
  บริษทั ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท ์ จ ากดั (มหาชน)                       
 

หนา้ท่ี 1 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธแิละผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ (CI-W1) 
บริษัท ชำญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) 

 

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 ("ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
คร้ังที่ 1" หรือ “CI-W1”) ออกโดยบริษทั ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ "ผู้ออกใบส ำคัญแสดง
สิทธ"ิ) ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ.2560   

 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 จะไดรั้บสิทธิตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิน้ี โดยผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 จะตอ้งผูกพนัตามขอ้ก าหนดสิทธิน้ีทุกประการ และให้ถือว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 
ไดรั้บทราบและเขา้ใจขอ้ก าหนดต่างๆ ในขอ้ก าหนดสิทธิเป็นอยา่งดีทุกประการแลว้ ทั้งน้ี ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิจะจดัให้มี
การเก็บรักษาส าเนาข้อก าหนดสิทธิไว ้ณ ส านักงานใหญ่ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ เพื่อให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ   
คร้ังท่ี 1 ขอตรวจสอบส าเนาขอ้ก าหนดสิทธิไดใ้นวนัและเวลาท าการของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือสามารถดูขอ้ก าหนด
สิทธิไดจ้ากเวบ็ไซดข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย www.set.or.th 

ค ำจ ำกัดควำม 

ค าและขอ้ความต่างๆ ท่ีใชอ้ยูใ่นขอ้ก าหนดสิทธิให้มีความหมายดงัต่อไปน้ี 

“ข้อก ำหนดสิทธิ” หมายถึง ขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดง
สิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 
ฉบบัน้ี (รวมถึงท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

“บริษัท” หรือ “ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หมายถึง บริษทั ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

"ใบส ำคัญแสดงสิทธิ คร้ังที่ 1" หมายถึง ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของ บริษัท ชาญอิสสระ 
ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (CI-W1) ชนิดระบุช่ือผูถื้อและ
โอนเปล่ียนมือได้ ท่ีจัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้น และให้หมายความรวมถึง ใบแทนใบส าคญัแสดง
สิทธิดว้ย 

“ใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หมายถึง ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกโดย บริษทั ศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อใชแ้ทนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

"นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ" หมายถึง บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรือ 
ผู ้ท่ีได้รับการแต่งตั้ งโดยชอบให้ท าหน้าท่ี เป็นนายทะเบียนของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 แทน 
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"ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ คร้ังที่ 1" หมายถึง ผูท้รงสิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีถูกต้องตาม
กฎหมาย และให้รวมถึงผูท้รงสิทธิในใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ  
(แลว้แต่กรณี) 

"ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์" หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด หรือ
บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นท่ีด าเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ได้ตาม
กฎหมายซ่ึงเขา้รับท าหนา้ท่ีแทน 

"วันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ" หมายถึง วนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ.2560 

"วันใช้สิทธิ" หมายถึง วนัท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สามญัได ้ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.3 

“วันท ำกำร” วนัท่ีธนาคารพาณิชยเ์ปิดท าการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ใช่
วนัเสาร์หรือวนัอาทิตย์ หรือวนัอื่นใดท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศให้เป็นวนัหยดุของธนาคารพาณิชย ์

“ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ” ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญั
ของบริษัท จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิในทุกวนัท าการของบริษทั ภายในระยะเวลา 5 วนั
ท าการก่อนวนัใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง ยกเวน้การใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ซ่ึงผู ้
ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะต้องแจ้งความจ านงในทุกวนัท าการของ
บริษัท ภายในระยะเวลา 15 วนัก่อนวนัครบก าหนดการใช้สิทธิคร้ัง
สุดทา้ย ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.2 

"วันใช้สิทธิคร้ังแรก" หมายถึง วนัท าการสุดทา้ยของเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 ซ่ึงตรงกบั
วนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 

“วันใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย” วนัใชสิ้ทธิวนัสุดทา้ยจะตรงกบัวนัท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 3 ปี 
นับแต่วนัท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีวนัใช้
สิทธิคร้ังสุดท้ายตรงกบัวนัหยุดท าการของบริษทัให้เล่ือนวนัใช้สิทธิ
คร้ังสุดท้ายดังกล่าวเป็นวนัท าการสุดท้ายก่อนหน้าวนัใช้สิทธิคร้ัง
สุดทา้ยดงักล่าว ซ่ึงวนัใช้สิทธิคร้ังสุดทา้ยตรงกบัวนัท่ี 31 พฤษภาคม 
2563 ซ่ึงเป็นวนัหยดุท าการ จึงเล่ือนวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยเป็นวนัท่ี 29 
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

‘ประกำศ ทจ.34/2551” ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ .34/2551 เร่ืองการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นท่ี
ออกใหม่ และหุ้นท่ีออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ ลงวนัท่ี 15 
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ธนัวาคม พ.ศ.2551 (รวมถึงท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

“หุ้นรองรับ” หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของบริษทัจ านวนไม่เกิน 98,858,914 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
คร้ังท่ี 1 รวมทั้งหุ้นสามญัท่ีอาจตอ้งออกใหม่เพ่ิมเติมในกรณีท่ีมีการ
ปรับสิทธิตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิน้ี 

"ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต." หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์

“ตลำดหลกัทรัพย์ฯ” หมายถึง ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

"สมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ" หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งขอ้มูลทางทะเบียนซ่ึงบนัทึกรายละเอียด
เก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 
เช่น ช่ือและท่ีอยู่ของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 การโอน การจ าน า 
การอายดั การออกใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ใบใหม่ ตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และประกาศ
ของคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือประกาศ
ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ หรือ
ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีเก่ียวขอ้ง 

"สิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิ" หมายถึง สิทธิทั้งปวงในใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ภายใตข้อ้ก าหนด
สิทธิน้ีและ/หรือภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) อนัรวมถึง (แต่ไม่
จ ากดัเฉพาะ) สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและสิทธิในการลงคะแนน
เสียงในการประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 

 
1.  รำยละเอียดของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
1.1 ลักษณะส ำคัญของใบส ำคัญแสดงสิทธิ คร้ังที่ 1 
 

ช่ือหลกัทรัพย ์ : ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั ของ บริษทั ชาญอิสสระ 
ดีเวล็อปเมนท์จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ
คร้ังท่ี 1” หรือ “CI-W1”) 

ประเภท/ชนิด : ใบส าคญัแสดงสิทธิชนิดระบุช่ือผูถื้อ และสามารถเปล่ียนมือได ้
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ  : 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกเสนอขาย 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขาย  : ไม่เกิน 98,858,914 หน่วย 
จ านวนหุ้นสามญัท่ีส ารองไวเ้พื่อการใชสิ้ทธิ : ไม่เกิน 98,858,914 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของจ านวนหุ้นท่ี

จ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมด ณ วนัท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อ
รองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 
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  โดยมีรายละเอียดของวิธีการค านวณปรากฏตามเอกสารแนบ 2 
วิธีการจดัสรรและเสนอขาย : ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ชาญอิสสระ 

ดี เวล็อปเมนท์  จ ากัด  (มหาชน) ค ร้ังท่ี  1 จ านวนไม่ เกิน 
98,858,914 หน่วย ซ่ึงจดัสรรและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม
ของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัรา 
8 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 (ใน
กรณีท่ีมีเศษให้ปัดทิ้ง)โดยผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับใบส าคญั
แสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 จะต้องเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ใน
สมุ ดท ะ เบี ยน ผู ้ ถื อ หุ้ น ใน วัน  Record Date (คื อ วัน ท่ี  9 
พฤษภาคม พ.ศ. 2560) โดยบริษทัไดร้วบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้น
ดงักล่าวตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ.2560 
ในกรณีท่ีมีใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 เหลือจากการจดัสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ดังกล่าว ให้ยกเลิกใบส าคัญ
แสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีเหลือ โดยบริษทัจะไม่น าใบส าคญัแสดง
สิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีเหลืออยูน่ั้นมาจดัสรรใหม่ 

  ทั้งน้ี ผูท่ี้ใช้สิทธิซ้ือหุ้นของบริษทั ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
คร้ังท่ี 1 ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย  : หน่วยละ 0.00 บาท 
อตัราการใชสิ้ทธิ  : ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ  1 หุ้น  (อาจ

เปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 
ราคาใชสิ้ทธิ  : 2.20 บาท ต่อหุ้น (อาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไข

การปรับสิทธิ) 
ทั้ งน้ี  ในกรณีท่ีมีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ต่อหน่วยภายหลงัการปรับราคา
ใช้สิทธิไม่ว่าในกรณีใดๆ จะไม่ต ่ากว่ามูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้น
สามญัของบริษทั 

วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : 1 มิถุนายน พ.ศ.2560 
วนัท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิครบอาย ุ : 31 พฤษภาคม พ.ศ.2563 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : ผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ค ร้ังท่ี  1สามารถใช้สิท ธิตาม

ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1ไดใ้นวนัท าการสุดทา้ยของเดือน
พฤษภาคมและพฤศจิกายนของแต่ละปี  ตลอดอายุของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1และในวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย  

ระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ : ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทั จะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิในทุกวนัท าการของบริษัท 
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ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนัใช้สิทธิในแต่ละคร้ัง  
ยกเวน้การใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย ซ่ึงผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ
จะต้องแจ้งความจ านงในทุกวันท าการของบริษัท ภายใน
ระยะเวลา 15 วนัก่อนวนัครบก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธิ : บริษทัจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ตลาดรองของหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิ : บริษัทจะน าหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายในคร้ังน้ี เข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้น : 1. ดา้นการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 
           หากมีการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั คร้ังท่ี 

1 ครบถว้นตามใบส าคญัแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นท่ีไม่ใช่ผูถื้อ
หุ้นเดิมทั้งจ านวน จะท าให้สิทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้นเดิม
ลดลงตามการค านวณดงัต่อไปน้ี 

   
  สูตรการค านวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น 
 
  Control Dilution   = จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี / 

(จ านวนหุ้น  paid-up +จ านวน
หุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี) 

          = 11.11% 
   
  2. ดา้นการลดลงของส่วนแบ่งก าไร (Earnings Dilution) 
  หากมีการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัคร้ังท่ี 

1 ครบถว้นตามใบส าคญัแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นท่ีไม่ใช่ผูถื้อ
หุ้นเดิมทั้งจ านวน จะท าให้ส่วนแบ่งก าไร (Earnings Dilution) 
ของผูถื้อหุ้นเดิมลดลงตามการค านวณดงัต่อไปน้ี 

