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หนังสือแจ้งการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 
 
 
 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
CK Power Public Company Limited 

เสนอขาย 

 

ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวนไมเ่กิน 1,870,000,000 หนว่ย 
โดยเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัทท่ีมกีำรจองซือ้และช ำระรำคำคำ่จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของ 

บริษัททีอ่อกและเสนอขำยให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น 
ในระหวำ่งวนัท่ี 18 พฤษภำคม 2558 ถึง วนัท่ี 22 พฤษภำคม 2558 

โดยไมค่ิดมลูคำ่ ในอตัรำ 1 หุ้นสำมญัเพิม่ทนุท่ีได้รับกำรจดัสรร ตอ่ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย 
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หนังสือแจ้งการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 

ส่วนที่ 1 รายละเอียดของใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
 

ช่ือผู้ออกและเสนอขำย : บริษัท ซีเค พำวเวอร์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) 

ช่ือของใบส ำคญัแสดงสทิธิ : ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัท ซีเค พำวเวอร์ จ ำกดั 
(มหำชน) ครัง้ที่ 1 (“ใบส ำคญัแสดงสทิธิ” หรือ “CKP-W1”)  

จ ำนวนของใบส ำคญัแสดงสทิธิ : ไมเ่กิน 1,870,000,000 หนว่ย  

จ ำนวนหุ้นรองรับกำรใช้สทิธิ : ไมเ่กิน 1,870,000,000 หุ้น (มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท) คิดเป็นร้อยละ 
25.37 ของหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ซึ่งรวมถึงหุ้นสำมญัเพิ่ม
ทุนจ ำนวนไม่เกิน 1,870,000,000 หุ้ นที่เสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตำม
สดัสว่นกำรถือหุ้นในครัง้นี ้

ประเภทและชนิดของใบส ำคญัแสดง
สทิธิ 

: ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท ชนิดระบุช่ือผู้ ถือ
และเปลีย่นมือได้ โดยจะเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่มีกำรจองซือ้และช ำระ
รำคำคำ่จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทท่ีเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น (Rights Offering) 

อำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ : ไมเ่กิน 5 ปี นบัจำกวนัท่ีออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิ  

วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ : ตรงกบัวนัท่ี 29 พฤษภำคม 2558 ซึง่เป็นวนัเดียวกบัวนัท่ีจดทะเบียนเพิ่มทนุ
ช ำระแล้วส ำหรับกำรเพิ่มทุนเพื่อกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุน
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น (Rights Offering) ที่
ได้รับอนมุตัิจำกที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2558 เมื่อวนัที่ 9 เมษำยน 
2558 

วนัครบอำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ : 28 พฤษภำคม 2563 

รำคำเสนอขำยตอ่หนว่ย : 0.00 บำท  

รำคำใช้สทิธิ : 6.00 บำท ตอ่ 1 หุ้น (เว้นแตก่รณีมีกำรปรับรำคำใช้สทิธิตำมเง่ือนไขกำรปรับ
สทิธิ) 

อตัรำกำรใช้สทิธิ : ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะ
มีกำรเปลีย่นแปลงในภำยหลงัตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิ) 

ระยะเวลำกำรใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิซึง่อำจจะมิใช่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท สำมำรถใช้สิทธิได้
ทกุวนัท ำกำรสดุท้ำยของแต่ละไตรมำส (มีนำคม มิถุนำยน กนัยำยน และ
ธนัวำคม) ของแตล่ะปีปฏิทินภำยหลงัจำกวนัใช้สิทธิครัง้แรก ตลอดอำยขุอง
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ยกเว้นกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำยจะสำมำรถใช้สิทธิซือ้หุ้น
สำมญัเพิม่ทนุของบริษัท ได้ในวนัท่ีใบส ำคญัแสดงสทิธิมีอำยคุรบ 5 ปี ซึ่งจะ



 

2 
 

ตรงกับวนัที่ 28 พฤษภำคม 2563 ทัง้นี ้หำกวนัดงักล่ำวตรงกับวนัหยดุท ำ
กำรของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ใช้สิทธิในวันท ำกำรสุดท้ำย
ก่อนหน้ำวนัครบอำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธิ 

: ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุจะต้องแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในระหว่ำง  7 วัน ก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครัง้ 
ยกเว้นกำรแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย ให้แสดงควำมจ ำนงใน
กำรใช้สทิธิในระหวำ่ง 15 วนั ก่อนวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย 

ในกรณีที่วนัใช้สทิธิ (วนัใช้สิทธิทกุครัง้รวมถึงวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย) ตรงกบั
วนัหยดุท ำกำรของบริษัท ให้เลื่อนวนัใช้สิทธิดงักลำ่วเป็นวนัท ำกำรสดุท้ำย
ก่อนหน้ำวนัใช้สทิธิครัง้ดงักลำ่ว 

วนัใช้สทิธิครัง้แรก : วนัท ำกำรสดุท้ำยของเดือนกนัยำยน 2558 

วนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย : ตรงกับวันที่   28  พฤษภำคม   2563  ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันครบอำยุของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ  ทัง้นี ้ หำกวนัดงักล่ำวตรงกับวนัหยดุท ำกำรของตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ให้ใช้สิทธิในวนัท ำกำรสดุท้ำยก่อนหน้ำวนัครบ
อำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ  

กำรไมส่ำมำรถยกเลกิกำรแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สทิธิ 

: เมื่อผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั
เพิ่มทนุตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิแล้ว ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถ
ยกเลกิกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิได้ 

ก ำหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอน
หุ้น หรือวนัก ำหนดรำยช่ือเพื่อสทิธิใน
กำรจองหรือได้รับใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

: ไมม่ีกำรก ำหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนหุ้น หรือวนัก ำหนดรำยช่ือเพื่อ
สิทธิในกำรจองหรือได้รับใบส ำคญัแสดงสิทธิ เนื่องจำกกำรจดัสรรใบส ำคญั
แสดงสทิธิครัง้นี ้เป็นกำรจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นสำมญัเดิมของบริษัท ที่มีรำยช่ือ
ปรำกฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัท่ี 28 เมษำยน 2558 ที่มีกำร
จองซือ้และช ำระรำคำคำ่จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น 

วิธีกำรจดัสรร : จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีกำรจองซือ้และช ำระรำคำคำ่จองซือ้หุ้น
สำมญัเพิ่มทุนของบริษัท ที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท 
ตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัรำสว่น 1 หุ้นสำมญัเพิ่มทนุท่ี
ได้รับกำรจดัสรร ต่อ ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีมีเศษให้ปัดทิง้ทัง้
จ ำนวน 

ทัง้นี ้ ภำยหลงักำรค ำนวณสิทธิของผู้ ถือหุ้นท่ีจะได้รับจดัสรรใบส ำคญัแสดง
สิทธิ ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิง้ทัง้จ ำนวน ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เหลือจำกกำร
จดัสรรทัง้หมด บริษัทจะท ำกำรยกเลกิใบส ำคญัแสดงสิทธิสว่นท่ีเหลือจ ำนวน
ดงักลำ่ว ซึง่จะท ำให้คงเหลือใบส ำคญัแสดงสิทธิในจ ำนวนเท่ำที่จดัสรรให้แก่
ผู้ ถือหุ้นได้ลงตวั 
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ผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาตัวอย่างการค านวณการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิ ตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสือแจ้งการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

ก ำหนดวนัจองซือ้และรับช ำระเงิน
คำ่ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

: ไม่มีกำรก ำหนดวนัจองซือ้และรับช ำระเงินค่ำใบส ำคญัแสดงสิทธิเนื่องจำก
กำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้เป็นกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ
โดยไม่คิดมูลค่ำ โดยจดัสรรให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีรำยช่ือปรำกฏ
ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัท่ี 28 เมษำยน 2558 ที่มีกำรจองซือ้
และช ำระรำคำค่ำจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุท่ีออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัทตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น 

ตลำดรองของใบส ำคญัแสดงสทิธิ : ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

ตลำดรองของหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่เกิด
จำกกำรใช้สทิธิ 

 ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น : 1. ผลกระทบตอ่สดัสว่นกำรถือหุ้น (Control Dilution)  

1.1 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมทกุรำยจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุตำมสิทธิและ
เป็นผู้ ใช้สิทธิแปลงสภำพใบส ำคัญแสดงสิทธิทัง้จ ำนวน  ผู้ ถือหุ้น
เดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสดัสว่นกำรถือหุ้น  และในกรณีที่ผู้ ถือ
หุ้ นเดิมทุกรำยไม่ใช้สิทธิจองซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุน  บริษัทจะ
ด ำเนินกำรลดทนุจดทะเบียนของบริษัท  โดยกำรตดัหุ้นสำมญัเพิ่ม
ทนุส่วนที่คงเหลือจำกกำรเสนอขำยทิง้  ท ำให้จ ำนวนหุ้นช ำระแล้ว
ไมเ่ปลีย่นแปลง และไมเ่กิดผลกระทบตอ่สดัสว่นกำรถือหุ้น 

1.2 ในกรณีที่มีกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนรองรับตำมใบส ำคัญ
แสดงสทิธิจนครบทัง้จ ำนวนแตผู่้ใช้สทิธิมิใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท 
จะเกิดผลกระทบตอ่สดัสว่นกำรถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิม  โดยผู้ ถือหุ้น
เดิมจะมีสดัสว่นกำรถือหุ้นลดลงประมำณร้อยละ  20.24 เมื่อเทียบ
กับสดัส่วนกำรถือหุ้นก่อนกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดง
สทิธิ 

2. ผลกระทบด้ำนรำคำ (Price Dilution)  

2.1 ภำยหลงักำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนแต่ก่อนกำรออก
และเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ     : หุ้นสำมญัของบริษัทจะได้รับ
ผลกระทบด้ำนรำคำ (Price Dilution) ประมำณร้อยละ 5.08  
(หมำยเหต:ุ  รำคำหุ้นสำมญัของบริษัทก่อนกำรออกและเสนอขำย
หุ้นสำมญัเพิ่มทนุและใบส ำคญัแสดงสทิธิที่น ำมำใช้ในกำรค ำนวณ
ผลกระทบด้ำนรำคำ  ได้แก่  รำคำปิดของหุ้นสำมญัของบริษัท  ณ 
วันที่   19  มกรำคม   2558  ซึ่งมีรำคำเท่ำกับ  18.70  บำท  ดังนัน้
ภำยหลงักำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้จำก  5.00  บำทเป็น  1.00 
บำท รำคำหุ้นสำมญัก่อนกำรออกและเสนอขำยจึงเทำ่กบั 18.70/5 
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= 3.74 บำท) 

2.2 ภำยหลงักำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิ: หุ้นสำมญัของ
บริษัท จะไม่ได้รับผลกระทบด้ำนรำคำ (Price Dilution) เนื่องจำก
รำคำของหุ้นสำมญัที่ได้มำจำกกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธ
(รำคำเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ + รำคำใช้สิทธิ) เท่ำกับ 6.00 
บำท สงูกวำ่รำคำหุ้นสำมญัของบริษัท ก่อนกำรออกและเสนอขำย
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

3. ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก ำไร (Earnings per Share Dilution) 

