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รายละเอยีดเบือ้งต้นของโครงการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทที่เสนอขายให้แก่                        
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทแต่ผู้ที่จะใช้สิทธิเพือ่ซ้ือหุ้นรองรับอาจมใิช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

(โครงการ CKP – W1) 

 

1. วัตถุประสงค์และความจ าเป็น 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) จะท าการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั ให้แก่ผูถ้ือหุ้น
เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้และออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัให้แก่
ผูถ้ือหุน้เดิมท่ีมีการจองซ้ือและช าระราคาค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั เพื่อเป็นส่ิงตอบแทนและแรงจูงใจ
ในการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทท่ีเสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น      
(Rights Offering) โดยบริษทัจะน าเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนบางส่วนมาช าระเป็นค่าตอบแทน
ใหแ้ก่ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (CK) ส าหรับการเขา้ซ้ือหุ้นในบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั (XPCL) 
ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็น 805,830,000 หุ้น และน าเงินที่ไดจ้ากการเสนอขายหุ้นสามัญ   
เพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือ รวมทั้ งเงินท่ีได้รับจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิมาใช้เป็นแหล่งเงินทุนส าหรับ     
การช าระเงินเพิ่มทุนใน XPCL ตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าโครงการจะก่อสร้างแลว้เสร็จ  ตลอดจนใชเ้ป็น
เงินทุนหมุนเวียน และแหล่งเงินทุนส าหรับการลงทุนต่างๆ ของบริษทัในอนาคต 

ทั้งน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติใหค้ณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ัดการ 
และ/หรือ บุคคลอื่นใดซ่ึงได้รับการแต่งตั้ งจากคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ 
กรรมการผูจ้ดัการ มีอ  านาจในการด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

(1)  ก าหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน และ/หรือ การจัดสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั ท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมท่ีมีการจองซ้ือและช าระ
ราคาค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ การแก้ไขวนัก  าหนดรายช่ือ          
ผูถ้ือหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน (Record Date) และวนัรวบรวมรายช่ือ      
ผู ้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งท่ีมี         
การแกไ้ขเพิ่มเติม) ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบท่ีมีต่อบริษัท เป็นส าคัญ       
การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจ านวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย และ/หรือ 
การจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตลอดจนก าหนดเง่ือนไขและ
รายละเอียดอื่นใดท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน และ/หรือ การจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ        
ท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังกล่าว ทั้ งในส่วนของการเสนอขายแก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัท           

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 9. 
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ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ 
(Oversubscription) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ          
ท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั ท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมท่ีมีการจองซ้ือและช าระราคาค่า
จองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั  

(2)  เจรจาและเขา้ท าสัญญาใดๆ รวมถึงการลงนามในเอกสารและการแกไ้ขเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจน
พิจารณาแต่งตั้ งท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษากฎหมาย ผู ้ให้บริการอื่นใด (หากจ าเป็น) และ/หรือ               
ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ 

(3)  ลงนามในแบบค าขออนุญาต การขอผ่อนผนั หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับ       
การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน และ/หรือ การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั 
ดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตวัแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
ตลอดจนการน าหุ้นสามญัเพิ่มทุน และ/หรือ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท       
เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์  

(4)  แกไ้ขเพิ่มเติมวิธีการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั และ/หรือ การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั และด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน 
และ/หรือ การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั 

(5) มีอ  านาจในการด าเนินการใดๆ ตามท่ีจ าเป็นและเกี่ยวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน     
ของบริษทั และ/หรือ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในคร้ังน้ี   

ประ เ ภทและชนิดของใบส าคัญ     
แสดงสิทธิ 

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ชนิดระบุช่ือผูถ้ือหุ้น          
และเปลี่ยนมือได้ (CKP – W1) โดยจะเสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิม         
ท่ีมีการจองซ้ือและช าระราคาค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท         
ที่ เสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ้น เ ดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น             
(Rights Offering) 

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่เกิน 5 ปี นบัจากวนัที่ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