 
  สูตรการค านวณการลดลงของส่วนแบ่งก าไร 

  EPS Dilution      = (EPS ก่อนเสนอขาย –EPS หลัง เสนอ
ขาย) / EPS  ก่อนเสนอขาย 

    = 10% 
   
  3. ดา้นการลดลงของราคา (Price Dilution) 
  เน่ืองจากราคาใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น

สามญั คร้ังท่ี 1 น้ี  เท่ากบั 2.20 บาท 
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  สูตรการค านวณดา้นการลดลงของราคา 
  =     ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
                             ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
  โดยท่ี   
 ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาปิดตลาดถัวเฉล่ียถ่วง 

น ้าหนกั 7 วนั ก่อนวนัประชุม
คณะกรรมการบริษทั 

 ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = {(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x 
จ านวนหุ้ นช าระแล้วก่อน
เสนอขาย) + (ราคาใช้สิทธิ 
CI-W1 x จ านวนหุ้นรองรับ 
CI-W1 ท่ี เ ส น อ ข า ย ) }/ 
{จ านวนหุ้นช าระแล้วก่อน
เส น อข าย  +  จ าน วน หุ้ น
รองรับ CI-W1ท่ีเสนอขาย} 

 เน่ืองจากราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาปิดตลาดถัวเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนัก 7 วัน ก่อนวันประชุมกรรมการบริษัท  จึงไม่ มี
ผลกระทบต่อการลดลงของราคา (Price Dilution) 

 ทั้งน้ี ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นในการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
คร้ังท่ี 1 เป็นไปตามเอกสารแนบ 1 

 
1.2 วันทีแ่จ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัจะตอ้งแจง้ความจ านงในการ
ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิในทุกวนัท าการของบริษทั ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ภายใน
ระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนัใช้สิทธิในแต่ละคร้ัง (ต่อไปน้ีเรียกว่า “ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ“) 
ส าหรับการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยก าหนดให้มีระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยเท่ากบั 15 วนัก่อนวนั
ใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย (ต่อไปน้ีเรียกว่า “ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย”) 

บริษทัจะแจง้ข่าวเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิ ระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิอยา่งน้อย 7 
วนัท าการก่อนวนัแรกของระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิแต่ละคร้ังในระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ส าหรับการใช้สิทธิคร้ังสุดทา้ย บริษทัจะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 
ตามรายช่ือท่ีปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ  ณ วนัปิดสมุดทะเบียน เป็นการล่วงหน้าภายใน 5 
วนัท าการนบัแต่วนัปิดสมุดทะเบียน 

 
1.3 วันทีใ่ช้สิทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 สามารถใชสิ้ทธิคร้ังแรกไดใ้นวนัท าการสุดทา้ยของเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 ซ่ึง
ตรงกับวนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 และสามารถใช้สิทธิในคร้ังต่อๆ ไปได้ทุกวนัท าการสุดท้ายของเดือน
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พฤษภาคมและพฤศจิกายนของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ส่วนวนัใช้สิทธิคร้ัง
สุดทา้ยคือวนัท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 มีอายุครบ 3 ปี นับแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 1 ทั้งน้ี ใน
กรณีท่ีวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษทัให้เล่ือนวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยดงักล่าวเป็นวนัท าการ
สุดทา้ยก่อนหน้าวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยดงักล่าว ซ่ึงวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยตรงกบัวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 ซ่ึงเป็น
วนัหยดุท าการ จึงเล่ือนวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยเป็นวนัท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 
ทั้งน้ี บริษทัจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อพกัการโอนสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ยกเวน้เป็นกรณีการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดท้าย ซ่ึงบริษทัจะปิดสมุดทะเบียน 21 วนัก่อนวนัใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย (หรือวนัครบก าหนดอายุ) และตลาด
หลกัทรัพยฯ์ จะขึ้นเคร่ืองหมาย SP (ห้ามการซ้ือขาย) ล่วงหน้า 2 วนัท าการก่อนวนัปิดสมุดทะเบียน หรือเป็นกรณีปิด
สมุดทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิเพ่ือก าหนดสิทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีจะเข้าร่วมประชุมผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ซ่ึงในกรณีน้ีบริษทัจะปิดสมุดทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วนั 
ตามรายละเอียดท่ีก าหนดในขอ้ 4.1 

 
หากวนัใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยดุท าการของนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือวนัหยดุท าการของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ให้เล่ือนการใชสิ้ทธิดงักล่าวเป็นวนัท าการถดัไป ยกเวน้การใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ให้เล่ือนวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยเป็น
วนัท าการก่อนหนา้นั้น 
 

1.4 กำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญ 
ในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัแต่ละคร้ัง ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 สามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ
ทั้งหมดหรือบางส่วนได ้

 
1.5 นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  
93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
หมายเลขโทรศพัท ์ 02-009-9000 
หมายเลขโทรสาร  02-009-9991 
E-mail: SETContactCenter@set.or.th 
Website: http://www.set.or.th/tsd 

 
นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ  ซ่ึงในสมุดทะเบียน
จะตอ้งประกอบดว้ย ช่ือเต็ม สัญชาติและท่ีอยู่ของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 และรายละเอียดอื่นๆ ท่ีศูนยรั์บ
ฝากหลกัทรัพยจ์ะก าหนด ในกรณีขอ้มูลไม่ตรงกนัจะถือว่าขอ้มูลในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นขอ้มูล
ท่ีถูกตอ้ง ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 มีหน้าท่ีในการแจง้การเปล่ียนแปลงหรือขอ้ผิดพลาดในรายละเอียดใน
การลงบนัทึกสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ และนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิจะเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ข
ขอ้ผิดพลาดดงักล่าว  
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บริษทัขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยจะแจง้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวให้แก่ผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ทราบถึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวผ่านทางระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
โดยทนัที และแจง้ให้ส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนั รวมทั้งบริษทัจะด าเนินการจดัส่งหนงัสือ
แจง้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวให้กบัผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ทางไปรษณียล์งทะเบียนดว้ย 

 
1.6 วิธีกำรและสถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิ 

1.6.1 สถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิ 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
บริษทั ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 2922/200 ชั้น 10 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 
ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง 
กรุงเทพ 10310 
โทรศพัท ์662-308-2020  
โทรสาร   662-308-2990 
 
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัมีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิ บริษทัจะแจง้รายละเอียดให้กบัผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ทราบผา่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ต่อไป 
 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 สามารถขอรับใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัไดท่ี้บริษทั ใน
ระหว่างระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิหรือระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 
หรือดาวน์โหลดจากเวบ็ไซดข์องบริษทั http://www.charnissara.co.th/ ไดใ้นระหว่างระยะเวลาแสดงความ
จ านงในการใชสิ้ทธิ 
 
ในกรณีท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 อยูใ่นระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 
ท่ีตอ้งการใชสิ้ทธิตอ้งแจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ  คร้ังท่ี 1 หรือ
เพื่อให้ออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก าหนด โดยยื่นต่อบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ท า
หน้าท่ีเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย ์(Broker) ของตน และบริษทัหลกัทรัพยด์งักล่าวจะด าเนินการแจง้
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์ เพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบส าคญัแสดง
สิทธิ เพื่อน าไปใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญักบับริษทั เพื่อด าเนินการใชสิ้ทธิตามท่ี
ระบุไวข้้างต้น หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซด์ของบริษัท http://www.charnissara.co.th/ ได้ในระหว่าง
ระยะเวลาแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิ  

 
1.6.2 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญั จะตอ้งปฏิบัติตามเง่ือนไขการแจง้

ความจ านงในการใชสิ้ทธิ โดยด าเนินการและส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัตามสถานท่ีติดต่อขา้งตน้ 
 

(ก) ใบแจง้ความจ านงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง ชดัเจนและครบถว้น
แลว้ทุกรายการ พร้อมทั้งลงลายมือช่ือโดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 หากผูถื้อใบส าคญั

http://www.charnissara.co.th/
http://www.charnissara.co.th/
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แสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 เป็นนิติบุคคล จะตอ้งลงนามโดยผูมี้อ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อม
ประทบัตราส าคญัของบริษทั (ถา้มี) 

(ข) ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ซ่ึงลงลายมือช่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ดา้นหลงั หรือใบ
แทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ีระบุว่าผูถื้อนั้นมีสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ตามแบบท่ี
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก าหนด ตามจ านวนท่ีระบุอยู่ในใบแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั
และหนังสือมอบอ านาจให้ผูอ้ื่นมารับใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ใบใหม่ ส าหรับใบส าคญั
แสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิ (ถา้มี) (ส าหรับผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ซ่ึงไดมี้การ
ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเพียงบางส่วน) 

(ค) ช าระเงินตามจ านวนในการใชสิ้ทธิตามท่ีระบุในใบแจง้ความจ านงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญั
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด โดยไม่เกินวนัใชสิ้ทธิ โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีประสงค์
จะใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัจะตอ้งช าระเงินเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือ
ค าส่ังจ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วนั นับจากวนั
แสดงความจ านงใช้สิทธิในแต่ละคร้ัง โดยลงวนัท่ีตามวนัท่ีจองซ้ือและขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่าย 
“บัญชีจองซ้ือหุ้นเพิม่ทุน บริษัท ชำญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) หรือ Charn Issara 
Pcl. for Account of Share Subscription” และโปรดระบุ ช่ือ นามสกุล และเบอร์โทรศพัท์ท่ี
สามารถติดต่อไดไ้วด้า้นหลงัเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร ทั้งน้ีการใชสิ้ทธิซ้ือ
หุ้นสามญัดงักล่าวจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทัไดเ้รียกเก็บเงินจ านวนดงักล่าวไดแ้ลว้เท่านั้น หาก
เรียกเก็บเงินไม่ไดด้ว้ยเหตุใดๆ ท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ตอ้งรับผิดชอบ ให้ถือว่าผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 แสดงเจตนายกเลิก และบริษทัตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการใช้
สิทธิในคร้ังนั้น แต่ทั้งน้ี ไม่เป็นการตดัสิทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีจะใชสิ้ทธิซ้ือ
หุ้นสามญัในคร้ังต่อไป เวน้แต่เป็นการยกเลิกการใชสิ้ทธิในคร้ังสุดทา้ยให้ถือว่าผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 หมดสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญตามใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ดงักล่าวอีก
ต่อไป 