3.1 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมทกุรำยจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุตำมสิทธิ  แต่
ไม่ใช้สิทธิแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสิทธิทัง้จ ำนวน  ผู้ ถือหุ้นเดิม
จะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไรจำกจ ำนวนหุ้นสำมญัเพิ่มทุน
ของบริษัทที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำม
สดัสว่นกำรถือหุ้นเทำ่นัน้ โดยคิดเป็นร้อยละ 25.37  

3.2 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมทุกรำยจองซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนตำมสิทธิ  
และผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออก
ในครัง้นีท้ัง้จ ำนวน ผู้ ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อสว่นแบ่งก ำไร
เท่ำกับร้อยละ  40.48 เมื่อเทียบกับจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัทในปัจจุบนั  และคิดเป็นร้อยละ  20.24 เมื่อเทียบ
กบัจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทก่อนกำรใช้สิทธิ
ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ  แต่ภำยหลงักำรออกและเสนอขำยหุ้ น
สำมญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น  

เหตใุนกำรออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับ
กำรเปลีย่นแปลงกำรใช้สทิธิ 

: เมื่อมีกำรด ำเนินกำรปรับรำคำใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิตำมเง่ือนไขใน
กำรปรับสทิธิตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 4 ของข้อก ำหนดสทิธิของใบส ำคญัแสดง
สิทธิซึ่งเป็นเหตุกำรณ์ที่ก ำหนดไว้ในข้อ 11 (4) (ข) ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุที่ ทจ. 34/2551 เร่ืองกำรขออนญุำตและกำร
อนญุำตให้เสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออก
ใหมเ่พื่อรองรับใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

รำยละเอียดอื่นใดที่จ ำเป็นส ำหรับใช้
ประกอบกำรตดัสนิใจลงทนุใน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

: ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิควรศึกษำข้อมูลเก่ียวกับ ข้อก ำหนดสิทธิของ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนซึ่งแสดงอยู่ในส่วนที่ 2 ของ
เอกสำรฉบบันีด้้วย 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 ข้อก าหนดสิทธิของใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ 
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ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที�ของ 

ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื #อหุ้นสามัญเพิ�มทนุของ 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) ครั#งที� 1 (CKP – W1)  

 

ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) ครั �งที� 1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ” 
หรือ “CKP – W1”) ออกโดยบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามมติที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2558 เมื�อวนัที� 9 เมษายน 2558  
 
ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามที�ได้กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธินี � โดยผู้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและ 
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องผูกพนัตามข้อกําหนดสิทธินี �ทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้รับทราบ
และเข้าใจข้อกําหนดต่างๆ ในข้อกําหนดสิทธินี �เป็นอย่างดีทุกประการแล้ว ทั �งนี � บริษัทจะจัดให้มีการเก็บรักษาข้อกําหนด
สิทธินี �ไว้ ณ สํานกังานใหญ่ของบริษัท เพื�อให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิขอตรวจสอบสําเนาข้อกําหนดสิทธิได้ในวนัและเวลา
ทําการของสถานที�ดงักล่าว 
 

คําจาํกัดความ 

คําและข้อความต่างๆ ที�ใช้อยู่ในข้อกําหนดสิทธิให้มีความหมายดงัต่อไปนี � 

“ข้อกําหนดสิทธ”ิ หมายถงึ ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) ครั �ง
ที� 1 (รวมถึงที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม (ถ้ามี)) 

“ใบสําคัญแสดงสทิธ”ิ หรือ 
“CKP-W1” 

หมายถงึ ใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้ นสามัญเพิ�มทุนของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด 
(มหาชน) ครั �งที� 1 ชนิดระบุชื�อผู้ ถือ และโอนเปลี�ยนมือได้ ที�เสนอขายให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นสามญัเดิมของบริษัทที�มีการจองซื �อและชําระราคาค่าจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทุน
ของบริษัทที�ออกและเสนอขายให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering)  

“ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ” หมายถงึ ใบแทนใบสํ าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที� ออกโดยบ ริษัท  ศู น ย์ รับฝากหลักท รัพ ย์  
(ประเทศไทย) จํากดั เพื�อใช้แทนใบสําคญัแสดงสิทธิ 

“บริษัท” หรือ “ผู้ออกใบสําคัญ
แสดงสิทธ”ิ 

หมายถงึ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

“ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธ”ิ หมายถงึ ผู้ทรงสิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิ ที�ถกูต้องตามกฎหมาย 
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“วันที�ออกใบสาํคัญแสดง
สิทธิ” 

 

หมายถงึ ตรงกบัวนัที� 29 พฤษภาคม 2558 ซึ�งเป็นวนัเดียวกับวนัที�จดทะเบียนเพิ�มทนุชําระ
แล้วสําหรับการเพิ�มทุนเพื�อการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้ น (Rights Offering) ที�ได้รับอนุมัติจากที�
ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 เมื�อวนัที� 9 เมษายน 2558 

“วันใช้สิทธ”ิ หมายถงึ วนัที�ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทได้ 
ตามที�ระบไุว้ในข้อ 2.1 

“ระยะเวลาแจ้งความจาํนงใน 
การใช้สทิธ”ิ 

หมายถงึ        ระยะเวลาที�ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ�งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื �อหุ้นสามัญ
เพิ�มทุนของบริษัทสามารถแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ตามที�ระบไุว้ในข้อ 2.3 

“วันใช้สิทธิครั#งแรก” หมายถงึ วนัที�ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ได้เป็นครั �ง
แรก ซึ�งตรงกบัวนัทําการสดุท้ายของเดือนกนัยายน 2558 

“วันใช้สิทธิครั#งสุดท้าย” หมายถงึ ตรงกับวนัที� 28 พฤษภาคม 2563 ซึ�งเป็นวนัเดียวกับวนัที�ครบอายุของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ทั �งนี � หากวันดังกล่าวตรงกับวนัหยุดทําการของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ให้ใช้สิทธิในวันทําการสุดท้ายก่อนหน้าวันครบอายุของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ โดยสามารถแสดงความจํานงในการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนครั �ง
สดุท้ายได้ภายในช่วงระยะเวลา 15 วนัก่อนวนัครบอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ  

“วันทาํการ” หมายถงึ วันที�ธนาคารพาณิชย์เปิดทําการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ�งไม่ใช่วันเสาร์
หรือวันอาทิตย์ หรือวนัอื�นใดที�ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวนัหยุด
ของธนาคารพาณิชย์ 

“สํานักงาน ก.ล.ต.” หมายถงึ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

“นายทะเบียนใบสําคัญแสดง
สิทธิ” 

หมายถงึ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  

“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” หมายถงึ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
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“บุคคลที�มใิช่สัญชาตไิทย” หมายถงึ บคุคลธรรมดาและนิติบคุคลที�มิใช่สญัชาติไทย 

“ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที�
มิใช่สัญชาตไิทย” 

หมายถงึ ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึ�งเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบคุคลที�มิใชส่ญัชาติไทย 

“ข้อจาํกัดหุ้นต่างด้าว” หมายถงึ สัดส่วนที�ผู้ลงทุนต่างประเทศ (ประกอบด้วยบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที�มิใช่
สัญชาติไทย) สามารถถือครองหุ้ น และมีชื�อปรากฏบนหน้าทะเบียนได้ โดย
กําหนดเป็นร้อยละของจํานวนหุ้นที�จดทะเบียนทั �งหมดของบริษัท 

“ประกาศ ทจ. 34/2551” หมายถงึ ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที� ทจ. 34/2551 เรื�อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นที�ออกใหม่และหุ้นที�ออก
ใหม่เพื�อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ลงวนัที� 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที�มี
การแก้ไขเพิ�มเติม) 

“สมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ” 

หมายถงึ    สมดุทะเบียนหรือแหล่งข้อมลูทางทะเบียนซึ�งบนัทกึรายละเอียดเกี�ยวกบัใบสําคญั
แสดงสิทธิ และผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที�
เกี�ยวข้อง 

“สิทธิในใบสําคัญแสดงสทิธิ” หมายถงึ สิทธิทั �งปวงในใบสําคัญแสดงสิทธิ ภายใต้ข้อกําหนดสิทธินี � และ/หรือภายใต้
กฎหมายที�เกี�ยวข้อง (ถ้ามี) อันรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเฉพาะ) สิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมและสิทธิในการลงคะแนนเสียงในการประชมุผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธ   

 

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที�เสนอขาย 

1.1. ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ  

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน)  

1.2. ที�อยู่ของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ  

เลขที� 587 อาคารวิริยะถาวร ชั �น 19 ถนนสทุธิสารวินิจฉยั แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  

1.3. ประเภทของใบสําคญัแสดงสิทธิ  

ใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือ CKP - W1 ที�เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที�มีการจองซื �อและชําระราคา
ค่าจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทที�ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือ
หุ้น (Rights Offering) 
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1.4. ชนิดของใบสําคญัแสดงสิทธิ  

ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท ชนิดระบชืุ�อผู้ถือและโอนเปลี�ยนมือได้ 

1.5. วิธีการเสนอขายและจดัสรร 

จดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที�มีการจองซื �อและชําระราคาค่าจองซื �อหุ้นสามัญ
เพิ�มทุนของบริษัทที�ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้ น (Rights 
Offering) ซึ�งบริษัทจะจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ ในอตัราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ�มทุนที�ได้รับการจัดสรร ต่อ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยเศษทศนิยมจากการคํานวณให้ปัดทิ �ง ซึ�งเป็นการเสนอขายโดยไม่คิด
มลูค่า โดยบริษทัได้กําหนดวนัที� 27 เมษายน 2558 เป็นวนักําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที�มีสิทธิ
ได้รับการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัท และให้รวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 
ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั �งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) โดยวิธีปิด
สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นในวนัที� 28 เมษายน 2558   

การจดัสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนเพื�อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น จะจัดสรร 
ในอตัราส่วน 1 หุ้ นสามัญเดิม ต่อ 0.34 หุ้นสามัญเพิ�มทุน ในกรณีที�มีเศษของหุ้นที�เกิดจากการคํานวณ  
ให้ปัดเศษของหุ้นนั �นทิ �ง ทั �งนี � ผู้ถือหุ้นอาจจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้  
โดยที�ผู้ถือหุ้นเดิมที�จองซื �อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจดัสรรหุ้นที�จองซื �อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื�อมีหุ้นเหลือจาก
การจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที�ได้จองซื �อตามสิทธิครบถ้วนทั �งหมดแล้วเท่านั �น 

1.6. จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิ  

ไม่เกิน 1,870,000,000 หน่วย 

1.7. จํานวนหุ้นที�ออกเพื�อรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ไม่เกิน 1,870,000,000 หุ้น (มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) หรือคิดเป็นจํานวนร้อยละ 25.37 ของจํานวน
หุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของบริษัทซึ�งรวมหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวนไม่เกิน 1,870,000,000 หุ้น ที�เสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น ในครั �งนี � 

การคํานวณสดัส่วนของหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ  จํานวน (หุ้น) 

1. จํานวนหุ้นที�ออกเพื�อรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ 1,870,000,000 

2. ทนุจดทะเบียนที�ชําระแล้ว 5,500,000,000 

3. หุ้นที�จะเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมควบคู่ใบสําคญัแสดงสิทธิในครั �งนี � 1,870,000,00 

4. ทนุจดทะเบียนที�ชําระแล้วทั �งหมด (2+3) 7,370,000,000 

จํานวนหุ้นที�ออกเพื�อรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ     = 
                          ทุนจดทะเบียนที�ชําระแล้วทั �งหมด 

