นใด ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตาม พ.ร.บ.
บริษัทมหาชน ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ และสานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง
1.14.

ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย

บริษัทจะดาเนินการยื่นคาขออนุญาตให้ตลาดหลักทรัพย์ พิจารณารับใบสาคัญแสดงสิทธิเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับจากวันที่บริษัทได้ดาเนินการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
เสร็จสิ้นลง
1.15.

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะดาเนินการขออนุญาตนาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิเข้าซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันกาหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
2.

ข้อจากัดการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ

2.1.

การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ

บริษัทไม่มีข้อจากัดการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่ การโอนเกิดขึ้นในช่วงปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนสิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิในกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่ง บริษัทจะปิดสมุดทะเบียน
ใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนหรือการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ
ครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทาการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 2 (สอง) วันทาการก่อนวัน
ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่วันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดง
สิทธิตรงกับวันหยุดทาการของตลาดหลักทรัพย์ให้เลื่อนเป็นวันทาการแรกหลังวันหยุดของตลาดหลักทรัพย์)
2.2.

บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

บริษัทมีข้อจากัดการโอนหุ้นอันสืบเนื่องมาจากข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคล
ที่มิใช่สัญชาติไทย ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.2.1

บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ใช้สิทธิที่มิใช่สัญชาติไทย ซึ่งได้ดาเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้
สิทธิจนเป็นสาเหตุให้บุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 25 ของ
จานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้วทั้งหมด ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท หรือตามสัดส่วนที่อาจมีการ
แก้ไขตามข้อบังคับของบริษัทในอนาคต

2.2.2

หากข้อจากัดการโอนดังกล่าวข้างต้น มีผลทาให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สัญชาติไทยซึ่งได้ใช้
สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิดังที่กล่าวมาแล้วโดยครบถ้วน ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจานวนที่ระบุในแบบ
แสดงความจานงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทจะอนุญาตให้ดาเนินการ
หน้าที่ 29

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จากัด (มหาชน)
ใช้สิทธิเพียงส่วนที่ไม่ขัดต่อข้อจากัดข้างต้นโดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถเลือกให้ บริษัท
ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ก) ให้บริษัทคืนใบสาคัญแสดงสิทธิ และเงินที่เหลือตามราคาการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้โดยไม่มีดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สัญชาติ
ไทยดังกล่าวเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) วันทา
การนับแต่วันใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ
ข) ให้บริษัทเป็นผู้ถือใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ และเงินตามจานวนการใช้
สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชาติไทย ได้ยื่นความจานงการใช้สิทธิใน
ส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิเอาไว้ตามลาดับก่อนหลัง เพื่อดาเนินการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ในส่วนที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิทั้งจานวนหรือบางส่วน เมื่อการเข้าถือหุ้นตามใบสาคัญแสดง
สิทธิดังกล่าวไม่ขัดต่อข้อจากัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนที่มิใช่สัญชาติไทย
ทั้ ง นี้ ผู้ ถื อ ใบสาคั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ ไม่ ใ ช่ สัญ ชาติ ไทยจะต้ อ งแสดงความจ านงที่ จ ะให้ บ ริ ษั ท
ดาเนินการตามข้อ (ก) หรือ (ข) ข้างต้น โดยระบุในใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
ณ วันแจ้งความจานงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
บริษัทจะอนุญาตให้มีการดาเนินการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ในส่วนที่ยังไม่ได้รับการ
ใช้สิทธิบางส่วนหรือทั้งหมดในวันใช้สิทธิวันแรกที่สามารถกระทาได้โดยที่ไม่ขัดต่อข้อจากัด
อย่างไรก็ดี หากมีจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่รอการใช้สิทธิ ณ วันใช้สิทธิดังกล่าวมากกว่า
จานวนหุ้นสามัญที่อนุญาตให้ซื้อได้โดยไม่ขัดต่อข้อจากัดการโอนหุ้น เรื่องสัดส่วนการถือครอง
หุ้นของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชาติไทย บริษัทจะดาเนินการใช้สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชาติไทยตามลาดับการแจ้งความจานงการ
ใช้สิทธิที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กาหนดในการใช้สิทธิในครั้งนี้ หาก ณ วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากข้อจากัดเรื่องสัดส่วนการถือ
ครองหุ้นของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลง โดยผู้
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชาติไทยดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัท
และบริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
ค) ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชยไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัท
ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการใช้สิทธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้อจากัดเรื่องสัดส่วนการถือ
ครองหุ้นของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชาติไทย
3.

วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

3.1

การส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะดาเนินการให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เป็นนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิและบริษัทจะดาเนินการ
ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ทไี่ ด้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หน้าที่ 30

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จากัด (มหาชน)
(ก) กรณีผู้ทไี่ ด้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัท
ศูนย์รับฝากหลั กทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด บริษัทจะออกและส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ที่
ได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ภายใน 15
(สิบห้า) วันทาการ นับแต่วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ ผู้ได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
จะไม่สามารถขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรในครั้งนี้ในตลาดหลักทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้รับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิแล้ว ซึ่งอาจได้รับภายหลังจากที่ใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์
(ข) กรณีผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด บริษัทจะดาเนินการให้นายทะเบียนส่งมอบใบสาคัญแสดง
สิทธิตามจานวนที่ได้รับการจัดสรร โดยการโอนเข้า บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ของผู้ที่ได้รับการจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ผ่านระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ผ่านบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) ในกรณีนี้ ผู้ได้รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถขายใบสาคัญแสดงสิทธิในตลาด
หลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญ าตให้ใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถทาการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ได้
3.2

การส่งมอบหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
สามารถเลือกให้บริษัทดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
3.2.1

ในกรณีที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ โดยให้
ออกใบหุ้นในนามของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจานวนที่
ใช้สิทธิแก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุด
ทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 (สิบห้า) วันทาการนับจากวันกาหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง
ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ จะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่เกิด
จากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้น
สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

3.2.2

ในกรณีที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ แต่
ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้น
สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดาเนินการนาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝาก
ไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัท
หลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้น
ฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ ภายใน
7 (เจ็ด) วันทาการ นับจากวันกาหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่
ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญจะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ ได้
หน้าที่ 31

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จากัด (มหาชน)
ทั น ที ที่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ อ นุ ญ าตให้ หุ้ น สามั ญ ที่ เ กิ ด จากการใช้ สิท ธิ ท าการซื้ อ ขายได้ ใ นตลาด
หลักทรัพย์
ในกรณีที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเลือกให้ บริษัทดาเนินการตามข้อ 3.2.2 ชื่อ
ของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้น สามัญ จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชี ซื้อขาย
หลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว
มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการ
จัดสรรหุ้นสามัญ ตามข้อ 3.2.1 แทน
3.2.3

4.

ในกรณีที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้
บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิด
จากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดาเนินการ
นาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะ
บันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญตามจานวนที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชี
ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นภายใน 7 (เจ็ด) วันทาการ นับจากวันกาหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เมื่อ
ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600
ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดาเนินการ
ตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ กาหนด ดังนั้น ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการ
จัด สรรหุ้น จะสามารถขายหุ้น ที่ ได้ รั บการจั ดสรรในตลาดหลัก ทรัพ ย์ได้ ทัน ที ที่ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์
อนุญาตให้หุ้นของบริษัททาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นได้ดาเนินการ
ถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

ผลบังคับข้อกาหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกาหนดสิทธิฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันกาหนดการใช้สิทธิครั้ง
สุดท้าย โดยข้อกาหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมี ข้อความใดๆ ในข้อกาหนดสิทธินี้
ขัดแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใดๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมาย
หรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสาคัญแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อกาหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดแย้งกันนั้น

ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จากัด (มหาชน)

(นายสรายุทธ มหวลีรัตน์)
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