(ง) หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ 
1) บุคคลสัญชาติไทย  ส าเนาบัตรประชาชนซ่ึงยงัไม่หมดอายุ พร้อมรับรองส าเนา

ถูกตอ้ง (ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล ซ่ึงท าให้ช่ือ/ช่ือสกุล 
ไม่ตรงกับใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ให้แนบเอกสารท่ีออก
โดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจง้เปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล เป็นตน้) 

2) บุคคลต่างดา้ว  ส าเนาหนงัสือเดินทางซ่ึงยงัไม่หมดอาย ุหรือส าเนาใบต่างดา้วซ่ึง
ยงัไม่หมดอาย ุพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

3) นิติบุคคลในประเทศ ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลท่ีมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัใช้
สิทธิ หรือภายในเวลาท่ีนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิก าหนด 
พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง และเอกสารหลกัฐานของผูมี้อ านาจ
ลงลายมือช่ือ ตาม 1) หรือ 2) พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

4) นิติบุคคลต่างประเทศ ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลรับรองโดย  Notary 
Public ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งและเอกสารหลกัฐานของผูมี้อ านาจลง
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ลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
5) กรณีท่ีมี Custodian ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ของ

ประเทศท่ีออกเอกสารนั้น ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมหนังสือมอบ
อ านาจให้ Custodian ด าเนินการแทน โดยเอกสารการจองซ้ือหุ้น
สามัญจะต้องลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ 
Custodian ท่ีระบุว่ามีอ านาจลงนาม และแนบเอกสารหลกัฐาน
ของผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี พร้อม
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 
ทั้งน้ี หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ไม่ส่งมอบหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 
บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะถือว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิ คร้ังท่ี 1 ในคร้ังนั้นๆ อย่างไรก็ตามบริษทัสามารถใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาให้ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิ คร้ังท่ี 1 ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ไดต้ามความเหมาะสม 

 
1.6.3 จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีจะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั ไม่ว่าในกรณีใดๆ ตอ้งไม่ต ่ากว่า 

100 หุ้นสามญั และจะตอ้งเป็นจ านวนเต็มเท่านั้น แต่ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 มีสิทธิใน
การซ้ือหุ้นต ่ากว่า 100 หุ้นสามญั จะตอ้งใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัในคร้ังเดียวทั้งจ านวน โดยอตัราการ
ใชสิ้ทธิเท่ากบัใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 หน่ึงหน่วยต่อหุ้นสามญัหน่ึงหุ้น เวน้แต่กรณีท่ีมีการปรับสิทธิ
ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.7 

 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 จะเป็นผูรั้บภาระค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ท่ีเกิดขึ้นอนั
เน่ืองจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 เพ่ือซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั 

 
1.6.4  จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกเม่ือมีการใชสิ้ทธิจะค านวณโดยการน าจ านวนเงินในการใชสิ้ทธิซ่ึงผูถื้อใบส าคญั

แสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ไดช้ าระตามท่ีกล่าวขา้งตน้ หารดว้ยราคาการใชสิ้ทธิในขณะท่ีมีการใช้สิทธินั้น โดย
บริษทัจะออกหุ้นสามญัเป็นจ านวนเตม็ไม่เกินจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 คูณดว้ยอตัรา
การใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิแลว้ ท าให้มีเศษเหลืออยู่จากการ
ค านวณดงักล่าว บริษทัจะไม่น าเศษดงักล่าวมาคิดค านวณและจะช าระเงินท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิดงักล่าว
คืนให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 30 วนันบัจากวนัใชสิ้ทธิใน
แต่ละคร้ังโดยไม่มีดอกเบ้ีย ทั้งน้ี บริษทัอาจตกลงกบัผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ให้มารับเงินท่ีเหลือ
จากการใชสิ้ทธิดงักล่าวดว้ยตนเองตามสถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.6.1 
 

1.6.5  หากบริษทัไดรั้บหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 หรือจ านวนเงินท่ีบริษทั
ได้รับช าระไม่ครบตามจ านวนท่ีระบุไวใ้นใบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ หรือบริษัท
ตรวจสอบไดว่้าขอ้ความท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 กรอกลงในใบแจง้ความจ านงในการใช้สิทธิ
ซ้ือหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกตอ้ง ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 จะต้องท าการแก้ไขให้
ถูกตอ้งภายในระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใช้สิทธิ  หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ไม่ท าการ
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แกไ้ขให้ถูกตอ้งภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษทัจะถือว่าการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นส้ิน
สภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ และบริษทัจะจดัส่งเงินท่ีไดรั้บ และใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 คืนให้แก่ผู ้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ภายใน 14 วนันับจากวนัใช้สิทธิคร้ังนั้นๆ โดยไม่มีดอกเบ้ียให้ไม่ว่าใน
กรณีใดๆ 

 
ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ช าระจ านวนเงินในการใชสิ้ทธิไม่ครบถว้น บริษทัมีสิทธิท่ีจะ
ด าเนินการประการใดประการหน่ึงต่อไปน้ี ตามท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 เลือกไวใ้นใบแจง้ความ
จ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั 

 
(ก) ถือว่าการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ หรือ 
 
(ข) ถือว่าจ านวนหุ้นสามญัท่ีจองซ้ือมีจ านวนเท่ากบัจ านวนท่ีจะไดรั้บตามจ านวนเงินในการใชสิ้ทธิ 

ซ่ึงบริษทัไดรั้บช าระไวจ้ริงตามราคาการใชสิ้ทธิในขณะนั้น หรือ 
 
(ค) ให้ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ช าระเงินเพ่ิมเติมตามจ านวนท่ีประสงค์จะใช้สิทธิให้

ครบถว้นภายในระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น หากบริษทัไม่ไดรั้บเงินครบ
ตามจ านวนในการใชสิ้ทธิภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษทัจะถือว่าการแจง้ความจ านงในการใช้
สิทธิในคร้ังนั้นส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ 

 
ในกรณีท่ีเป็นการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ให้บริษทัด าเนินการตามขอ้ (ข) เท่านั้น 
 
ในกรณีตามข้อ (ก) และ (ค) บริษัทจะส่งเงินท่ีได้รับไวแ้ละใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 หรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงบริษทัถือว่าไม่มีการใชสิ้ทธิดงักล่าวคืนให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนั นบัจากวนัใชสิ้ทธิ โดยไม่มีดอกเบ้ีย 
 
ในกรณีขอ้ (ข) บริษทัจะส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ส่วนท่ีเหลือ (ในกรณีท่ีบริษทัถือว่ามีการใช้
สิทธิเพียงบางส่วน) หรือใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ใบใหม่ท่ีมีจ านวนเท่ากบัหน่วยของใบส าคญัแสดง
สิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีเหลือคืนให้กบัผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนั 
นับจากวนัใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบ้ีย อย่างไรก็ตาม ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ียงัไม่มีการใช้สิทธิ
ดงักล่าว ยงัมีผลใชต้่อไปจนถึงวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย  
 
ทั้งน้ี ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ียงัไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว จะหมดอายุลงเม่ือพ้นวนัใช้สิทธิคร้ัง
สุดทา้ย  

 
1.6.6 เม่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขการแจง้ความ

จ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั กล่าวคือ ไดส่้งมอบทั้งใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 (หรือใบแทนใบส าคญั
แสดงสิทธิ) ใบแจง้ความจ านงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญั และช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัถูกตอ้งและ
ครบถว้นสมบูรณ์ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 จะไม่สามารถเพิกถอนการใชสิ้ทธิได้ เวน้แต่จะไดรั้บ
ความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทั 
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1.6.7 เม่ือพน้ก าหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยแลว้ หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ยงัมิไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไข

ของการใชสิ้ทธิท่ีก าหนดไวอ้ยา่งครบถว้น ให้ถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 นั้นๆ ส้ินสภาพลงโดยไม่
มีการใชสิ้ทธิ และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 จะใชสิ้ทธิไม่ไดอ้ีกเม่ือพน้วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย    

 
1.6.8 ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 เป็นจ านวนมากกว่า

จ านวนท่ีประสงค์จะใช้สิทธิ บริษทัจะส่งใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ใบใหม่ โดยมีจ านวนหน่วยของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีเหลือ ให้แก่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ดังกล่าว ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนัใชสิ้ทธินั้นๆ หรือให้มารับคืนดว้ยตนเองและจะยกเลิกใบส าคญัแสดง
สิทธิ คร้ังท่ี 1 ใบเก่า 

 
1.6.9 บริษทัจะยื่นขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ของบริษทัต่อกระทรวงพาณิชยต์ามจ านวนหุ้นสามญั

ท่ีออกใหม่ส าหรับการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ังภายใน 14 วนันบัตั้งแต่วนัใช้สิทธิในแต่ละคร้ัง และบริษทัจะ
ด าเนินการจดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีไดใ้ชสิ้ทธินั้น เป็นผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ใน
ส มุ ด ท ะ เบี ยน ผู ้ ถื อ หุ้ น ต าม จ าน วน หุ้ น ส ามัญ ท่ี ใช้ สิ ท ธิ ใน ค ร้ั งนั้ น  ร วม ทั้ ง ด า เนิ น ก าร 
ขอจดทะเบียนหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 กบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไม่ชา้
กว่า 30 วนันบัจากวนัใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง 

 
1.6.10 บริษทัจะส่งคืนใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ส่วนท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิ (ถา้มี) และเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายเงิน

ตามจ านวนเงินท่ีเหลือจากการใช้สิทธิและเงินค่าภาษีท่ีจ่ายเกิน (ถา้มี) โดยไม่มีดอกเบ้ีย ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ทางไปรษณียล์งทะเบียน ตามท่ีปรากฎอยูใ่นใบแจง้ความจ านงการ
ใช้สิทธิ ภายใน 14 วนั นับจากวนัใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง โดยบริษทัจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือ
เสียหายอยา่งใดท่ีอาจเกิดขึ้นจากการส่งใบหุ้นสามญั ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือเช็ค ทางไปรษณียด์งักล่าว 

 
1.6.11 ในกรณีท่ีหุ้นสามญัท่ีส ารองไวเ้พื่อรองรับการใชสิ้ทธิมีไม่เพียงพอ  บริษทัจะด าเนินการชดใช้ค่า เสียหายท่ี