1,870,000,000 
7,370,000,000 

                                                                                   = 25.37% 
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1.8. ราคาเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิ  

0.00 บาทต่อหน่วย  

1.9. อตัราการใช้สิทธิ 

ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงั
ตามเงื�อนไขการปรับสิทธิ) 

1.10. ราคาใช้สิทธิ 

6.00 บาท ต่อ 1 หุ้น (เว้นแตก่รณีมีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื�อนไขการปรับสิทธิ) 

1.11. วนัที�ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ  

ตรงกับวนัที� 29 พฤษภาคม 2558 ซึ�งเป็นวนัเดียวกับวนัที�จดทะเบียนเพิ�มทุนชําระแล้วสําหรับการเพิ�มทุน 
เพื�อการออกและเสนอขายหุ้ นสามัญ เพิ�มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้ น  
(Rights Offering) ที�ได้รับอนมุตัิจากที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 เมื�อวนัที� 9 เมษายน 2558  

1.12. วนัใช้สิทธิครั �งสุดท้าย 

ตรงกับวันที� 28 พฤษภาคม 2563 ซึ�งเป็นวันเดียวกับวันที�ครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั �งนี � หาก 
วนัดงักล่าวตรงกบัวนัหยุดทําการของตลาดหลกัทรัพย์ ให้ใช้สิทธิในวนัทําการสุดท้ายก่อนหน้าวนัครบอายุ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยสามารถแสดงความจํานงในการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนครั �งสุดท้ายได้
ภายในช่วงระยะเวลา 15 วนัก่อนวนัครบอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ ตามที�ระบไุว้ในข้อ 1.12 

1.13. อายใุบสําคญัแสดงสิทธิ  

ไม่เกิน 5 ปี นบัจากวนัที�ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ (นบัแต่วนัที�ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดง
สิทธิจนถึงวนัครบอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ คือ ตั �งแต่วันที� 29 พฤษภาคม 2558 จนถึง วนัที� 28 พฤษภาคม 
2563)  ทั �งนี � ภายหลงัการออก CKP-W1 บริษัทจะไม่ขยายอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวอีก 

1.14. ตลาดรองของใบสําคญัแสดงสิทธิ 

บริษัทจะนําใบสําคญัแสดงสิทธิ ที�ออกและเสนอขายในครั �งนี �เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

1.15. ผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้น  

ก. หุ้นสามญัใหม่ที�เกิดจากการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อนัพึง
ได้เสมือนหุ้นสามญัเดิมที�ออกและเรียกชําระเต็มมลูค่าของบริษทัทกุประการ 
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ข. ผลกระทบที�อาจเกิดขึ �นกบัผู้ ถือหุ้น สามารถแบง่ได้เป็น 3 ประเภท ดงันี �  

1) ผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

1.1 ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้ นเดิมทุกรายจองซื �อหุ้ นสามัญเพิ�มทุนตามสิทธิและเป็นผู้ ใช้สิทธิ
แปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิทั �งจํานวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อ
สดัส่วนการถือหุ้น และในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�ม
ทุน บริษัทจะดําเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามญัเพิ�มทุน
ส่วนที�คงเหลือจากการเสนอขายทิ �ง ทําให้จํานวนหุ้นชําระแล้วไม่เปลี�ยนแปลง และ
ไม่เกิดผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุ้น 

1.2 ในกรณีที�มีการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุรองรับตามใบสําคญัแสดงสิทธิจนครบทั �ง
จํานวนแต่ผู้ ใช้สิทธิมิใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทจะเกิดผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุ้น
ของผู้ ถือหุ้นเดิมโดยผู้ ถือหุ้นเดิมจะมีสดัส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 20.24 
เมื�อเทียบกบัสดัส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ 

2) ผลกระทบต่อด้านราคา (Price Dilution) 

2.1 ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ�มทุนแต่ก่อนการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ: หุ้ นสามัญของบริษัทจะได้รับผลกระทบด้านราคา (Price 
Dilution) ประมาณร้อยละ 5.08 
(หมายเหต:ุ ราคาหุ้นสามญัของบริษัทก่อนการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุน
และใบสําคญัแสดงสิทธิที�นํามาใช้ในการคํานวณผลกระทบด้านราคา ได้แก่ ราคา
ปิดของหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที� 19 มกราคม 2558 ซึ�งมีราคาเท่ากับ 18.70 
บาท  ดงันั �น ภายหลงัการเปลี�ยนแปลงมูลค่าที�ตราไว้จาก 5.00 บาท เป็น 1.00 บาท 
ราคาหุ้นสามญัก่อนการออกและเสนอขายจึงเท่ากบั 18.70/5 = 3.74 บาท) 

2.2 ภายหลงัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ: หุ้นสามัญของบริษัท จะไม่ได้
รับผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) เนื�องจากราคาของหุ้ นสามัญที�ได้มาจาก
การใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ (ราคาเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ + ราคาใช้
สิทธิ) เท่ากับ 6.00 บาท สูงกว่าราคาหุ้นสามัญของบริษัท ก่อนการออกและเสนอ
ขายใบสําคญัแสดงสิทธิ 
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3) ผลกระทบต่อส่วนแบง่กําไร (Earnings per Share Dilution) 

3.1 ในกรณีที�ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทุนตามสิทธิ แต่ไม่ใช้สิทธิแปลง
สภาพใบสําคัญแสดงสิทธิทั �งจํานวน ผู้ ถือหุ้ นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่ง
กําไรจากจํานวนหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทที�ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้นเท่านั �น โดยคิดเป็นร้อยละ 25.37 

3.2 ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้ นเดิมทุกรายจองซื �อหุ้ นสามัญเพิ�มทุนตามสิทธิและเป็นผู้ ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที�ออกในครั �งนี �ทั �งจํานวน ผู้ ถือ
หุ้ นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรเท่ากับร้อยละ 40.48 เมื�อเทียบกับ
จํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของบริษัทในปัจจุบนั และคิดเป็นร้อยละ 20.24 
เมื�อเทียบกับจํานวนหุ้ นที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของบริษัทก่อนการใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิ แต่ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น 

2. การใช้สทิธแิละเงื�อนไขการใช้สิทธติามใบสําคัญแสดงสิทธ ิ 

2.1. วนัใช้สิทธิ 

2.1.1. วนัใช้สิทธิในแตล่ะครั �ง (ยกเว้นวนัใช้สิทธิครั �งสดุท้าย) 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้ทุกวนัทําการสุดท้ายของแต่ละ
ไตรมาสของปีปฏิทิน ได้แก่ วนัทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม 
ตลอดอายใุบสําคญัแสดงสิทธิ ทั �งนี � ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถเริ�มใช้สิทธิครั �งแรกได้ในวนัทํา
การสดุท้ายของเดือนกนัยายน 2558 ซึ�งตรงกบัวนัที� 30 กนัยายน 2558  

2.1.2. วนัใช้สิทธิครั �งสุดท้าย 

วนัใช้สิทธิครั �งสุดท้าย ซึ�งเป็นวนัสุดท้ายที�ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิตามใบสําคญั
แสดงสิทธิได้นั �น คือ วนัที�ใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 5 ปี ดงันั �น วนัใช้สิทธิครั �งสุดท้ายจะตรงกบั
วนัที� 28 พฤษภาคม 2563 หากวนัดงักล่าวตรงกบัวนัหยุดทําการของตลาดหลกัทรัพย์ ให้ใช้สิทธิใน
วนัทําการสดุท้ายก่อนหน้าวนัครบอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ  

ทั �งนี � บริษัทจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นเป็นกรณีการใช้สิทธิครั �ง
สุดท้ายซึ�งบริษัทจะปิดสมุดทะเบียน 21 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั �งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะขึ �น
เครื�องหมาย SP (ห้ามการซื �อขาย) ล่วงหน้า 3 วนัทําการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน หรือเป็นการปิดสมุด
ทะเบียนเพื�อกําหนดสิทธิของผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิตามข้อ 
13 
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2.2. การใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ 

ในการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท
ตามสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิที�ถืออยู่ทั �งจํานวน หรือเพียงบางส่วนก็ได้ สําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิที�เหลือ
และไม่ได้ใช้สิทธิภายในวนัใช้สิทธิครั �งสุดท้าย บริษัทจะถือว่าผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ
ตามใบสําคญัแสดงสิทธิในส่วนดงักล่าว และให้ถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธิในส่วนดงักล่าว สิ �นสภาพลงโดยไม่มี
การใช้สิทธิ 

2.3. การแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ  

2.3.1. การแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในแต่ละครั �ง (ยกเว้นการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิครั �ง
สดุท้าย) 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทจะต้องแจ้งความ
จํานงในการใช้สิทธิ ตามขั �นตอนและวิธีการที�ระบุในข้อ 3 ภายในระยะเวลาแจ้งความจํานงในการ
ใช้สิทธิ ซึ�งได้แก่ ช่วงเวลา 9.00 – 15.00 น. ของระยะเวลา 7 วนัก่อนวนัใช้สิทธิในแต่ละครั �ง  

บริษัทจะแจ้งข่าวเกี�ยวกบัการใช้สิทธิ ระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ และอตัราการใช้สิทธิ
อย่างน้อย 5 วนัทําการก่อนวนัแรกของระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิแต่ละครั �งในระบบ
เผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์  

2.3.2. การแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิครั �งสดุท้าย 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทจะต้องแจ้งความ
จํานงในการใช้สิทธิ ตามขั �นตอนและวิธีการที�ระบุในข้อ 3 ภายในระยะเวลาแจ้งความจํานงในการ
ใช้สิท ธิ ซึ�งได้แก่  เวลา 9.00 – 15.00 น. ของระยะเวลา 15 วันก่อนวันใช้สิท ธิครั �งสุดท้าย 
(“ระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิครั �งสดุท้าย”) 

บริษัทจะแจ้งข่าวเกี�ยวกบัการใช้สิทธิ ระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ และอตัราการใช้สิทธิ
โดยส่งจดหมายลงทะเบียนถงึผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิตามรายชื�อที�ปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนครั �งสดุท้าย 

บริษัทจะไม่รับการแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิทางไปรษณีย์ 

2.4. นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
เลขที� 62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์: 0-2229-2800 
โทรสาร: 0-2359-1259 
E-mail: TSDCallCenter@set.or.th 
Website: http://www.tsd.co.th 
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นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึ�งในสมุด
ทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ชื�อเต็ม สญัชาติและที�อยู่ของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื�นๆ ที�
ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะกําหนด ในกรณีที�ข้อมูลไม่ตรงกนั จะถือว่าข้อมูลในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิเป็นข้อมลูที�ถกูต้อง ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมีหน้าที�ในการแจ้งการเปลี�ยนแปลงหรือข้อผิดพลาด
ในรายละเอียดในการลงบนัทึกสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิต่อนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ
โดยตรง และนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิจะเปลี�ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดงักล่าว 

นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ มีหน้าที�จะต้องออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิที�ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และจะต้องลงชื�อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิแทนในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธินั �น และนายทะเบียนจะออกใบสําคญัแสดงสิทธิหรือออก
ใบรับเพื�อใช้แทนใบสําคญัแสดงสิทธิตามแบบที�นายทะเบียนกําหนดให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

นายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิมีหน้าที�ตามสัญญาแต่งตั �งนายทะเบียนที�จะต้องจัดทําและเก็บรักษา
สมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไว้จนกว่าใบสําคัญแสดงสิทธิทั �งหมดจะมีการใช้สิทธิซื �อหุ้นรองรับ
ของบริษัท หรือจนกว่าครบกําหนดอายใุบสําคญัแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี) 

ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีหน้าที�ในการแจ้งการเปลี�ยนแปลง หรือข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลง
บนัทกึสมดุทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิและนายทะเบียนจะเปลี�ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดงักล่าว 

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี�ยนแปลงนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิโดยจะแจ้งให้ผู้ ถือใบสําคัญ 
แสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั โดยแจ้งผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์  

2.5. สถานที�ที�ติดต่อในการใช้สิทธิ 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) 
สํานกักรรมการผู้จดัการ / นกัลงทนุสมัพนัธ์ 
ที�อยู:่ เลขที� 587 อาคารวิริยะถาวร ชั �น 19 ถนนสทุธิสารวินิจฉยั  

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
เบอร์โทรศพัท์: 0-2691-9720-2 
เบอร์โทรสาร: 0-2691-9723 
E-mail address: compliance@ckpower.co.th; ir@ckpower.co.th 

2.6. ผู้ทรงสิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิ 

2.6.1. ผู้ทรงสิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิกรณีทั�วไป 

สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจะตกแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที�ปรากฏชื�อเป็นเจ้าของใบสําคัญแสดง
สิทธิในจํานวนที�ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิในขณะนั �นๆ หรือในวนัแรกของการ
ปิดสมดุทะเบียน (กรณีที�มีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ) 

2.6.1 ผู้ทรงสิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิกรณีที�ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแทน 

สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจะตกแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที�นายทะเบียนได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิในจํานวนที�ลงทะเบียนในสมุด
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ทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไว้ในชื�อของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในขณะนั �นๆ หรือในวนัแรกของ
การปิดสมดุทะเบียน (กรณีที�มีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ)  

3. วิธีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธ ิ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัได้ที�สํานักงานใหญ่ของบริษัท 
ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิแต่ละครั �ง หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบ ริษัท 
(www.ckpower.co.th) และดําเนินการดงัต่อไปนี � 

3.1. ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิเพื�อซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทต้อง
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบังคับ หรือกฎหมายต่างๆ ที�ใช้บังคับเกี�ยวกับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
พร้อมทั �งชําระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ�มทุนและส่งเอกสารดงัต่อไปนี �ให้แก่บริษัท ตามสถานที�ติดต่อตามข้อ 2.5 ใน
ระหว่างระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิตามที�ระบไุว้ในข้อ 2.3 

3.1.1. ใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ: ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องกรอกใบแจ้งความจํานงในการใช้
สิทธิให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื�อ หากผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็นนิติบุคคล 
จะต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนั �น พร้อมประทบัตรานิติบคุคล (ถ้ามี)  

3.1.2. เอกสารแสดงตน: ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องส่งมอบเอกสารแสดงตนในแต่ละกรณี ดงันี � 

- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบ้านที�มี
เลขที�บัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื�นที�มีเลขที�บัตร
ประจําตัวประชาชน 13 หลัก (ในกรณีที�มีการเปลี�ยนชื�อ และ/หรือ ชื�อสกุล ซึ�งทําให้ชื�อ  
และ/หรือ ชื�อสกุล ไม่ตรงกับใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิให้แนบ
เอกสารที�ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี�ยนชื�อ และ/หรือ ชื�อสกุล ด้วย) พร้อม
ลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง (กรณีผู้จองซื �อเป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบคํายินยอมของผู้ปกครอง  
(บิดา/มารดา) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครองที�ผู้ ปกครองลงนามรับรอง
สําเนาถกูต้อง และสําเนาทะเบียนบ้านที�ผู้ เยาว์อาศยัอยู่พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง) 

- บุคคลธรรมดาที�มิ ใช่สัญชาติ ไทย: สําเนาใบต่างด้าวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง 
ที�ยงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

- นิติบุคคลสัญชาติไทย: สําเนาหนังสือรับรองที�ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที�ออกไม่เกิน  
12 เดือนก่อนระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในแต่ละครั �ง พร้อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั �น และประทบัตราสําคัญของ 
นิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนา
หนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลดงักล่าว พร้อม
ลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

- นิติบคุคลที�มิใชส่ัญชาติไทย: สําเนาหนงัสือสําคญัการจัดตั �งนิติบุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ 
และ/หรือหนงัสือรับรองของนิติบคุคล ที�ออกไม่เกิน 12 เดือน ก่อนระยะเวลาแจ้งความจํานง
ในการใช้สิทธิในแต่ละครั �ง พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ มีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลนั �น และประทับตราสําคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสําเนาใบต่าง
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ด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบคุคล
ดงักล่าว พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง ทั �งนี � เอกสารทั �งหมดต้องได้รับการลงลายมือชื�อ
โดยเจ้าหน้าที� Notary Public และรับรองโดยสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศ
ที�เอกสารได้จัดทําหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 12 เดือน ก่อนระยะเวลาแจ้ง
ความจํานงในการใช้สิทธิในแต่ละครั �ง 

3.1.3. ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ: ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องส่งมอบใบสําคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ บริษัท ตามจํานวนที�ระบุอยู่ในใบแจ้งความจํานงใน
การใช้สิทธิ  

- ในกรณีที�ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีใบสําคัญแสดงสิทธิอยู่ในความครอบครอง (Scrip) 
สามารถติดต่อขอแสดงความจํานงในการใช้สิทธิได้ทนัที  

- ในกรณีที�ใบสําคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิที�ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื�อขอถอนใบสําคญัแสดง
สิทธิหรือเพื�อให้ออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามที�ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กําหนด โดย
ดําเนินการดงันี � 

▪ ในกรณีที�ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื �อขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยมี
ใบสําคัญแสดงสิทธิฝากอยู่ในบัญชีบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จํากัด เพื�อผู้ฝาก ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจํานงและ
กรอกแบบคําขอเพื�อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิหรือเพื�อให้ออกใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิตามที�ตลาดหลกัทรัพย์ กําหนด โดยยื�นต่อบริษัทหลกัทรัพย์ที�ทําหน้าที�เป็น
นายหน้าซื �อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะ
ดําเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื�อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิจากบญัชี 
“บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื�อผู้ ฝาก” โดยศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์จะดําเนินการออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิเพื�อใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญั 

▪ ในกรณีที�ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่มีบญัชีซื �อขายหลักทรัพย์ของตนเองโดยมี
ใบสําคญัแสดงส ิทธฝิากอยู ่กับศ ูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ในบญัชีบริษัทผู้ ออก
หลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที� 600 ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที�ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้ง
ค ว าม จํ าน งแ ล ะก รอ ก แ บ บ คํ า ข อ เพื �อ ข อ ถ อน ใบ สํ าค ญั แ ส ด งส ิท ธิ 
เพื�อให้ออกใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิตามที�ตลาดหลักทรัพย์ กําหนด โดยยื�นต่อ
ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์เพื �อขอถอนใบสําคญัแสดงสิทธิจากบญัชีบริษัทผู้ออก
หลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที� 600 โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดําเนินการออกใบแทน
ใบสําคญัแสดงสิทธิเพื�อใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญั 

- สําหรับการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามัญครั �งสุดท้าย ในกรณีที�ใบสําคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ 
ใบหลกัทรัพย์ (Scripless)  ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะออกใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิให้กับ 
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ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิตามรายชื�อที�บริษทัหลกัทรัพย์แต่ละแห่งแจ้งรายชื�อต่อศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะจัดส่ง 
ใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิไปยงับริษัทหลกัทรัพย์ที�แจ้งชื�อนั �นๆ เพื�อให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธินําไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัครั �งสดุท้ายต่อไป 

3.1.4. การชําระเงนิค่าหุ้นสามญั

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิต้องชําระเงินค่าหุ้นสามญัตามจํานวนในการใช้สิทธิตามที�ระบุในใบแจ้ง
ความจํานงในการใช้สิทธิ โดยดําเนินการดงัต่อไปนี � 

- ชําระเงินค่าหุ้นสามญัครั �งเดียวเต็มจํานวนตามจํานวนในการใช้สิทธิที�ระบุไว้ในใบแจ้งความ
จํานงการใช้สิทธิ โดยผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิที�ประสงค์จะ
ใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัจะต้องชําระเป็น เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที�เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือ
ดราฟต์ ที�สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครภายใน 1 วนัทําการ 
นั บ จ าก วัน ที� แ จ้ งค วาม จํ าน งใน ก ารใ ช้ สิ ท ธิ แต่ ล ะค รั �ง  โด ย ขีดค ร่อม สั� งจ่ า ย 
“บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน)” เลขที�บญัชี 000-0-34445-1  ของธนาคารกรุงไทย 
สาขาสํานกันานาเหนือ พร้อมทั �งเขียนชื�อ นามสกุล ที�อยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ที�ติดต่อได้
ไว้ด้านหลงั 

- ทั �งนี � การใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัดงักล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื�อบริษัท เรียกเก็บเงินจํานวนดงักล่าว
ได้แล้วเท่านั �น หากบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ที�มิได้เกิดจาก
ความผิดของบริษัท บริษัทจะถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิ
ซื �อหุ้นสามญัในครั �งนั �นๆ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมารับใบสําคญัแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิพร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟต์ ที�เรียกเก็บเงิน
ไม่ได้คืนด้วยตนเอง ภายใน 14 วนันับจากวนัครบกําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั �ง โดยจะ 
ไม่มีการคํานวณดอกเบี �ยให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั �งนี � ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้ง
ความจํานงการใช้สิทธิซื �อหุ้ นสามัญได้ในวันใช้สิทธิซื �อหุ้ นสามัญครั �งถัดไป เว้นแต่การ 
ใช้สิทธิซื �อหุ้นสามัญครั �งนั �นจะเป็นการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามัญครั �งสุดท้าย ให้ถือว่าใบสําคัญ
แสดงสิทธินั �นๆ สิ �นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี �ย 
และ/หรือ ค่าเสียหายอื�นใดไม่ว่าในกรณีใดๆ 

- ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ และ/หรือ ภาษีที�เกิดขึ �น 
อนัเนื�องจากการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัตามใบสําคัญแสดงสิทธิตลอดจนจะต้องปฏิบตัิตาม
ข้อบงัคบัหรือกฎหมายต่างๆ ที�ใช้บงัคบัในการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 

3.2. หากบริษัทได้รับใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ครบตามจํานวนที�ระบุในใบแจ้ง
ความจํานงในการใช้สิทธิ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที�ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิกรอกบนใบแจ้ง
ความจํานงในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกูต้อง หรือมิได้ปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนถกูต้องตามข้อบงัคบั
หรือกฎหมายต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องทําการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาแจ้ง
ความจํานงในการใช้สิทธิแต่ละครั �ง มิฉะนั �น บริษัทจะถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการ
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ใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัในครั �งนั �น และบริษัทจะจดัส่งเงินที�ได้รับและใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคญั
แสดงสิทธิ คืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 14 วนันบัจากวนัใช้สิทธิ
ในแต่ละครั �ง โดยไม่มีดอกเบี �ยไม่ว่าในกรณีใดๆ 

3.3. ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซื �อหุ้นสามัญในแต่ละครั �งไม่ตํ�ากว่า 100 หุ้น โดยจํานวน
หน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิที�ขอใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัจะต้องเป็นจํานวนเต็มเท่านั �น ยกเว้น กรณีที�ผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิหรือเหลือสิทธิในการซื �อหุ้นสามัญตํ�ากว่า 100 หุ้น ผู้ ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื �อหุ้นสามัญตํ�ากว่า 100 หุ้นได้ โดยจะต้องใช้สิทธิเท่าที�มีทั �งหมดหรือที�
เหลืออยู่ทั �งหมดในครั �งเดียว กรณีเป็นการใช้สิทธิครั �งสุดท้าย ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิซื �อหุ้น
สามัญในจํานวนเท่าใดก็ได้แต่ไม่เกินกว่าจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที�เหลืออยู่และสามารถใช้สิทธิได้ 
โดยอตัราการใช้สิทธิเท่ากับ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตาม
ข้อ 4. 