จ านวนที่ออกและเสนอขาย ไม่เกิน 1,870,000,000 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0.00 บาท 

อตัราการใชสิ้ทธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น                             
(อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาการใชสิ้ทธิ 6 บาท ต่อ 1 หุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไข        
การปรับสิทธิ 
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วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ วันเดียวกับวันท่ีจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วส าหรับการเพิ่มทุน            
เพื่อการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัท          
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซ่ึงจะพิจารณาในการประชุม
สามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2558 

จ านวนหุน้ที่ออกเพื่อรองรับใบส าคญั
แสดงสิทธิ 

ไม่เกิน 1,870,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.37 ของจ านวนหุ้น       
ท่ีจ  าหน่ายได้แล้วทั้ งหมดของบริษัท ซ่ึ งค  านวณหลังจากที่ได้มี             
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,870,000,000 หุ้น ให้แก่      
ผูถ้ือหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้เรียบร้อยแลว้ 

วิธีการจดัสรร จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษทั ท่ีมีการจองซ้ือและช าระราคาค่าจอง
ซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั ท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิม
ของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัราส่วน 1 หุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรร ต่อ ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย          
ในกรณีมีเศษใหปั้ดท้ิงทั้งจ านวน 

ทั้งน้ี ภายหลงัการค านวณสิทธิของผูถ้ือหุ้นที่จะไดรั้บจัดสรรใบส าคัญ
แสดงสิทธิ ในกรณีท่ีมีเศษให้ปัดท้ิงทั้ งจ านวน ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ี
เหลือจากการจดัสรรทั้งหมด บริษทั จะท าการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิ
ส่วนที่เหลือจ านวนดงักล่าว ซ่ึงจะท าให้คงเหลือใบส าคญัแสดงสิทธิใน
จ านวนเท่าที่จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ไดล้งตวั 

เง่ือนไขและระยะเวลาการใชสิ้ทธิ ผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิซ่ึงอาจจะมิใช่ผู ้ถือหุ้นของบริษัท สามารถ         
ใชสิ้ทธิได้ทุกวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละไตรมาส (มีนาคม มิถุนายน 
กนัยายน และธนัวาคม) ของแต่ละปีปฏิทินภายหลงัจากวนัท่ีใชสิ้ทธิคร้ัง
แรก ตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดเป็นไปตาม
ข้อก าหนดสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จ ะก าหนดโดยคณะ
กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ดัการ 

ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการ
ใชสิ้ทธิ 

ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนจะตอ้ง
แจ้งความจ านงในการใชสิ้ทธิในระหว่าง 7 วนั ก่อนวนัก าหนดการใช้
สิทธิในแต่ละคร้ัง ยกเวน้การแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 
ให้แสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิในระหว่าง 15 วนั ก่อนวนัก าหนด    
การใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

ในกรณีที่วนัก  าหนดการใชสิ้ทธิ (วนัก  าหนดการใชสิ้ทธิทุกคร้ังรวมถึง
วนัก  าหนดใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย) ตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษทั ใหเ้ลื่อน
วันก าหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันท าการสุดท้ายก่อนหน้าวัน
ก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังดงักล่าว 
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วนัหมดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่เกิน 5 ปี นบัจากวนัที่ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

วนัท่ีใชสิ้ทธิคร้ังแรก ณ วนัท าการสุดทา้ยของเดือนกนัยายน 2558 

วนัท่ีใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย วันครบก าหนดการใช้สิทธิค ร้ัง สุดท้ายจะตรงกับวัน ท่ีครบอาย ุ           
ของใบส าคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ี หากวนัดงักล่าวตรงกบัวนัหยุดท าการของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ให้ใชสิ้ทธิในวนัท าการสุดทา้ยก่อน
หนา้วนัครบอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ี โดยสามารถแสดงความ
จ านงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนคร้ังสุดท้ายได้ภายในช่วง
ระยะเวลา 15 วนัก่อนวนัครบอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงจะเป็นไป
ตามรายละเอียดที่ระบุไวใ้นขอ้ก  าหนดสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ  