เกิดขึ้นให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีไม่สามารถใช้สิทธิได้ อย่างไรก็ตาม บริษทั จะไม่ชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิ ในกรณีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ัง
ท่ี 1 นั้นเป็นคนต่างดา้วท่ีไม่สามารถใช้สิทธิเพราะถูกจ ากดัสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีระบุในขอ้บงัคบั
ของบริษทั 

 
1.6.12 การส่งมอบหุ้นสามญัท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ไดรั้บจากการใชสิ้ทธิ ช่ือท่ีจะระบุในหุ้นสามญัจะ

ใช้ช่ือเดียวกบัช่ือท่ีปรากฏอยู่ในใบแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั โดยบริษทัจะจดัส่งใบหุ้น
ไปยงัผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ตามท่ีอยู่ท่ีได้ระบุไวใ้นใบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง อย่างไรก็ตาม บริษทัอาจตกลง
กับผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ล่วงหน้าให้บริษัทเก็บใบหุ้นสามัญนั้ นไวท่ี้บริษัท เพื่อให้ผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 หรือตวัแทนมารับไปดว้ยตนเองก็ได้ โดยจะตอ้งด าเนินการตามท่ีทางบริษทั
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ก าหนด และส าหรับกรณีระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) บริษทัจะด าเนินการภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัใช้
สิทธิแต่ละคร้ัง 

1.7 เง่ือนไขกำรปรับสิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิ คร้ังที่ 1 
 

1.7.1 ในกรณีท่ีมีเหตุแห่งการปรับสิทธิตามเหตุการณ์ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 11 (4) (ข) ตามประกาศ ทจ.34/2551 
(และท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (ถา้มี) บริษทัตอ้งด าเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ผลตอบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ  คร้ังท่ี 1 ไม่ให้ด้อยไป
กว่าเดิม เม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงดงัต่อไปน้ี 

 
(ก) เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นของบริษทั อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการ

แบ่งแยกหุ้น 

 การเปล่ียนราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที  นับตั้ งแต่วนัท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทั เพื่อให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 
ไดรั้บหุ้นตามจ านวนท่ีค านวณไดต้ามสูตรและประเภทเช่นเดียวกบัหุ้นสามญัของบริษทั ท่ีออก
ภายหลงัจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

1.  ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
 

  Price 1 = Price 0 [ Par 1 ] 
                                        [ Par 0 ] 

2.   อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
  Ratio 1 = Ratio 0 [ Par 0 ] 
                         [ Par 1 ] 

โดยท่ี Price 1 คือ      ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง  
  Price 0  คือ      ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง  
 Ratio 1  คือ      อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 0  คือ      อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
 Par   1  คือ      มูลค่าท่ีตราไวใ้หม่หลงัการเปล่ียนแปลง   
 Par   0   คือ      มูลค่าท่ีตราไวเ้ดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

   
 

(ข) เม่ือบริษทัไดเ้สนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทัว่ไป และ/หรือบุคคล
ในวงจ ากดั ในราคาต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ค านวณไดต้ ่ากว่าร้อยละ 90  ของราคาตลาด
ต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษทั 

การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อ
หุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ (วนัแรกท่ีตลาดหลักทรัพยฯ์
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ประกาศขึ้นเคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้ผูถื้อหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/
หรือวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นการ
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

อน่ึง ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่พร้อมกนัมากกว่าหน่ึงราคา ในการเสนอขาย
ในเง่ือนไขท่ีจะตอ้งจองซ้ือดว้ยกนั ให้น าจ านวนหุ้นและราคาเสนอขายทุกราคามาค านวณราคา
เฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีการเสนอขายพร้อมกนัดงักล่าวไม่อยู่ภายใน
เง่ือนไขท่ีจะตอ้งจองซ้ือด้วยกนั ให้น าจ านวนหุ้นและราคาเสนอขายท่ีต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ 
“ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั” มาค านวณราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ 

ราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ค านวณไดจ้ากจ านวนเงินทั้งส้ินท่ีบริษทัจะไดรั้บจาก
การเสนอขายหุ้นหกัค่าใชจ้่ายในการเสนอขายหลกัทรัพยห์ารดว้ยจ านวนหุ้นสามญัทั้งส้ินท่ีออก
ใหม่ในคร้ังนั้น 

“ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั” ไดก้ าหนดไวเ้ท่ากบั “ราคาตลาดเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัต่อหุ้น
ของหุ้นสามญัของบริษทั” โดยท่ี “ราคาตลาดเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษทั” 
หมายถึง มูลค่าการซ้ือขายหุ้นสามญัทั้งหมดของบริษทัหารดว้ยจ านวนหุ้นสามญัของบริษทั ท่ีท า
การซ้ือขายทั้งหมดในตลาดหลกัทรัพยฯ์ในระหว่างระยะเวลา 7 วนัท าการ (วนัท่ีเปิดท าการซ้ือ
ขายของตลาดหลกัทรัพยฯ์) ติดต่อกนัก่อนวนัท่ีใชใ้นการค านวณ 

ในกรณีท่ีไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั” เน่ืองจากหุ้นสามญัของบริษทั ไม่
มีการซ้ือขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษทัจะท าการก าหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการค านวณ
แทน 

ค าว่า “วนัท่ีใชใ้นการค านวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือ
หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ส าหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ 
วนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่แก่ประชาชนทัว่ไปและ/หรือบุคคลในวงจ ากัด 
แลว้แต่กรณี 

1. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
  Price 1 = Price 0 [ (A2x MP) + B2X ] 

        [ MP (A2 + B2)] 
 

2. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
  Ratio 1 = Ratio 0 [ MP (A2 + B2)] 

              [(A2 x MP) +B2X ] 
  

โดยท่ี Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
  Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
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  Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
   Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
         MP คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั” หมายถึง มูลค่าการซ้ือขายหุ้น

สามญัทั้งหมดของบริษทั หารดว้ยจ านวนหุ้นสามญัของบริษทั ท่ีท า
การซ้ือขายทั้งหมดในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในระหว่างระยะเวลา 7 วนั
ท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีใชใ้นการค านวณ 

        A2 คือ จ านวนหุ้นสามญัท่ีไดเ้รียกช าระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุ้น เพ่ือสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ กรณี
เสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือวนัก่อนวนัแรกของ
การเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่
ประชาชนทัว่ไปและ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

   B2 คือ จ านวนหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ท่ีเสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิมและ/หรือ
เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญ
ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

   B2X คือ จ านวนเงินท่ีจะไดรั้บภายหลงัจากการหักค่าใช้จ่าย (ถา้มี) จากการ
ออกหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ท่ีมีการเสนอขายให้ผูถื้อหุ้นเดิมและ/หรือ
เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญ
ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

 (ค) เม่ือบริษทัไดเ้สนอขายหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป 
และ/หรือบุคคลในวงจ ากดั โดยท่ีหลกัทรัพยน์ั้นให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั 
หรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกูแ้ปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญั) โดยท่ีราคาต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงักล่าวต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษทั 

 การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อ
หุ้นสามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้น
สามญัหรือให้สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ประกาศขึ้นเคร่ืองหมาย XW) 
ส าหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้ผูถื้อหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอ
ขายหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัหรือให้สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญั แก่ประชาชนทัว่ไปและ/หรือกรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

 ราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ค านวณได้จากจ านวนเงินท่ีได้รับจากการออก
หลกัทรัพยใ์ดๆ ท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัหรือใหสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั รวมกบัเงินท่ีจะ
ไดรั้บจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัหรือใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั  ถา้มีการใชสิ้ทธิ
ทั้งหมด หารดว้ยจ านวนหุ้นทั้งส้ินท่ีตอ้งออกใหม่เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธินั้น 
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  ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั  และฐานของมูลค่าหุ้นท่ีตราไว  ้ซ่ึงจะใชเ้ปรียบเทียบให้มี
ความหมายเช่นเดียวกบั รายละเอียดในขอ้ ข. ขา้งตน้ 

 
  ค าว่า “วนัท่ีใชใ้นการค านวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือ

หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญั ส าหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าวให้กบัผูถื้อหุน้เดิม (Rights Issue) และ/
หรือวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั
หรือให้สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั แลว้แต่กรณี     

 
1. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

    Price 1 = Price 0  [ (A3x MP)+B3X ]  
                                     [ MP (A3 + B3) ] 

2. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
   Ratio 1 = Ratio 0 [MP (A3+B3)] 
                    [ (A3x MP)+B3X ] 

 
โดยท่ี  Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

 Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง  
 Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
 

 MP      คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษทั” หมายถึง มูลค่าการซ้ือ
ขายหุ้นสามญัทั้งหมดของบริษทั หารดว้ยจ านวนหุ้นสามญัของ
บริษทั ท่ีท  าการซ้ือขายทั้งหมดในตลาดหลกัทรัพยฯ์ในระหว่าง
ระยะเวลา 7 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีใชใ้นการค านวณ 

 A3     คือ จ านวนหุ้นสามญัท่ีไดเ้รียกช าระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิด
สมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเพ่ือการจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ท่ี
ให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัหรือใหสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ ก่อนวนั
แรกของระยะเวลาการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ใดๆ  ท่ี
ให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัหรือใหสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญั ต่อประชาชนทัว่ไปและ/หรือบุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่
กรณี 

 B3 คือ จ านวนหุ้นสามัญท่ีออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
หลกัทรัพยใ์ดๆ ซ่ึงให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัหรือ
ให้สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ ท่ีจะเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม
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และ/หรือประชาชนทัว่ไปและ/หรือบุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่
กรณี 

 B3X คือ จ านวนเงินท่ีบริษทั จะไดรั้บภายหลงัจากการหกัค่าใชจ้่าย (ถา้
มี) จากการออกหลกัทรัพยใ์ดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็น
หุ้นสามญัหรือให้สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั ท่ีเสนอขายให้ผูถื้อ
หุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปและ/หรือบุคคล
ในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี รวมกบัเงินท่ีจะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัหรือซ้ือหุ้นสามญั 

 
(ง) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้น  

 การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อ
หุ้นสามญัไม่มีสิทธิในการรับหุ้นปันผล (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ขึ้นเคร่ืองหมาย XD) 
 
1. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
  Price 1 = Price 0 [     A1     ] 
              [ A1 + B1 ] 
2. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
  Ratio 1 = Ratio 0 [  A1 + B1  ] 
         [    A1    ] 
 โดยท่ี Price 1   คือ      ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
  Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
  Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
  Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
 
 A1 คือ จ านวนหุน้สามญัท่ีไดเ้รียกช าระเตม็มูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุด    

ทะเบียนผูถื้อหุ้นสามญัเพื่อสิทธิการรับหุ้นปันผล   
  B1 คือ  จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามญัปันผล 
 

 (จ) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกว่าอตัราร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดข้อง
บริษทั ส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ส าหรับงบการเงินเฉพาะของบริษทั 
ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 1  

 การค านวณอตัราร้อยละของเงินปันผลท่ีจ่ายให้กบัผูถื้อหุ้นให้ค  านวณโดยน าเงินปันผลท่ีจ่ายออก
จริง ในรอบระยะเวลาบญัชีในแต่ละปีดงักล่าว รวมทั้งเงินปันผลระหว่างกาล หารดว้ยก าไรสุทธิ
หลงัหักภาษีเงินไดข้องผลการด าเนินงานของรอบระยะเวลาบญัชีนั้น การเปล่ียนแปลงราคาการ
ใช้สิทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัไม่มีสิทธิในการ
รับเงินปันผลนั้น (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ประกาศขึ้นเคร่ืองหมาย XD)  
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1. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
  Price 1 = Price 0 [ MP - (D - R)] 
                   [       MP      ] 

2. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
    Ratio 1 = Ratio 0 [        MP        ] 
                                 [ MP - (D - R) ] 
 
 โดยท่ี  Price 1  คอื  ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
   Price 0  คือ       ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
   Ratio 1 คือ       อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
   Ratio 0 คือ       อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

    MP     คือ   “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั” หมายถึง มูลค่าการ
ซ้ือขายหุ้นสามญัทั้งหมดของบริษทั หารดว้ยจ านวนหุ้น
สามัญของบริษัท  ท่ีท  าการซ้ือขายทั้ งหมดในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ในระหว่างระยะเวลา 7 วนัท าการติดต่อกนั
ก่อนวนัท่ีใชใ้นการค านวณ 

         D  คือ        เงินปันผลต่อหุน้ท่ีจ่ายจริงแก่ผูถื้อหุ้น 
    R       คือ  เงินปันผลต่อหุ้นท่ีจ่ายหากน าก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้

ในอัตราร้อยละ 90 มาค านวณจากจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีมี
สิทธิไดรั้บเงินปันผล 

ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั และฐานของมูลค่าท่ีตราไว ้ซ่ึงจะใชเ้ปรียบเทียบให้ใชแ้ละมี
ความหมายเช่นเดียวกบั รายละเอียดในขอ้ (ข) ขา้งตน้     

 ค าว่า “วนัท่ีใชใ้นการค านวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในเงินปันผล 

(ฉ) เม่ือมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกับข้อ (ก) – (จ) ท่ีท าให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆท่ีผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 จะไดรั้บเม่ือมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ดอ้ยไป
กว่าเดิม ให้บริษทัหรือบริษทั อาจแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษทั ขึ้นเพ่ือร่วมกนัพิจารณา
ก าหนดการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่อยา่งเป็นธรรม และไม่
ท าให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ไดรั้บผลประโยชน์ดอ้ยไปจากเดิม โดยให้ถือว่าผลการ
พิจารณานั้นเป็นท่ีสุด และให้บริษทัแจง้ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงรายละเอียด
ดงักล่าวดว้ยภายใน 15 วนันบัจากวนัท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีตอ้งท าให้ปรับสิทธิ 

 
1.7.2 ในการปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 บริษทัจะปรับสิทธิโดยการปรับราคาและอตัราการใช้สิทธิ 

โดยไม่มีการปรับราคาใชสิ้ทธิควบคู่กบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอตัราการใชสิ้ทธิ 
ทั้งน้ี บริษทัจะจดัให้มีการออกหุ้นใหม่เพ่ิมเติมรองรับการเปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิ เม่ือมีการด าเนินการ
ปรับราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิตามท่ีจะระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 
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1.7.3 การค านวณการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามขอ้  (ก) ถึง (ฉ) เป็นอิสระต่อกัน 
และจะค านวณการเปล่ียนแปลงตามล าดบัเหตุการณ์ต่างๆ  ก่อนหลงัเปรียบเทียบกบั “ราคาตลาดของหุ้น
สามัญของบริษัท” ส าหรับกรณีท่ีเหตุการณ์ต่างๆ  เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้ค  านวณการเปล่ียนแปลงเรียง
ตามล าดบัดังน้ี คือ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) โดยในแต่ละล าดบัคร้ังท่ีค  านวณการเปล่ียนแปลงให้คง
สภาพของราคาการใชสิ้ทธิเป็นทศนิยม 3 ต าแหน่งและอตัราการใชสิ้ทธิเป็นทศนิยม 5 ต าแหน่ง ราคาตลาด
ของหุ้นสามญัของบริษทัซ่ึงจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในขอ้  (ข) 
ขา้งตน้ 

 
1.7.4 การค านวณเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ (ก) ถึง (ฉ) จะไม่มีการเปล่ียนแปลง

ซ่ึงท าให้ราคาการใชสิ้ทธิใหม่สูงขึ้นและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิลดลง เวน้แต่กรณีการรวมหุ้น ในกรณีท่ีหุ้น
สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ของการแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิ
ในแต่ละคร้ัง (ทศนิยม 5 ต าแหน่งของอตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง) ค านวณออกมาเป็นเศษ
ของหุ้น ให้ตดัเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และหากราคาการใชสิ้ทธิหลงัการเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) คูณ
กบัจ านวนหุ้นสามญั ในการแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิในรอบนั้นค านวณไดเ้ป็นเศษของบาท ให้ตดัเศษ
ของบาททิ้ง  

 
1.7.5 ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลท าให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ท่ีค  านวณตามสูตรมี

ราคาต ่ากว่ามูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญั (Par Value) ของบริษทั ให้ใช้มูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของ
บริษทัเป็นราคาใชสิ้ทธิ และยงัใชอ้ตัราการใชสิ้ทธิตามท่ีก าหนดในขอ้ (ก) ถึง (จ) ต่อไป แลว้แต่กรณี  

1.7.6 สถานภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีอยูร่ะหว่างวนัท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 แสดงความ
จ านงใชสิ้ทธิ และวนัก่อนท่ีกระทรวงพาณิชยจ์ะรับจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้อนัเน่ืองจากการใช้สิทธิ 
จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ียงัไม่ไดแ้สดงความจ านงใชสิ้ทธิ และ
สถานภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 จะส้ินสุดลงในวนัท่ีกระทรวงพาณิชยรั์บจดทะเบียนเพ่ิมทุน
ช าระแลว้อนัเน่ืองมาจากการใชสิ้ทธินั้น 

ในกรณีท่ีบริษทัมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิในช่วงท่ีบริษทัยงัไม่ไดด้ าเนินการ
น าหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ไปจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์ผู ้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีไดใ้ช้สิทธิแลว้จะไดรั้บการปรับสิทธิยอ้นหลงั  โดยบริษทัจะออกหุ้น
สามญัใหม่เพ่ิมเติมให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 โดยเร็วท่ีสุดตามจ านวนท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิ คร้ังท่ี 1 สมควรจะไดรั้บหากราคาท่ีไดป้รับใหม่นั้นมีผลบงัคบัใช ้โดยหุ้นสามญัส่วนท่ีเพ่ิมใหม่อาจ
ไดรั้บช้ากว่าหุ้นสามญัท่ีไดรั้บก่อนหน้าน้ี แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการ นับจากวนัท่ีมีการปรับสิทธิ (ในกรณี
ระบบใบหุ้น) และภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัท่ีมีการปรับสิทธิ (ในกรณีระบบไร้ใบหุ้น)  

 

1.7.7 หุ้นสามญัใหม่ท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 จะมีสิทธิและไดรั้บผลประโยชน์อนั
พึงไดเ้หมือนหุ้นสามญัเดิมท่ีออกและเรียกช าระเตม็มูลค่าแลว้ของบริษทัทุกประการ เม่ือกระทรวงพาณิชย์
ไดรั้บจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้ของบริษทั  
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1.7.8 การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขท่ีไดก้ าหนดไวข้า้งตน้ บริษทัจะ
ด าเนินการแจ้งผลการเปล่ียนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการค านวณและเหตุผลท่ีต้องมีการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อแจง้ราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิท่ี
ก าหนดขึ้นมาใหม่ รวมทั้งขอ้เทจ็จริงโดยยอ่ของสาเหตุท่ีมีการปรับสิทธิ วิธีการค านวณและวนัท่ีท่ีการปรับ
สิทธิดังกล่าวมีผลใช้บังคบั  โดยจะแจ้งภายใน 15 วนั นับตั้งแต่วนัท่ีเกิดเหตุการณ์ และบริษัทจะแจ้ง
รายละเอียดการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและ /หรืออตัราการใช้สิทธิผ่านส่ือการเผยแพร่ขอ้มูลของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ทราบ ตามเวลาและวิธีการท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนด
สิทธิน้ี   

 
1.8 กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีทีบ่ริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นสำมัญเพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิ 

ภายใตเ้ง่ือนไขของขอ้ 2.3 บริษทัจะชดใชค้่าเสียหายให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ตามรายละเอียดดงัน้ี 
 

1.8.1 บริษทัจะชดใชค้่าเสียหายให้เฉพาะผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีมาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิใน
วนัใชสิ้ทธิ ซ่ึงบริษทัไม่สามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพื่อรองรับการใช้สิทธิไดใ้นแต่ละคร้ัง โดยไม่มีดอกเบ้ีย
และบริษทัจะแจง้ให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ทราบภายหลงัการใชสิ้ทธิ ยกเวน้ในกรณีท่ีก าหนด
ไวใ้นขอ้ 2.3 

1.8.2 การชดใชค้่าเสียหายตามขอ้ 1.8.1 บริษทัจะช าระใหเ้ป็นเช็คระบุช่ือขดีคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะ และจะจดัส่งทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับภายใน 14 วนันบัจากวนัใชสิ้ทธิ  

 อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใดๆ หากบริษทัไดท้  าการส่งเช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือค าส่ังจ่ายเงินของ
ธนาคาร ซ่ึงขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะช่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ี
ระบุอยู่ในหนงัสือแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิโดยถูกตอ้งแลว้ ให้ถือว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 
ไดรั้บเงินค่าเสียหายคืนแลว้โดยชอบ และไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ีย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป 

 
1.8.3 การค านวณค่าเสียหายท่ีบริษัทจะชดใช้ให้ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ตามข้อ 1.8.1 มีสูตรการ

ค านวณดงัน้ี 

ค่าเสียหายต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย    =    B x [ MP - Price 1] 

โดยท่ี B คือ จ านวนหุ้นสามญัท่ีไม่สามารถจดัให้มีและ/หรือเพ่ิมขึ้นตามอตัราการใช้
สิทธิท่ีเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นต่อ 1 หน่วย 

 MP คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษทั” หมายถึง มูลค่าการซ้ือขายหุ้น
สามญัทั้งหมดของบริษทัหารดว้ยจ านวนหุ้นสามญัของบริษทัท่ีท าการ
ซ้ือขายทั้งหมดในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในระหว่างระยะเวลา 7 วนัท าการ
ติดต่อกนัก่อนวนัใชสิ้ทธิ  

 Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 หรือราคาการใชสิ้ทธิ
ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ (หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรือ
อตัราการใชสิ้ทธิ ตามขอ้ 1.7)  
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1.9 กำรขอออกใบส ำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ 

หากใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ฉบบัเก่าสูญหาย ฉีกขาดหรือช ารุดดว้ยประการใดๆ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 
1 มีสิทธิยื่นค าขอให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี  1 ฉบับใหม่ โดยจะต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามสมควรตามท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยก์ าหนด ในการน้ี ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ฉบบัใหม่ให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ภายใน 15 วนัท าการ นบัแต่วนัท่ีศูนย์
รับฝากหลกัทรัพย ์ไดรั้บค าขอให้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ฉบบัใหม่ และเอกสารอ่ืนๆ ตามท่ีศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพยก์ าหนด 
 

1.10 มติเพ่ืออนุมัติกำรออกหุ้นสำมัญเพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ คร้ังที่ 1 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ประจ าปี 2560 ในวนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ.2560 มีมติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนแบบก าหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินรวมจ านวน 197,717,828 หุ้น โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวนรวม  
197,717,828 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทั จ านวน 98,858,914 
หุ้น และรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมในคร้ังน้ี จ านวน 98,858,914
หุ้น ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 12.50 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ณ วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 
จ านวน 790,871,315 หุ้น โดยมีรายละเอียดของการค านวณจ านวนหุ้นรองรับ ตามเอกสารแนบ 2 

 
1.11 กำรด ำเนินกำรหำกมีหุ้นสำมัญท่ีเหลือจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ คร้ังที่ 1 

หากมีหุ้นสามัญท่ีเหลือจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  คร้ังท่ี 1 คณะกรรมการบริษทัจะน าเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร ทั้งน้ีให้เป็นไปตามกฎหมาย  

1.12 ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขำย 

บริษทัจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีออกในคร้ังน้ี เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายใน 30 วนันบัจาก
วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ  

 
1.13 รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสำมัญท่ีรองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ คร้ังที่ 1 

1.13.1 ลกัษณะส าคญัของหุ้น 

จ านวนหุ้นท่ีรองรับการใชสิ้ทธิ 98,858,914 หุ้น 
สัดส่วนของจ านวนหุ้นท่ีรองรับการใชสิ้ทธิเม่ือเทียบกบัจ านวนหุ้น
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 

ร้อยละ 12.50 

มูลค่าท่ีตราไวต้่อหุ้น 1.00 บาท 
 

1.13.2 ตลาดรองของหุ้นสามญัท่ีรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ 

บริษทัจะน าหุ้นสามญัท่ีไดจ้ากการใชสิ้ทธิเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายใน 30 วนันบัจากวนัใช้
สิทธิแต่ละคร้ัง ทั้งน้ี เพ่ือให้หุ้นสามญัดงักล่าวสามารถท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดเ้ช่นเดียวกบั
หุ้นสามญัเดิมของบริษทั 
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1.14 สิทธิของหุ้นสำมัญใหม่ท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

หุ้นสามญัท่ีออกใหม่เน่ืองจากการใชสิ้ทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีออกในคร้ังน้ี จะมีสิทธิและสถานะ
เท่าเทียมกบัหุ้นสามญัของบริษทัท่ีออกไปก่อนหน้าน้ีทุกประการ รวมทั้งสิทธิในการรับเงินปันผลหรือประโยชน์อื่น
ใดท่ีบริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี นบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทัไดจ้ดแจง้ช่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ัง
ท่ี 1 เป็นผูถื้อหุ้นในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทั และกระทรวงพาณิชยรั์บจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแล้ว หาก
บริษทัไดป้ระกาศวนัก าหนดให้สิทธิในเงินปันผล หรือผลประโยชน์อ่ืนใดให้แก่ผูถื้อหุ้นก่อนวนัท่ีนายทะเบียนผูถื้อ
หุ้นของบริษทัไดจ้ดแจง้ช่ือของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1  เป็นผูถื้อหุ้นในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทั 
และกระทรวงพาณิชยรั์บจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล
หรือประโยชน์อ่ืนนั้น 

  
2. ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ คร้ังที่ 1 และข้อจ ำกัดกำรโอนหุ้นสำมัญท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิ 

 
2.1 ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธ ิคร้ังที่ 1 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 สามารถโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดั โดยบริษทัจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนใบส าคญัแสดง
สิทธิเพื่อพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 เวน้แต่ในกรณีของการใช้สิทธิคร้ังสุดทา้ย ซ่ึงบริษทัจะปิดสมุด
ทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ 21 วนั ก่อนวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ตามรายละเอยีดท่ีก าหนดในขอ้ 1.3 หรือเป็นกรณีปิด
สมุดทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อก าหนดสิทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีจะเขา้ร่วมประชุมผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ซ่ึงในกรณีน้ีบริษทัจะปิดสมุดทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วนั 
ตามรายละเอยีดท่ีก าหนดในขอ้ 4.1 

 
2.2 ข้อจ ำกัดกำรโอนหุ้นสำมัญ 

ขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 13 ระบุว่าหุ้นของบริษทัสามารถโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดั เวน้แต่  

(1)  การโอนหุ้นนั้ นท าให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ท่ีบริษัทจะพึงได้รับตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 พระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และฉบบัแกไ้ข
เพ่ิมเติม ประมวลกฎหมายท่ีดิน พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม และ
พระราชบญัญติัการจดัสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543  

(2)  การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีบุคคลต่างดา้วถือหุ้นอยู่ในบริษทัเกินกว่าร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทั้งหมด  

 
 
 
 
2.3 ข้อจ ำกัดกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ คร้ังที่ 1 ของบุคคลท่ีมิใช่สัญชำติไทย 

 
2.3.1 บริษทัจะไม่ออกหุ้นสามญัให้แก่ผูใ้ชสิ้ทธิท่ีมิใช่สัญชาติไทยในกรณีท่ีการออกหุ้นดงักล่าวท าให้สัดส่วน

การถือหุ้นของคนท่ีไม่ใช่สัญชาติไทยมีเกินกว่าร้อยละ 49.00 ของหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของ
บริษทั ตามท่ีระบุในขอ้บงัคบัของบริษทั 
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2.3.2 หากขอ้จ ากดัการโอนดงักล่าวขา้งตน้มีผลท าให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีไม่ใช่สัญชาติไทยท่ีได้
ด าเนินการใชสิ้ทธิตามวิธีการใชสิ้ทธิ ไม่สามารถใชสิ้ทธิไดต้ามจ านวนท่ีระบุในใบแจง้ความจ านงในการ
ใชสิ้ทธิ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 จะสามารถเลือกให้บริษทัด าเนินการ
อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

 
(ก) ให้บริษทัคืนใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 และเงินท่ีเหลือตามราคาใช้สิทธิของใบส าคญัแสดง

สิทธิ คร้ังท่ี 1 ในส่วนท่ีไม่สามารถใช้สิทธิไดโ้ดยไม่มีดอกเบ้ียให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
คร้ังท่ี 1 ท่ีไม่ใช่สัญชาติไทยดงักล่าวทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 45 วนั นบัจากวนัใชสิ้ทธิใน
คร้ังนั้นๆ 

 
(ข) ให้บริษทัเป็นผูท้  าการถือใบแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 หรือใบ

แทนใบส าคญัแสดงสิทธิและเงินตามจ านวนการใชสิ้ทธิ ท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 หรือ
ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีมิใช่สัญชาติไทยไดย้ื่นความจ านงการใชสิ้ทธิ ในส่วนท่ียงั
ไม่ไดใ้ชสิ้ทธิเอาไวต้ามล าดบัก่อนหลงั เพื่อด าเนินการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 
หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ในส่วนท่ียงัไม่มีการใชสิ้ทธิดงักล่าว เม่ือการเขา้ถือหุ้น
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ดังกล่าวไม่ขดัต่อขอ้จ ากัด
เก่ียวกบัสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นต่างดา้ว ตามขอ้บงัคบับริษทั ทั้งจ านวนหรือบางส่วน 

 
ทั้งน้ี ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีไม่ใช่สัญชาติไทย จะต้องแสดงความจ านงท่ีจะให้
บริษทัด าเนินการตามขอ้ (ก) หรือ (ข) ขา้งตน้ โดยระบุในใบแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สามญั ณ วนัแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง  

 
2.3.3 บริษทัจะอนุญาตให้มีการด าเนินการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ในส่วนท่ียงัไม่ไดรั้บการใช้

สิทธิตามข้อ 2.3.2 (ข) บางส่วนหรือทั้งหมดในวนัใช้สิทธิวนัแรกท่ีสามารถกระท าได้โดยท่ีไม่ขัดต่อ
ขอ้จ ากัดดังกล่าว อย่างไรก็ดี หากมีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีรอการใช้สิทธิ ณ วนัใช้สิทธิ
ดงักล่าวมากกว่าจ านวนหุ้นสามญัท่ีอนุญาตให้ซ้ือไดโ้ดยไม่ขดัต่อขอ้จ ากดัเร่ืองสัดส่วนการถือครองหุ้น 
บริษทัจะด าเนินการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีมิใช่
สัญชาติไทยตามล าดบัการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิท่ีครบถว้นสมบูรณ์ตามท่ีก าหนดในการใชสิ้ทธิ 