3.4. ในกรณีที�ผู้ ใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิชําระจํานวนเงินค่าหุ้น และ/หรือ ภาษีไม่ครบถ้วนหรือมีการชําระ
เงินเกินจํานวนในการใช้สิทธิ บริษัทมีสิทธิที�จะดําเนินการประการใดประการหนึ�งดังต่อไปนี �ตามที�บริษัท
เห็นสมควร 

(ก) ถือว่าการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิครั �งนั �นสิ �นสภาพลงโดยไมมี่การใช้สิทธิ หรือ 

(ข) ถือว่าจํานวนหุ้นสามัญที�จองซื �อมีจํานวนเท่ากบั (1) จํานวนหุ้นสามัญที�พึงจะได้รับตามสิทธิ หรือ  
(2) จํานวนหุ้นสามญัที�พงึจะได้รับตามจํานวนเงินในการใช้สิทธิซึ�งบริษัทได้รับชําระไว้จริงตามราคา
ใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิในขณะนั �น (แล้วแต่จํานวนใดจะน้อยกวา่) หรือ 

(ค) ให้ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิชําระเงินเพิ�มเติมตามจํานวนที�ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วน ภายใน
ระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิครั �งนั �น หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจํานวนการใช้สิทธิ 
และ/หรือ ภาษีที�เกี�ยวข้องภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดง
เจต น ายก เลิ ก ก ารใ ช้ สิ ท ธิ ซื �อ หุ้ น ส ามัญ ในค รั �งนั �น  ทั �ง นี � ผู้ ถื อ ใบ สํ าคัญ แส ด งสิ ท ธิ 
สามารถแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามัญได้ในวนัใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัครั �งถดัไป เว้นแต่การ
ใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัครั �งนั �นจะเป็นการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัครั �งสุดท้าย 

ในกรณีที�เกิดเหตุการณ์ตามข้อ (ก) หรือ (ค) เฉพาะกรณีที�ผู้ ใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิไม่มาชําระเงิน
เพิ�มเติมภายในระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิครั �งนั �น บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมา
รับ เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ที�บริษัทได้รับไว้และใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ
คืนด้วยตนเอง ภายใน 14 วนั นบัจากวนัใช้สิทธิในแต่ละครั �ง โดยไม่มีดอกเบี �ย  

สําหรับกรณีตามข้อ (ข) บริษัท จะแจ้งจํานวนการใช้สิทธิในกรณีที�บริษัท ถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วน
แก่ผู้ใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 30 วนั นบัจากวนัถดัจากวนัใช้สิทธิใน
แต่ละครั �ง อย่างไรก็ตาม ใบสําคญัแสดงสิทธิที�ยงัไม่มีการใช้สิทธิจะยงัมีผลใช้ได้ต่อไปจนถึงวนัใช้สิทธิครั �ง
สดุท้าย  

ในกรณีที�ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิชําระจํานวนเงินค่าหุ้ น และ/หรือ ภาษีเกินจํานวนในการใช้สิทธิ  
บริษัทจะถือว่ามีการจองซื �อหุ้ นสามัญจํานวนเท่ากับจํานวนหุ้ นสามัญที�พึงจะได้รับตามสิทธิเท่านั �น  
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และบริษัท จะคืนเงินส่วนที�เกินจํานวนในการใช้สิทธิที�บริษัทได้รับไว้ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน  
14 วนั นับจากวันถัดจากวันใช้สิทธิในแต่ละครั �ง โดยบริษัทจะคืนเงินโดยไม่มีดอกเบี �ยเป็นเช็คขีดคร่อม 
สั�งจ่ายในนามของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�ชําระเงินไว้เกิน  

ทั �งนี � หากได้มีการส่งมอบคืนเงินจํานวนที�เกินจากการใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที�อยู่ที�ระบุไว้ในใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่า 
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับเงนิคืนแล้วโดยชอบ และผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี �ย 
และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป 

3.5. ในการใช้สิทธิแต่ละครั �ง ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทุนเป็นจํานวนเต็มเท่านั �น 
โดยมีอัตราการใช้สิทธิเท่ากับ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้ นสามัญเพิ�มทุน เว้นแต่จะมีการปรับ
อตัราการใช้สิทธิตามเงื�อนไขการปรับสิทธิที�ระบไุว้ในข้อ 4 

3.6. จํานวนหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�ออกให้เมื�อมีการใช้สิทธิจะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใช้สิทธิซึ�งผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิได้ชําระตามที�กล่าวมาข้างต้น หารด้วยราคาใช้สิทธิ โดยบริษัท จะออกหุ้นสามัญเป็น
จํานวนเต็มไม่เกินจํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอตัราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาใช้
สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิ แล้วทําให้มีเศษหุ้นเหลืออยู่จากการคํานวณดงักล่าว บริษัท จะไม่นําเศษ
หุ้ นดังกล่าวมาคิดคํานวณ และจะชําระเงินที� เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวโดยไม่มีดอกเบี �ยให้แก ่
ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิในแต่ละครั �ง ทั �งนี �  
ตามวธีิการและเงื�อนไขที�บริษัทกําหนด 

ทั �งนี � หากได้มีการส่งมอบคืนเงินที�เหลือจากการใช้สิทธิดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที�อยู่ที�ระบุไว้ในใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบ และผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี �ย และ/หรือ 
ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป 

3.7. เมื�อผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�ประสงค์จะใช้สิทธิซื �อหุ้นสามัญได้ปฏิบตัิตามเงื�อนไขในการแจ้งความจํานง
ในการใช้สิทธิอย่างครบถ้วนถกูต้องตามที�กําหนดไว้ในข้อ 2.3 กล่าวคือ ได้ส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิหรือ
ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ พร้อมเอกสารแสดงตน และชําระเงินค่าหุ้น
สามัญและภาษีถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้
สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษัท  

3.8. เมื�อพ้นระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิครั �งสุดท้าย แต่ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิยงัไม่ได้ใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือยงัมิได้ปฏิบตัิตามวิธีการใช้สิทธิที�กําหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสําคญัแสดง
สิทธินั �นๆ สิ �นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัของบริษัท
ไม่ได้อีก 

3.9. ภายหลังจากวนัใช้สิทธิในแต่ละครั �ง บริษัทจะแจ้งรายชื�อผู้ ถือหุ้นสามัญใหม่ที�เกิดจากการใช้สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท และบริษัทจะนํารายชื�อ
ดงักล่าวไปจดทะเบียนพร้อมกบัยื�นขอจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทุนชําระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ 
ตามจํานวนหุ้นสามัญที�จะออกใหม่ภายใน 14 วนั นับแต่วันใช้สิทธิ รวมทั �งดําเนินการขอจดทะเบียนหุ้น
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สามญัที�เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิกบัตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 30 วนันบัจากวนัใช้สิทธิแต่
ละครั �ง 

ทั �งนี � ในช่วงระหว่างวนัที�ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแสดงความจํานงในการใช้สิทธิของบริษัท ถงึวนัก่อนวนัที�
รายชื�อของผู้ ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะปรากฏในสมุดทะเบียนรายชื�อผู้ ถือหุ้นสามัญของบริษัท 
บริษัทจะถือว่าสิทธิของผู้ใช้สิทธิรายดังกล่าวมีสถานะเช่นเดียวกบัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�ยงัไม่ได้แสดง
ความจํานงในการใช้สิทธิ 

3.10. ในกรณีที�ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิเป็นจํานวนมากกว่าจํานวนที�ประสงค์จะใช้
สิทธิ บริษัทจะส่งใบสําคญัแสดงสิทธิใบใหม่ โดยมีจํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิที�เหลือให้แก่ผู้ ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนันับจากวันใช้สิทธินั �นๆ และจะ
ยกเลิกใบสําคญัแสดงสิทธิใบเก่า 

3.11. ในกรณีที�หุ้นสามัญที�สํารองไว้เพื�อรองรับการใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดําเนินการชดใช้ค่าเสียหายที�
เกิดขึ �นให้แก่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที�ไม่สามารถใช้สิทธิได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�ไม่สามารถใช้สิทธิได้ เนื�องจากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธินั �นเป็นบคุคลที�มิใช่
สญัชาติไทยที�ไม่สามารถใช้สิทธิเพราะถกูจํากดัสิทธิตามข้อจํากดัหุ้นต่างด้าวที�ระบใุนข้อบงัคบัของบริษัท 

3.12. เงื�อนไขอื�นเกี�ยวกบัการใช้สิทธิ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัของบริษัทได้โดยไม่มีข้อจํากดั เว้นแต่การใช้สิทธิซื �อ
หุ้นนั �นเป็นเหตุให้มีบุคคลที�มิใช่สญัชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทจํานวนมากกว่าร้อยละ 49 ของทนุชําระแล้ว
ของบริษัท การใช้สิทธิซื �อหุ้นของผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิรายใดที�จะทําให้อตัราส่วนการถือหุ้นของบคุคลที�
มิใช่สัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการใช้สิทธิซื �อหุ้ นสามัญของผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิรายนั �นได้ โดยบริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึ�งเป็น
บคุคลที�มิใชส่ัญชาติไทย (ทั �งบคุคลธรรมดาและนิติบุคคล) ซึ�งไม่สามารถใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัของบริษัทได้ 
อนัเนื�องมาจากข้อจํากดัหุ้นต่างด้าวของบริษัทดงัที�กล่าวมาแล้ว 

4. เงื�อนไขการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ  

4.1. บริษัทจะดําเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อรักษาผลประโยชน์
ผลตอบแทนของผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม เมื�อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ�ง
ดงัต่อไปนี � ก่อนวนัครบกําหนดอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ  

(1) เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงมูลค่าที�ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหรือการ
แบง่แยกหุ้น 

การเปลี�ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั �งแต่วันที�ได้มีการจด
ทะเบียนเปลี�ยนแปลงมลูค่าที�ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทกบักระทรวงพาณิชย์ 
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(ก) ราคาใช้สิทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี � 

Par 1
Price 1 Price 0

Par 0

  = ×
  

 

(ข) อตัราการใช้สิทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี � 

Par 0
Ratio 1 Ratio 0

Par 1

  = ×
  

 