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธิ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ตลาดรองของหุ้นสามัญ เพิ่ ม ทุน           
ที่เกิดจากการใชสิ้ทธิ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ผลกระทบต่อผูถ้ือหุน้ 1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution)  
1.1 ในกรณีที่ผูถ้ือหุ้นเดิมทุกรายจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามสิทธิ

และเป็นผูใ้ช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิทั้ งจ านวน       
ผูถ้ือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น และ        
ในกรณีท่ีผูถ้ือหุน้เดิมทุกรายไม่ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน 
บริษทัจะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการตดัหุ้น
สามญัเพิ่มทุนส่วนท่ีคงเหลือจากการเสนอขายท้ิง ท าให้จ  านวน
หุน้ช าระแลว้ไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสัดส่วน
การถือหุน้ 

1.2 ในกรณีท่ีมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนรองรับตามใบส าคญั
แสดงสิทธิจนครบทั้ งจ านวนแต่ผู ้ใชสิ้ทธิมิใช่ผู ้ถือหุ้นเดิมของ
บริษทั จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผูถ้ือหุ้นเดิม 
โดยผูถ้ือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 
20.24 เม่ือเทียบกบัสัดส่วนการถือหุน้ก่อนการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

2. ผลกระทบดา้นราคา (Price Dilution)  
2.1 ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนแต่ก่อนการออก

และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ : หุ้นสามญัของบริษทัจะไดรั้บ
ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) ประมาณร้อยละ 5.08      
(หมายเหตุ: ราคาหุ้นสามญัของบริษัทก่อนการออกและเสนอ
ขายหุน้สามญัเพิ่มทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีน ามาใชใ้นการ
ค านวณผลกระทบดา้นราคา ไดแ้ก่ ราคาปิดของหุ้นสามญัของ
บริษัท ณ วนัที่ 19 มกราคม 2558 ซ่ึงมีราคาเท่ากบั 18.70 บาท 
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ดงันั้นภายหลงัการเปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไวจ้าก 5 บาทเป็น 1 
บาท ราคาหุ้นสามัญก่อนการออกและเสนอขายจึงเท่ากับ 
18.70/5 = 3.74 บาท) 

2.2 ภายหลงัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ: หุ้นสามญั
ของบริษัท จะไม่ได้รับผลกระทบดา้นราคา (Price Dilution) 
เน่ืองจากราคาของหุน้สามญัที่ไดม้าจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ (ราคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ + ราคาใชสิ้ทธิ) 
เท่ากบั 6.00 บาท สูงกว่าราคาหุน้สามญัของบริษทั ก่อนการออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก  าไร (Earnings per Share Dilution) 
3.1 ในกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นเดิมทุกรายจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามสิทธิ 

แต่ไม่ใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งจ านวน ผูถ้ือหุ้น
เดิมจะไดรั้บผลกระทบต่อส่วนแบ่งก  าไรจากจ านวนหุ้นสามญั
เพิ่มทุนของบริษทัที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของ
บริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้เท่านั้น โดยคิดเป็นร้อยละ 25.37  

3.2 ในกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นเดิมทุกรายจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามสิทธิ 
และผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่
ออกในคร้ังน้ีทั้งจ านวน ผูถ้ือหุน้เดิมจะไดรั้บผลกระทบต่อส่วน
แบ่งก  าไรเท่ากบัร้อยละ 40.48 เม่ือเทียบกบัจ านวนหุ้นที่จ  าหน่าย
ไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัในปัจจุบนั และคิดเป็นร้อยละ 20.24 
เม่ือเทียบกบัจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัก่อน
การใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ แต่ภายหลงัการออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุน้  

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่ เพื่ อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงการใชสิ้ทธิ 

เม่ือมีการด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตาม
เง่ือนไขในการปรับสิทธิตามที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ก  าหนดสิทธิและเง่ือนไข
ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน ซ่ึงเป็นเหตุที่ก  าหนด
ไวใ้นข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 
34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่ และหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญั
แสดงสิทธิ 

  

 