 
2.3.4 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีมิใช่สัญชาติไทยจะไม่ไดรั้บการชดเชยไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษทั 

ในกรณีท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิไดโ้ดยมีสาเหตุมาจากขอ้จ ากดัเร่ืองสัดส่วนการถือครองหุ้นของคนต่างดา้ว
ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั 

  
2.3.5        หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 แสดงความจ านงให้บริษทั ด าเนินการตามขอ้ 2.3.2 (ข) และ ณ วนั

ใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิได้เน่ืองจากข้อจ ากัด
เก่ียวกบัการถือครองหุ้น ให้ถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ดงักล่าวหมดอายลุง โดยผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีมิใช่สัญชาติไทยดงักล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ  ต่อบริษทั และบริษทัจะไม่
ด าเนินการชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดขึ้นทั้งส้ิน 
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3. ที่มำของกำรก ำหนดรำคำหลักทรัพย์ที่เสนอขำย 

ไม่มีการก าหนดราคาของใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 เน่ืองจากเป็นการออกโดยไม่คิดมูลค่า 

 
4. กำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ คร้ังที่ 1 

การเรียก และ/หรือ การประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ให้เป็นไปตามวิธีการดงัต่อไปน้ี 

4.1 บริษทัมีสิทธิเรียกประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ได ้ไม่ว่าในเวลาใดๆ เพ่ือแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก าหนดสิทธิ 
หรือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 จ านวนไม่น้อยกว่า 25 ราย ซ่ึงถือใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 รวมกนัแลว้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ียงัมิไดใ้ช้สิทธิ ณ ขณะนั้น อาจร่วมกัน
เขา้ช่ือท าหนังสือขอให้บริษทัด าเนินการเรียกประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ได ้โดยบริษทัจะตอ้งเรียก
ประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ดงักล่าวมีค าขอ
เป็นหนังสือให้บริษทัเรียกประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิ คร้ังท่ี 1 บริษทัจะท าการปิดสมุดทะเบียนเพื่อก าหนดสิทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ในการเขา้ร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดงักล่าวเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 14 วนั 

4.2 ในการเรียกประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุมเน่ืองจากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
คร้ังท่ี 1 ร้องขอหรือคณะกรรมการบริษทัมีมติให้เรียกประชุม ให้บริษทัจดัท าหนังสือนัดประชุมระบุ สถานท่ี วนั 
เวลา ผูท่ี้ขอให้เรียกประชุมและเร่ืองท่ีจะพิจารณาในท่ีประชุม และจดัส่งให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 แต่ละ
รายตามรายช่ือและท่ีอยูท่ี่ปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ในวนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อก าหนดสิทธิ
ในการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม (ไม่นบัวนัท่ีส่งหนงัสือเรียกประชุมและวนันดัประชุม) ทาง
ไปรษณียล์งทะเบียน 

4.3 ในการประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 นั้น ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ซ่ึงมีสิทธิเขา้ประชุมและออก
เสียงลงคะแนนจะมอบฉนัทะให้บุคคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได ้โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 
1 ดงักล่าวจะตอ้งจดัท าหนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิก าหนด และผูรั้บมอบฉันทะ
จะตอ้งยื่นตน้ฉบับหนังสือมอบฉันทะต่อประธานท่ีประชุมหรือผูท่ี้ประธานท่ีประชุมมอบหมาย ก่อนผูรั้บมอบ
ฉนัทะเขา้ร่วมการประชุม  

  ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 หมายถึง ผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วนในขณะนั้น โดยไม่รวมถึงผูถื้อใบส าคญั
สิทธิ คร้ังท่ี 1 คนใดท่ีมีส่วนได้เสียในข้อพิจารณาอันใดซ่ึงท่ีประชุมจะพิจารณาและลงมติ โดยห้ามมิให้ผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 คนนั้นออกเสียงลงคะแนนในขอ้พิจารณาขอ้นั้น 

 “ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีมีส่วนไดเ้สีย” ตามขอ้น้ี หมายถึง ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีท่ีประชุมจะพจิารณาลงมติ 

4.4 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 มีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหน่วยของใบส าคญั
แสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีถืออยู ่โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 หน่ึงหน่วยมีหน่ึงเสียง ผูเ้ป็นประธานในท่ีประชุมไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกจากสิทธิท่ีตนมีอยูใ่นฐานะเป็นผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 



  บริษทั ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท ์ จ ากดั (มหาชน)   

หนา้ท่ี 25 

4.5 ในการประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีจดัขึ้นโดยบริษทั ให้ประธานกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากประธานกรรมการบริษทั ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ในกรณีท่ีผู ้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 เป็นผูจ้ดัประชุม ประธานในท่ีประชุมอาจจะมาจากบุคคลท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
คร้ังท่ี 1 ลงมติเห็นชอบคดัเลือก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการหรือบคุคลท่ีประธานกรรมการมอบหมาย โดยท่ี
ทั้งสองกรณี ประธานท่ีประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงช้ีขาด 

4.6 องคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 จะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 
และ/หรือ ผูรั้บมอบฉันทะมาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 ราย และถือใบส าคญัแสดงสิทธิรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าร้อยละ 20 
ของจ านวนหน่วยทั้งหมดของใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ซ่ึงยงัไม่ได้ใช้สิทธิ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม หาก
ปรากฏว่า เม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้ 45 นาที ยงัมีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 และ/หรือผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุม ให้ถือว่าการประชุมเป็นอนัระงบัไป หากการประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 
1 นั้นเป็นการเรียกนัดโดยมติคณะกรรมการบริษทั ให้นดัประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนั แต่ไม่เกิน 
14 วนั นบัจากวนัก าหนดประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ในคร้ังแรก และให้บริษทัด าเนินการจดัส่งหนงัสือ
ประชุมไปยงัผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ทุกรายตามรายละเอียดและวิธีการท่ีระบุไวข้า้งตน้  โดยในกรณีน้ี 
บริษทัจะไม่ปิดสมุดทะเบียนใหม่ และให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีมีสิทธิเขา้ประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีไดย้กเลิกไป เพราะการขาดองคป์ระชุม เป็นผูท่ี้มีสิทธิเขา้ประชุมท่ีจดัใหม่น้ี ในการประชุมคร้ังหลงัน้ี
จะตอ้งมีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 และ/หรือผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย จึงถือว่าครบ
เป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 เป็นผูร้้องขอให้เรียกประชุม หรือ ในกรณีท่ีการประชุม
ซ่ึงขาดองค์ประชุมน้ีเป็นการประชุมท่ีไดเ้รียกประชุมเน่ืองจากการประชุมในคร้ังก่อนขาดองคป์ระชุม จะไม่มีการ
เรียกประชุมใหม่ 

4.7 มติท่ีประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วย
ทั้งหมดของใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ซ่ึงถือโดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

4.8 มติโดยชอบของท่ีประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีเรียกประชุม และด าเนินการประชุมโดยชอบมีผลบงัคบั
ใช้และผูกพนัผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ทุกราย ไม่ว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 นั้นจะไดเ้ขา้ร่วม
ประชุมดว้ยหรือไม่ก็ตาม 

4.9 บริษทัจะด าเนินการจดัท าและบนัทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบนัทึกดงักล่าวไวท่ี้ส านักงานใหญ่ของบริษทั 
รายงานการประชุมท่ีไดล้งลายมือช่ือโดยประธานให้ถือเป็นหลกัฐานอนัสมบูรณ์ของกิจการทั้งหลายท่ีไดป้ระชุมกนั
นั้น และให้ถือว่าการประชุม กิจการท่ีประชุมและมติทั้งหลายไดก้ระท าโดยถูกตอ้ง 

4.10 ในการประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 บริษทัหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากบริษทั หรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระ (ถา้
มี) ของบริษทัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีท่ีประชุมจะพิจารณา มีสิทธิท่ีจะเขา้ร่วมประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ  
คร้ังท่ี 1 เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้ค  าอธิบายในท่ีประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ได ้

4.11 บริษทัจะเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายในการประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
5. กำรแก้ไขเพิม่เติมข้อก ำหนดสิทธ ิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ คร้ังที่ 1 
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5.1 กำรแก้ไขเพิม่เติมข้อก ำหนดสิทธินอกเหนือจำกเหตุกำรณ์ดังต่อไปนี ้ต้องได้รับควำมยินยอมจำกบริษัทและได้รับมติ
เห็นชอบจำกผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ และท่ีประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ คร้ังที่ 1 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ
กึ่งหนึ่งของจ ำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ คร้ังที่ 1 ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก าหนดสิทธิท่ีเก่ียวข้องกับใบส าคัญแสดงสิทธิ  คร้ังท่ี 1 ในประเด็นซ่ึงเป็น
ประโยชน์ต่อผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 หรือไม่ท าให้สิทธิประโยชน์ของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
คร้ังท่ี 1 ดอ้ยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบญัญติัหรือหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรือค าส่ังท่ีมีผลบงัคบัของ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงมีผลใช้
บังคบั หากได้รับความยินยอมจากผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ และได้แจง้ให้ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบแลว้หรือ 

(ข) การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิในเร่ืองท่ีจะกระทบต่อสิทธิท่ีมิใช่สาระส าคญัของผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 เช่น การแกไ้ขขั้นตอนการใชสิ้ทธิท่ีไม่ใช่สาระส าคญั 

(ค) การปรับสิทธิตามขอ้ 1.7  
 

5.2 บริษัทอำจด ำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิ ถ้ำคณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำอยู่ในวิสัยท่ีบริษัท
จะด ำเนินกำรได้ เพ่ือลดข้อจ ำกัดหรืออุปสรรคในกำรด ำเนินกำรตำมเง่ือนไขหรือข้อก ำหนดที่ได้ก ำหนดไว้แล้วโดย
ไม่ท ำให้สิทธิของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ลดน้อยลง 

 
5.3 ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิจะจัดส่งข้อก ำหนดสิทธิ ท่ีแก้ไขเพิ่ม เติมให้ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ  ค ร้ังที่  1  

นำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิ และส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่มีกำรแก้ไข
เพิม่เติมข้อก ำหนดสิทธิ 

  