โดยที� Price 1 คือ ราคาใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง 
 Price 0 คือ ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 
 Ratio 1 คือ อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง 
 Ratio 0 คือ อตัราการใช้สิทธิเดิมกอ่นการเปลี�ยนแปลง 
 Par 1 คือ มลูค่าที�ตราไว้ของหุ้นสามญัหลงัการเปลี�ยนแปลง 
 Par 0 คือ มลูค่าที�ตราไว้ของหุ้นสามญัก่อนการเปลี�ยนแปลง 

(2) เมื�อบริษัทเสนอขายหุ้ นสามัญที�ออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั�วไป และ/หรือ 
บุคคลในวงจํากัด โดยราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที�ออกใหม่ตํ�ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
ของหุ้นสามญัของบริษัท  

การเปลี�ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคับทนัทีตั �งแต่วนัแรกที�ผู้ ซื �อหุ้นสามัญ
จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื �อหุ้นสามญัที�ออกใหม่ (วนัแรกที�ตลาดหลกัทรัพย์ประกาศขึ �นเครื�องหมาย 
XR) สําหรับกรณีที�เป็นการเสนอขายให้ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอ
ขายหุ้นสามญัที�ออกใหม่แก่ประชาชนทั�วไป และ/หรือ วนัที�มีการตกลงซื �อขายหุ้นสามัญที�เสนอขาย
แก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแต่กรณี  

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัที�ออกใหม”่ คํานวณได้จากจํานวนเงินทั �งสิ �นที�บริษัท จะได้รับจากการ
เสนอขายหุ้นสามัญที�ออกใหม่ หักด้วยค่าใช้จ่ายที�เกิดจากการออกหลักทรัพย์นั �น (ถ้ามี) หารด้วย
จํานวนหุ้นสามญัที�ออกใหม่ทั �งหมด 

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซื �อขายหุ้นสามัญทั �งหมดของบริษัท หาร
ด้วยจํานวนหุ้นสามญัของบริษัท ที�มีการซื �อขายทั �งหมดในตลาดหลักทรัพย์ ในระหว่าง 15 วนัทําการ 
(วันที�เปิดทําการซื �อขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที�ใช้ในการคํานวณ ในกรณีที�ไม่
สามารถหาราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท เนื�องจากหุ้นสามัญของบริษัท ไม่มีการซื �อขายใน
ช่วงเวลาดงักล่าว บริษัทจะกําหนดราคายตุิธรรมเพื�อใช้ในการคํานวณแทน 

“วนัที�ใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที�ผู้ ซื �อหุ้ นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื �อหุ้นสามัญ 
สําหรับกรณีที�เป็นการเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขาย
หุ้นสามญั สําหรับกรณีที�เป็นการเสนอขายต่อประชาชนทั�วไป และ/หรือ วนัที�มีการตกลงซื �อขายหุ้น
สามญั สําหรับกรณีเสนอขายแก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแต่กรณี 

อนึ�ง ในกรณีที�มีการเสนอขายหุ้ นสามัญที�ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ภายใต้
เงื�อนไขที�ต้องจองซื �อด้วยกนั ให้ใช้ราคาเสนอขายทุกราคามาคํานวณราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัที�
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ออกใหม่ แต่ในกรณีที�การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื�อนไขที�ต้องจองซื �อด้วยกนั ให้นําเฉพาะ
ราคาเสนอขายที� ตํ�ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้ นสามัญของบริษัท มาคํานวณการ
เปลี�ยนแปลงเท่านั �น 

(ก) ราคาใช้สิทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี � 

( )
( )

A1 MP B1X
Price 1 Price 0

MP A1 B1

 × + = ×
 × + 

 

(ข) อตัราการใช้สิทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี � 

( )
( )
MP A1 B1

Ratio 1 Ratio 0
A1 MP B1X

 × + = ×
 × + 

 

โดยที� Price 1 คือ ราคาใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง 
 Price 0 คือ ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 
 Ratio 1 คือ อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง 
 Ratio 0 คือ อตัราการใช้สิทธิเดิมกอ่นการเปลี�ยนแปลง 
 MP คือ “ราคาตลาดของหุ้ นสามัญของบริษัท” ตามรายละเอียดที�

กําหนดในข้อ 4.1 (2) 
 A1 คือ จํานวนหุ้นสามญัที�ได้เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วนัก่อนวนั

ปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื�อสิทธิในการจองซื �อหุ้นสามัญที�
ออกใหม่ สําหรับกรณีเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
และ/หรือ วนัก่อนวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที�ออก
ใหม่แก่ประชาชนทั�วไป และ/หรือ วนัก่อนวนัที�มีการตกลงซื �อ
ขายหุ้นสามญัที�เสนอขายแก่บคุคลในวงจํากดั 

 B1 คือ จํานวนหุ้ นสามัญที�ออกใหม่ ทั �งที�เสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม 
และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั�วไป และ/หรือ เสนอขาย
แก่บคุคลในวงจํากดั 

 B1X คือ จํานวนเงินที�ได้รับหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหุ้น
สามัญที�ออกใหม่ ทั �งการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม และ/
หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั�วไป และ/หรือ เสนอขายแก่
บคุคลในวงจํากดั 
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(3) เมื�อบริษทัเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั�วไป และ/หรือ 
บุคคลในวงจํากัด โดยหลักทรัพย์นั �นให้สิทธิแก่ผู้ ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือ
เปลี�ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญั เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อ
หุ้นสามัญ โดยราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที�ออกใหม่เพื�อรองรับสิทธิดังกล่าวตํ�ากว่าร้อยละ 90 
ของราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท  

การเปลี�ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคับทันทีตั �งแต่วนัแรกที�ผู้ ซื �อหุ้นสามัญ
จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื �อหลกัทรัพย์ที�ออกใหม่ใดๆ ข้างต้น ที�ให้สิทธิที�จะแปลงสภาพ/เปลี�ยนเป็น
หุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื �อหุ้นสามัญ (วนัแรกที�ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ �นเครื�องหมาย XR) 
สําหรับกรณีที�เป็นการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ที�ออกใหม่ใดๆ ข้างต้นที�ให้สิทธิที�จะแปลงสภาพ/เปลี�ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการ
ซื �อหุ้นสามญัแก่ประชาชนทั�วไป และ/หรือ วนัที�มีการตกลงซื �อขายหลกัทรัพย์ที�ออกใหม่ใดๆ ข้างต้นที�
ให้สิทธิที�จะแปลงสภาพ/เปลี�ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซื �อหุ้นสามญั ที�เสนอขายแก่บุคคล
ในวงจํากดั แล้วแต่กรณี 

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที�ออกใหม่เพื�อรองรับสิทธิ” คํานวณได้จากจํานวนเงินที�บริษัท จะ
ได้รับจากการเสนอขายหลกัทรัพย์ที�ให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี�ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซื �อ
หุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที�เกิดจากการออกหลักทรัพย์นั �น (ถ้ามี) รวมกับเงินที�จะได้รับจากการ
แปลงสภาพ/เปลี�ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซื �อหุ้นสามัญ หารด้วยจํานวนหุ้นสามญัที�ต้อง
ออกใหม่ทั �งหมดเพื�อรองรับการใช้สิทธินั �น 

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซื �อขายหุ้นสามัญทั �งหมดของบริษัท หาร
ด้วยจํานวนหุ้นสามญัของบริษัท ที�มีการซื �อขายทั �งหมดในตลาดหลักทรัพย์ ในระหว่าง 15 วนัทําการ 
(วันที�เปิดทําการซื �อขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที�ใช้ในการคํานวณ  ในกรณีที�ไม่
สามารถหาราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท เนื�องจากหุ้นสามัญของบริษัท ไม่มีการซื �อขายใน
ช่วงเวลาดงักล่าว บริษัทจะกําหนดราคายตุิธรรมเพื�อใช้ในการคํานวณแทน 

“วนัที�ใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วนัแรกที�ผู้ ซื �อหุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื �อหลกัทรัพย์ที�ให้
สิทธิแปลงสภาพ/เปลี�ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื �อหุ้นสามัญ สําหรับกรณีที�เป็นการเสนอ
ขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ที�ออกใหม่ใดๆ ที�
ให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี�ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซื �อหุ้นสามญั สําหรับกรณีที�เป็นการเสนอ
ขายต่อประชาชนทั�วไป และ/หรือ วนัที�มีการตกลงซื �อขายหลักทรัพย์ที�ให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี�ยนเป็น
หุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซื �อหุ้นสามญั สําหรับกรณีเสนอขายแก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแต่กรณี 

(ก) ราคาใช้สิทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี � 

( )
( )

A2 MP B2X
Price 1 Price 0

MP A2 B2

 × + = ×
 × + 
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(ข) อตัราการใช้สิทธิ จะเปลี�ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดงันี � 

( )
( )
MP A2 B2

Ratio 1 Ratio 0
A2 MP B2X

 × + = ×
 × + 

 

โดยที� Price 1 คือ ราคาใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง 
 Price 0 คือ ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 
 Ratio 1 คือ อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง 
 Ratio 0 คือ อตัราการใช้สิทธิเดิมกอ่นการเปลี�ยนแปลง 
 MP คือ “ราคาตลาดของหุ้ นสามัญของบริษัท” ตามรายละเอียดที�

กําหนดในข้อ 4.1 (3) 
 A2 คือ จํานวนหุ้นสามญัที�ได้เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วนัก่อนวนั

ปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื�อสิทธิในการจองซื �อหลกัทรัพย์ที�
ออกใหม่ใดๆ ที�ให้สิทธิในการแปลงสภาพ/เปลี�ยนเป็นหุ้ น
สามัญ หรือให้สิทธิในการซื �อหุ้ นสามัญ สําหรับกรณีเสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม วันแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ที�
ออกใหม่ใดๆ ที�ให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี�ยนเป็นหุ้นสามญั หรือ
ให้สิทธิในการซื �อหุ้นสามัญ สําหรับกรณีที�เป็นการเสนอขาย
ต่อประชาชนทั� วไป และ/หรือ วันที� มีการตกลงซื �อขาย
หลกัทรัพย์ที�ให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี�ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้
สิทธิในการซื �อหุ้นสามัญ สําหรับกรณีเสนอขายแก่บุคคลใน
วงจํากดั แล้วแต่กรณี 

 B2 คือ จํานวนหุ้ นสามัญที�ออกใหม่ เพื�อรองรับการใช้สิทธิของ
หลักทรัพย์ใดๆ ที�ให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี�ยนเป็นหุ้ นสามัญ 
หรือให้สิทธิในการซื �อหุ้นสามญั ตามที�เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั�วไป และ/หรือ 
เสนอขายให้แก่บคุลลในวงจํากดั 

 B2X คือ จํานวนเงินที�ได้รับหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออก
หลักทรัพย์ใดๆ ที�ให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี�ยนเป็นหุ้นสามัญ 
หรือให้สิทธิในการซื �อหุ้นสามญั ที�เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั�วไป และ/หรือ เสนอ
ขายให้แก่บุคคลในวงจํากดั รวมกบัเงินที�จะได้รับจากการใช้
สิทธิแปลงสภาพ/เปลี�ยนเป็นหุ้ นสามัญ หรือใช้สิทธิซื �อหุ้ น
สามญั  
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(4) เมื�อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั �งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้ นสามัญที�ออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นสามัญของ
บริษัท 