บริษทัซ่ึงเป็นผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิจะแจง้ให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทราบถึงการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนด
สิทธิผ่านทางระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยโ์ดยทนัทีหลงัจากท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิ 
และจะตอ้งจดัส่งขอ้ก าหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเปล่ียนแปลงใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ นายทะเบียนของใบส าคญัแสดง
สิทธิ และส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิ 

ทั้งน้ี การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใดๆจะตอ้งไม่เป็นการขยายอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 
1 หรือการเปล่ียนแปลงราคาหรืออตัราการใชสิ้ทธิ ยกเวน้การปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.7 
และตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมตลอดทั้งขอ้ก าหนดตามประกาศท่ี 
ทจ.34/2551  
 

6. วิธีกำรส่งมอบใบหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
  
 ในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 สามารถเลือกให้

บริษทัด าเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
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6.1 กรณีท่ีผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ คร้ังที่ 1 ประสงค์จะฝำกหุ้นสำมัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซ่ึงผู้ถือใบส ำคัญ

แสดงสิทธ ิคร้ังที่ 1 มีบัญชีซ้ือขำยอยู่  
 

นายทะเบียนของบริษทัน าหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิฝากไวก้บั “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้นสามัญไวท่ี้บริษทัหลกัทรัพยซ่ึ์งผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 มีบญัชีซ้ือขายอยู่ ในขณะเดียวกนับริษทัหลกัทรัพยน์ั้นจะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้น
สามญัท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บจดัสรรหุ้นฝากไว ้และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
คร้ังท่ี 1  ภายใน 7 วนันบัจากวนัใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง ในกรณีน้ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 จะสามารถขายหุ้น
สามญัในตลาดหลกัทรัพยฯ์ไดท้นัทีท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์อนุญาตให้หุ้นสามญัท าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
 
ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเลือกให้บริษทัด าเนินการตามขอ้น้ี ช่ือของผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีไดรั้บจดัสรรหุ้น จะตอ้งตรงกบัช่ือเจา้ของบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิประสงคท่ี์จะฝากหุ้นสามญัไวใ้นบญัชีหลกัทรัพยด์งักล่าว  มิฉะนั้น บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะด าเนินการ
ออกใบหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีไดรั้บการจดัสรรหุ้นตามขอ้ 6.3 แทน 
 

6.2 กรณีท่ีผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ คร้ังที่ 1 ประสงค์จะฝำกหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 
เพ่ือข้ำพเจ้ำ  

 
นายทะเบียนของบริษทัจะด าเนินการน าหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และศูนยรั์บ
ฝากหลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ไดรั้บการจดัสรร
ไวใ้นบัญชีผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1  
ภายใน 7 วนันับจากวนัใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง  เม่ือผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรหุ้นตอ้งการขายหุ้น ผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรหุ้น
ตอ้งถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักล่าว โดยตอ้งติดต่อผ่านบริษทัหลกัทรัพยท์ัว่ไป ซ่ึงอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการ
ด าเนินการตามท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และ/หรือ บริษทัหลกัทรัพยน์ั้นๆ ก าหนด ในกรณีน้ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
คร้ังท่ี 1 จะสามารถขายหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพยฯ์ไดท้นัทีท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์อนุญาตให้หุ้นสามญัท าการซ้ือ
ขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยฯ์ และผูท่ี้ไดรั้บจดัสรรหุ้นไดด้ าเนินการถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 แลว้ 

 
6.3 กรณีท่ีผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ คร้ังที่ 1 ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสำมัญ โดยให้ออกใบหุ้นในนำมของผู้ถือใบส ำคัญ

แสดงสิทธ ิ 
 

นายทะเบียนของบริษทัส่งมอบใบหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีใชสิ้ทธิให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1  โดยทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุไวใ้นสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 15 วนันบัจากวนัใชสิ้ทธิใน
แต่ละคร้ัง ในกรณีน้ี ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีไดรั้บการจดัสรรหุ้นจะไม่สามารถขายหุ้นสามญัท่ีไดรั้บการ
จดัสรรในตลาดหลกัทรัพยฯ์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้นสามัญ  ซ่ึงผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 อาจจะได้รับ
ภายหลงัจากท่ีหุ้นสามญัไดรั้บอนุญาตให้เขา้ท าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
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ทั้งน้ี บริษทัจะไม่รับผิดชอบในความสูญหาย หรือเสียหายอย่างใดอย่างหน่ึง ท่ีอาจเกิดขึ้นในกรณีท่ีการส่งใบหุ้น
ดงักล่าวสูญหาย หลงัจากที่นายทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทัไดส่้งเอกสารดงักล่าวทางไปรษณียเ์รียบร้อยแลว้ อยา่งไร
ก็ตาม บริษทัอาจตกลงกบัผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ให้มารับเอกสารดงักล่าวไปดว้ยตนเองก็ได ้

 
7. ผลบังคับของข้อก ำหนดสิทธิและกฎหมำยท่ีใช้บังคับ 

ขอ้ก าหนดสิทธิน้ีจะมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ไปจนถึง (และรวม) วนัใช้สิทธิคร้ัง
สุดทา้ย โดยขอ้ก าหนดสิทธิน้ีจะใชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีขอ้ความใดๆ ในขอ้ก าหนดสิทธิน้ี
ขดัหรือแยง้กับกฎหมาย หรือประกาศใดๆ ท่ีมีผลใช้บังคบัตามกฎหมายกับใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ให้ใช้
ขอ้ความตามกฎหมายหรือประกาศดงักล่าวบงัคบักบัใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 แทนขอ้ความของขอ้ก าหนดสิทธิ
เฉพาะในส่วนท่ีขดัหรือแยง้กนันั้น 

 

 
  ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ คร้ังที่ 1 

บริษทั ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

โดย       
   (นายสงกรานต ์อิสสระ) 

                             ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ 
(ประทับตราบริษัท) 
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เอกสำรแนบ 1 
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effects) 

 

เน่ืองจากการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 เป็นการออกใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
ดงันั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นครบถว้นตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1โดยบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูถื้อหุ้นเดิมทั้งจ านวน จะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุ้น ดงัน้ี 
 

1. ผลกระทบด้ำนกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution) และสัดส่วนกำรใช้สิทธิออกเสียง 
สูตรการค านวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น = 1- [Qo / (Qo+Qw)] 
โดยท่ี Qo = จ านวนหุ้นสามญัท่ีมีอยูเ่ดิมเท่ากบั 790,871,315 หุ้น 
  Qw = จ านวนหุ้นสามญัใหม่ท่ีเพ่ิมขึ้นจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งจ านวน 
    เท่ากบั 98,858,914 หุ้น 
ดงันั้น Control Dilution = 1 – [790,871,315 / (790,871,315 + 98,858,914)] 
   = 11.11 % 
 ในกรณีท่ีมีการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัมีการใชสิ้ทธิทั้ง
จ านวน ผูถื้อหุ้นจะไม่ไดรั้บผลกระทบดา้นการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง เน่ืองจากเป็นการออกและ
เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นครบถว้นตามใบส าคญัแสดง
สิทธิโดยบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูถื้อหุ้นเดิมทั้งจ านวน จะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นเดิมประมาณร้อยละ 11.11 

 

2. ผลกระทบด้ำนกำรลดลงของส่วนแบ่งก ำไร (Earnings Dilution) 
สูตรการค านวณการลดลงของส่วนแบ่งก าไร = (EPSo – EPSn) / EPSo 
โดยท่ี EPSo = ก าไรสุทธิ / Qo 
  EPSn = ก าไรสุทธิ / (Qo + Qw) 
  ก าไรสุทธิ = 159      ลา้นบาท 
ดงันั้น  EPSo = 159 / 790,871,315   = 0.2009 
               EPSn = 159 / (790,871,315 + 98,858,914) = 0.1786 
 EPS Dilution = (0.2009 – 0.1786) / 0.2009  = 11.10% 
 ในกรณีท่ีมีการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมและผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัมีการใชสิ้ทธิทั้ง
จ านวน ผูถื้อหุ้นจะไม่ไดรั้บผลกระทบดา้นการลดลงของส่วนแบ่งก าไร (Earning Dilution) เน่ืองจากเป็นการออกและ
เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นครบถว้นตามใบส าคญัแสดง
สิทธิโดยบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูถื้อหุ้นเดิมทั้งจ านวน จะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นเดิมประมาณร้อยละ 

3. ผลกระทบด้ำนกำรลดลงของรำคำ (Price Dilution) 

หากมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1ครบทั้งจ านวน ราคาหุ้นของบริษทัจะ
ยงัคงไม่ไดรั้บผลกระทบใดๆ เน่ืองจากราคารการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี 2.20 บาทต่อหุน้ สูงกว่าราคาตลาด โดย
ราคาตลาดเท่ากบั  2.0391 บาทตอ่หุ้น ซ่ึงเป็นราคาหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญัของบริษทัท่ีท าการซ้ือขายในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงั 7 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 23 
กุมภาพนัธ์ 2560 (ระหว่างวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2560 ถึงวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2560) 
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เอกสำรแนบ 2 
รำยละเอียดกำรค ำนวณสัดส่วนจ ำนวนหุ้นรองรับ 

วิธีกำรค ำนวณสัดส่วนจ ำนวนหุ้นรองรับ: 
 
[(จ านวนหุ้นรองรับ Warrant ท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี) + (จ านวนหุ้นรองรับ CD หรือ Warrant ท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน ซ่ึงไม่รวม
หุ้นท่ีจดัไวร้องรับ ESOP-CD หรือ ESOP-Warrant)]/ (จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัซ่ึงรวมจ านวนหุ้นท่ีจะ
ออกใหม่อื่นท่ีบริษทัจะเสนอขายควบคู่กบั Warrant ในคร้ังน้ี) 
 
โดยท่ี 
จ านวนหุน้รองรับ Warrant ท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี = 98,858,914 หุ้น 
จ านวนหุน้รองรับ CD หรือ Warrant ท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน ซ่ึงไม่รวมหุ้นท่ีจดัไวร้องรับ ESOP-CD หรือ ESOP-Warrant   

=      0           หุ้น 
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัซ่ึงรวมจ านวนหุ้นท่ีจะออกใหม่อ่ืนท่ีบริษทัจะเสนอขายควบคู่กบั Warrant ใน
คร้ังน้ี     =   790,871,315 หุน้ 
 
   สัดส่วนจ ำนวนหุ้นรองรับ          = (98,858,914 + 0 ) / 790,871,315 
               = 12.50%  

 

 
 

 

 

 

 