การเปลี�ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั �งแต่วันแรกที�ผู้ ซื �อหุ้น
สามัญไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที�ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ �นเครื�องหมาย XD สําหรับหุ้ น
สามญั) 

(ก) ราคาใช้สิทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี � 

A3
Price 1 Price 0

A3 B3

  = ×
+  

 

(ข) อตัราการใช้สิทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี � 

A3 B3
Ratio 1 Ratio 0

A3

+  = ×
  

 

โดยที� Price 1 คือ ราคาใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง 
 Price 0 คือ ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 
 Ratio 1 คือ อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง 
 Ratio 0 คือ อตัราการใช้สิทธิเดิมกอ่นการเปลี�ยนแปลง 
 A3 คือ จํานวนหุ้นสามัญที�ได้เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อน

วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นสามญั เพื�อสิทธิในการรับหุ้นปัน
ผล 

 B3 คือ จํานวนหุ้นสามญัที�ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นปันผล 

(5) เมื�อบริษัท จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 75 ของกําไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้ของบริษัท 
สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ระหวา่งอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ 

การเปลี�ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั �งแต่วันแรกที�ผู้ ซื �อหุ้น
สามัญไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที�ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ �นเครื�องหมาย XD สําหรับหุ้ น
สามญั) 

การคํานวณอตัราร้อยละของเงินปันผลที�จ่ายให้กบัผู้ถือหุ้น ให้คํานวณโดยนําเงนิปันผลที�จ่ายจริงใน
รอบระยะเวลาบญัชีในแต่ละปีดงักล่าว หารด้วยกําไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้ของผลการดําเนินงาน
ของรอบระยะเวลาบญัชีนั �น 

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซื �อขายหุ้นสามัญทั �งหมดของบริษัท หาร
ด้วยจํานวนหุ้นสามญัของบริษัท ที�มีการซื �อขายทั �งหมดในตลาดหลักทรัพย์ ในระหว่าง 15 วนัทําการ 
(วันที�เปิดทําการซื �อขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที�ใช้ในการคํานวณ ในกรณีที�ไม่
สามารถหาราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท เนื�องจากหุ้นสามัญของบริษัท ไม่มีการซื �อขายใน
ช่วงเวลาดงักล่าว บริษัท จะกําหนดราคายตุธิรรมเพื�อใช้ในการคํานวณแทน 
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“วันที�ใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที�ผู้ ซื �อหุ้ นสามัญไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วนัแรกที�ตลาด
หลกัทรัพย์ประกาศขึ �นเครื�องหมาย XD สําหรับหุ้นสามญั) 

(ก) ราคาใช้สิทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี � 
( )MP D R

Price 1 Price 0
MP

 − − = ×
 

(ข) อตัราการใช้สิทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี � 

( )
MP

Ratio 1 Ratio 0
MP D R

= ×
 − − 

 

โดยที� Price 1 คือ ราคาใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง 
 Price 0 คือ ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 
 Ratio 1 คือ อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง 
 Ratio 0 คือ อตัราการใช้สิทธิเดิมกอ่นการเปลี�ยนแปลง 
 MP คือ “ราคาตลาดของหุ้ นสามัญของบริษัท” ตามรายละเอียดที�

กําหนดในข้อ 4.1 (5) 
 D คือ เงนิปันผลต่อหุ้นที�จ่ายจริงแก่ผู้ ถือหุ้น   
 R คือ เงินปันผลต่อหุ้นที�จะต้องจ่าย ในกรณีที�บริษัทจ่ายเงินปันผล

ในอตัราร้อยละ 75 ของกําไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของบริษัท 
โดยนํากําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้คูณด้วยอัตราร้อยละ 75 
แล้วหารด้วยจํานวนหุ้นทั �งหมดที�มีสิทธิได้รับเงินปันผล 

(6) ในกรณีที�มีเหตกุารณ์ใดๆ อนัทําให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อนัพึงได้ โดย
ที�เหตกุารณ์ใดๆ นั �นไม่ได้กําหนดอยู่ในข้อ (1) ถงึ (5) 

บริษัทจะพิจารณากําหนด การเปลี�ยนแปลงราคาใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็น
ธรรม โดยไม่ทําให้สิทธิของผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิด้อยไปจากเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณา
นั �นเป็นที�สดุ โดยบริษัทจะแจ้งการเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ การเปลี�ยนแปลงอตัราใช้
สิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์  สํานักงาน ก.ล.ต.  และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิทันที หรือ 
ก่อนวนัที�ราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราใช้สิทธิที�มีการเปลี�ยนแปลงนั �นจะมีผลใช้บงัคบั 

นอกจากนี � บริษัทจะดําเนินการแจ้งผลการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทราบ 
ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชักช้า ในวนัเดียวกันกับวันที�บริษัทแจ้งต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ สํานักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ�งเป็นไปตาม
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื�อง หลักเกณฑ์ เงื�อนไขและวิธีการ เกี�ยวกับการ
เปิดเผยสารสนเทศ และปฏิบตัิการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน 

4.2. การคํานวณการเปลี�ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 4.1 (1) ถึง (6) เป็นอสิระต่อกนั และ
จะคํานวณการเปลี�ยนแปลงตามลําดับเหตุการณ์ก่อนหลังเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามญัของ
บริษัท ในกรณีที�เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ �นพร้อมกัน ให้คํานวณการเปลี�ยนแปลงเรียงตามลําดบัดงันี � คือ (1) 
(5) (4) (2) (3) และ (6) โดยในแต่ละลําดบัครั �งที�คํานวณการเปลี�ยนแปลง ให้คงสภาพของราคาใช้สิทธิเป็น
ทศนิยม 2 ตําแหน่ง และอตัราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 4 ตําแหน่ง 
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4.3. การคํานวณการเปลี�ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 4.1 (1) ถึง (6) จะไม่มีการ
เปลี�ยนแปลงซึ�งทําให้ราคาใช้สิทธิใหม่เพิ�มขึ �น และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น 

ในกรณีที�หุ้นสามัญที�เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในแต่ละครั �ง (ทศนิยม 4 ตําแหน่งของ
อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง) คํานวณได้ออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตดัเศษของหุ้นนั �นทิ �ง และหาก
ราคาใช้สิทธิหลงัการเปลี�ยนแปลง (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง) คณูกบัจํานวนหุ้นสามญัในการแสดงความจํานงใน
การใช้สิทธิในรอบนั �น คํานวณได้เป็นเศษของบาท ให้ตดัเศษของบาททิ �ง 

ทั �งนี � ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงราคาใช้สิทธิ จนทําให้ราคาใช้สิทธิใหม่มีราคาตํ�ากว่ามูลค่าที�ตราไว้ของหุ้น
สามัญของบริษัท ให้ใช้มูลค่าที�ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท เป็นราคาใช้สิทธิใหม่ ส่วนอตัราการใช้สิทธิ
ใหม่ให้ใช้อตัราการใช้สิทธิที�คํานวณได้ตามข้อ 4.1 (1) ถึง (6) เช่นเดิม 

4.4. ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 4.1 (1) ถึง (6) บริษัทจะดําเนินการ
แจ้งผลการเปลี�ยนแปลงต่อ ตลาดหลกัทรัพย์ สํานกังาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทนัที หรือ ก่อนวนัทีราคาการใชส้ิทธิ และ/หรือ อตัราใชส้ิทธิทีมีการเปลียนแปลงนั นจะมีผลใชบ้งัคบั โดยบอกถึง
รายละเอียดวิธีการคํานวณ เหตุผลที�ต้องมีการเปลี�ยนแปลง ราคาใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิที�กําหนด
ขึ �นมาใหม่ รวมทั �งข้อเท็จจริงโดยย่อของสาเหตุที�มีการปรับสิทธิ วิธีการคํานวณ และวันที�ที�การปรับสิทธิ
ดงักล่าวมีผลใช้บงัคบั 

นอกจากนี � บริษัทจะดําเนินการแจ้งผลการเปลี�ยนแปลงราคาใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิให้ผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิทราบ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลกัทรัพย์โดยไม่ชกัช้า ในวนัเดียวกนักบัวนัที�
บริษัทแจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์ สํานกังาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ�งเป็นไปตาม
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื�อง หลักเกณฑ์ เงื�อนไขและวิธีการ เกี�ยวกับการเปิดเผย
สารสนเทศ และปฏิบตัิการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน  

5. สถานภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิ ที�อยู่ระหว่างวันที� ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงความจํานงในการใช้
สิทธิ

5.1. สถานภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิที�อยู่ระหว่างวนัที�ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแสดงความจํานงใช้สิทธิ และ
วนัก่อนที�กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ�มทุนชําระแล้วอนัเนื�องจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดง
สิทธิจะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิที�ยังไม่ได้แสดงความจํานงใช้สิทธิ และ
สถานภาพนั �น จะสิ �นสุดลงในวนัที�กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ�มทุนชําระแล้วอนัเนื�องมาจากการใช้
สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิดงัที�กล่าวมาแล้ว 

5.2. ในกรณีที�บริษัทมีการปรับราคาใช้สิทธิและ/หรืออตัราการใช้สิทธิ ในช่วงที�บริษัทยังไม่ได้ดําเนินการนําหุ้น
สามัญที� เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ บริษัทจะ
ดําเนินการปรับสิทธิย้อนหลงัให้แก่ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�ได้ใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัแล้ว โดยบริษัทจะออก
หุ้นสามัญใหม่เพิ�มเติมให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิโดยเร็วที�สุด ตามจํานวนที�ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
สมควรจะได้รับหากราคาใช้สิทธิที�ได้ปรับใหม่นั �นมีผลบงัคับใช้ โดยหุ้นสามญัส่วนที�เพิ�มใหม่อาจได้รับช้า
กว่าหุ้นสามญัที�ได้รับก่อนหน้านี � โดยในกรณีระบบใบหุ้น จะได้รับภายใน 15 วนัทําการนบัจากวนัที�มีการ
ปรับสิทธิ และในกรณีระบบไร้ใบหุ้น จะได้รับภายใน 7 วนัทําการนบัจากวนัที�มีการปรับสิทธิ  
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6. สิทธิของหุ้นสามัญใหม่ที�เกิดจากการใช้สิทธขิองใบสําคัญแสดงสิทธิ

หุ้นสามญัใหม่ที�เกิดจากการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกบัหุ้นสามญัเดิมที�ออก
และเรียกชําระเต็มมูลค่าของบริษัททกุประการ รวมทั �งสิทธิในการรับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื�นใดที�บริษัทให้แก่
ผู้ ถือหุ้นสามญั ทั �งนี � นบัแต่วนัที�กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ�มทุนชําระแล้วของบริษัทและนายทะเบียนหุ้น
สามัญของบริษัทได้จดแจ้งชื�อผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ ถือหุ้ นในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นสามัญของบริษัท
เรียบร้อยแล้ว

7. มตอินุมัตกิารออกหุ้นสามัญเพื�อรองรับการใช้สิทธขิองใบสาํคัญแสดงสิทธิ

ที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 เมื�อวนัที� 9 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนเป็น
จํานวนไม่เกิน 1,870,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
โดยมีราคาใช้สิทธิหุ้นละ 6.00 บาท ทั �งนี � จํานวนหุ้นสามญัที�จดัสรรเพื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ
นั �น คิดเป็นสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 25.37 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของบริษัท (หุ้นที�จําหน่ายได้แล้ว
ทั �งหมดของบริษัทคิดรวมจํานวนหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�เสนอขายให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมควบคู่กบัใบสําคัญแสดงสิทธิใน
ครั �งนี � ตามรายละเอียดการคํานวณในข้อ 1.6)

8. รายละเอียดเกี�ยวกับหุ้นสามัญที�รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ

8.1. ลกัษณะสําคญัของหุ้น

จํานวนหุ้นสามญัเพิ�มทนุเพื�อรองรับการใช้สิทธิ : 1,870,000,000  หุ้น

สัดส่วนของจํานวนหุ้นที�รองรับการใช้สิทธิเมื�อเทียบ
กับจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของบริษัทซึ�ง
รวมหุ้นสามัญเพิ�มทุนจํานวนไม่เกิน 1,870,000,000 
หุ้น ที�เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ
หุ้นในครั �งนี � 

: ร้อยละ 25.37  

มลูค่าที�ตราไว้ต่อหุ้น : 1.00 บาท ต่อหุ้น

ราคาใช้สิทธิ : 6.00 บาท ต่อหุ้น

(เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิตาม
เงื�อนไขการปรับสิทธิ) 

8.2. ตลาดรองของหุ้นสามญัที�เกดิจากการใช้สิทธิ 

บริษัทจะนําหุ้นสามญัที�ได้จากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 30 วนันบัจากวนัใช้
สิทธิแต่ละครั �ง ทั �งนี � เพื�อให้หุ้นสามญัดงักล่าวสามารถทําการซื �อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกบัหุ้น
สามญัเดิมของบริษัท 
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8.3. การดําเนินการหากมีหุ้นสามญัที�เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 

หลงัจากใบสําคญัแสดงสิทธิ หมดอายลุง และยงัมีหุ้นสามญัที�เหลือจากการออกเพื�อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิ  คณะกรรมการบริษัท จะนําเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาตามที�เห็นสมควร
ต่อไป ทั �งนี � ให้เป็นไปตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

9. การส่งมอบหุ้นสามัญที�เกิดจากการใช้สิทธิ

ในการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัของบริษัทตามใบสําคญัแสดงสิทธินั �น ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�ใช้สิทธิซื �อหุ้นสามัญ
สามารถเลือกให้บริษัทดําเนินการในกรณีหนึ�งกรณีใด ซึ�งจะต้องระบุให้ชดัเจนในใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ
ดงัต่อไปนี �

9.1 ในกรณีที�ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที�ใช้สิทธิซื #อหุ้นสามัญประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้น
ในนามของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะดําเนินการจดัส่งใบหุ้นตามจํานวนหุ้นที�ผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื �อหุ้นสามัญ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื�อและที�อยู่ที�ระบุไว้ในใบแจ้ง
ความจํานงในการใช้สิทธิภายใน 15 วนัทําการ นบัแต่วนัใช้สิทธิในแต่ละครั �ง ในกรณีนี �ผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิจะไม่สามารถขายหุ้นสามญัที�ได้จากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้ จนกว่า
จะได้รับใบหุ้น ซึ�งอาจจะได้รับภายหลังจากที�หุ้ นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทได้เริ�มทําการซื �อขายในตลาด
หลกัทรัพย์ 

9.2 ในกรณีที� ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิประสงค์ที�จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิก
เลขที� 600  ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนหุ้นสามญัของบริษัท ที�ผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิประสงค์จะฝากไว้ในบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที� 600 ภายใน 7 วนัทําการ นบัแต่วนัใช้
สิทธิในแต่ละครั �ง ทั �งนี � เมื�อต้องการขายหุ้น ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิรายดงักล่าวจะต้องดําเนินการถอนหุ้น
จากบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที� 600  โดยสามารถติดต่อผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ทั�วไป ซึ�งอาจ
มีค่าธรรมเนียมในการดําเนินการตามที�ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั �นๆ กําหนด 
ดงันั �นในกรณีนี �ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะสามารถขายหุ้นสามญัที�ได้จากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที�ตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทเริ�มทําการซื �อขาย
ได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิรายนั �น ได้ดําเนินการถอนหุ้นออกจากบญัชีบริษัทผู้
ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที� 600 เสร็จสิ �นแล้ว 

9.3 ในกรณีที�ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิประสงค์ที�จะฝากหุ้นสามัญที� เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ�งผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื #อขายหลักทรัพย์
อยู่ บริษัทจะดําเนินการให้ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ดําเนินการออกใบหุ้นสามญัตามจํานวนที�ได้รับจากการ
ใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัในชื�อของ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื�อผู้ฝาก” และศนูย์รับ
ฝากหลักทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนหุ้นของบริษัท ที�บริษัทหลกัทรัพย์นั �นฝากหุ้นอยู่ ในขณะเดียวกนั 
บริษัทหลักทรัพย์นั �นก็จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนหุ้นของบริษัท ตามที�ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิฝากไว้ และ
ออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�ได้ใช้สิทธิซื �อหุ้นภายใน 7 วนัทําการ นบัแต่วนัใช้สิทธิ
ในแต่ละครั �ง ในกรณีนี � ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะสามารถขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�ได้จากการใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ ได้ทนัทีที�ตลาดหลกัทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัท
เริ�มทําการซื �อขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ ทั �งนี � ในกรณีที�ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเลือกให้บริษัท ดําเนินการ
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ตามข้อ 9.3 ชื�อของผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องตรงกับชื�อเจ้าของบัญชีซื �อขายหลักทรัพย์ที�ผู้ ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิประสงค์ที�จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั �นแล้ว บริษัทขอ
สงวนสิทธิที�จะดําเนินการ ออกใบหุ้นให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิตามข้อ 9.1 แทน 

ทั �งนี � หากผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ระบเุลือกกรณีใดกรณีหนึ�งในใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ บริษัท ขอสงวน
สิทธิที�จะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิตามข้อ 9.1 แทน 

10. การชดใช้ค่าเสียหายกรณีที�บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื�อรองรับการใช้สิทธิ

10.1. การชดใช้ค่าเสียหาย

ในกรณีที�บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ครบถ้วน 
บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�มาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในวนัใช้สิทธิ 
ซึ�งได้ปฏิบตัิถกูต้องครบถ้วนตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ และบริษัทไม่สามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพื�อรองรับการ
ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้อย่างเพียงพอ ยกเว้นกรณีตามที�ระบุไว้ในข้อจํากัดการโอนใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ข้อจํากัดการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิและข้อจํากัดการโอนหุ้นสามัญที�เกิดจากการใช้
สิทธิ ตามข้อ 11 

10.2. การชําระค่าเสียหาย 

การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 10.1 นั �น บริษัท จะชําระเป็นเช็คขีดคร่อมสั�งจ่ายเฉพาะ และจะจัดส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิตามที�อยู่ที�ได้ระบุไว้ในใบแจ้งความจํานงในการ
ใช้สิทธิภายในเวลา 14 วนั นบัจากวนัใช้สิทธิแต่ละครั �ง โดยไม่มีดอกเบี �ย อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หาก
ได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าเสียหายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที�อยู่ที�ระบุในใบแจ้งความจํานงในการใช้
สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้รับคืนเงินค่าเสียหายแล้วโดยชอบ และผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี �ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป 

10.3. การคํานวณค่าเสียหาย 

การคํานวณค่าเสียหายที�บริษัท จะชดใช้ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิตามข้อ 10.1 ข้างต้น มีสตูรการคํานวณ
ดงันี � 

ค่าเสียหายต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ = B x [MP-Price] 

โดยที� B คือ จํานวนหุ้นสามัญที�ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ�มขึ �นได้ตามอตัราการ
ใช้สิทธิที�เปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ �นต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ 

MP คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ซึ�งหมายถึง มูลค่าการซื �อขายหุ้ น
สามัญทั �งหมดของบริษัท หารด้วยจํานวนหุ้นสามัญของบริษัท ที�มีการซื �อ
ขายทั �งหมดในตลาดหลกัทรัพย์ ในระหว่าง 15 วนัทําการ (วนัที�เปิดทําการ
ซื �อขายของตลาดหลกัทรัพย์) ติดต่อกนัก่อนวนัที�ใช้ในการคํานวณ  ในกรณี
ที�ไม่สามารถหาราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท เนื�องจากหุ้ นสามัญ
ของบริษัท ไม่มีการซื �อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัท จะกําหนดราคา
ยตุิธรรมเพื�อใช้ในการคํานวณแทน 
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Price คือ ราคาใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซึ�งกําหนดไว้ที� 6.00 บาทต่อหุ้น หรือ
ราคาใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที�ได้เปลี�ยนแปลงตามเงื�อนไขการ
ปรับสิทธิแล้ว 

อนึ�ง ในกรณีที�ผู้ถือใบสําคญัแสดงสทิธิที�มิใช่สญัชาติไทยที�ใช้สิทธิจองซื �อหุ้นสามญั แต่ไม่สามารถจองซื �อได้ 
เนื�องมาจากอัตราส่วนการถือหุ้ นของบุคคลที�มิใช่สัญชาติไทยในขณะนั �นเกินกว่าจํานวนที�ระบุไว้ใน
ข้อบงัคบัของบริษัท ในกรณีเช่นนี � บริษัท จะไม่ชดใช้ค่าเสียหาย หรือดําเนินการอื�นใดให้แก่ผู้ ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิที�มิใช่สัญชาติไทยดังกล่าว และผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที�มิใช่สัญชาติไทยไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหาย หรือเรียกร้องให้บริษัทชดใช้ใดๆ ทั �งสิ �น อย่างไรก็ดี ใบสําคญัแสดงสิทธิยงัมีผลใช้ต่อไปจนถงึวนั
ใช้สิทธิครั �งสุดท้าย หาก ณ วนัครบกําหนดใช้สิทธิครั �งสดุท้ายผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�มใิช่สญัชาติไทยยัง
ไม่สามารถใช้สิทธิได้ เนื�องจากอตัราส่วนการถือหุ้นของบคุคลที�มิใช่สญัชาติไทยในขณะนั �นเกินกว่าจํานวน
ที�ระบุไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท ให้ถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลง โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิที�มิใช่สัญชาติไทยดังกล่าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดําเนินการ
ชดใช้ค่าเสียหายที�เกิดขึ �นทั �งสิ �น 

11. ข้อจาํกัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ ข้อจาํกัดการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิและข้อจาํกัดการโอน
หุ้นสามัญที�เกิดจากการใช้สิทธิ

11.1. ข้อจํากดัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ

ใบสําคญัแสดงสิทธิ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจํากดั โดยบริษัทจะไม่มีการปิดสมดุทะเบียนเพื�อพกัการโอน
สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ  ยกเว้นเป็นกรณีการใช้สิทธิครั �งสุดท้าย ซึ�งบริษัทจะปิดสมุดทะเบียน 21 วนัก่อน
วนัใช้สิทธิครั �งสุดท้าย และตลาดหลกัทรัพย์จะขึ �นเครื�องหมาย SP (ห้ามการซื �อขาย) ล่วงหน้า 3 วนัทําการ
ก่อนวันปิดสมุดทะเบียน หรือเป็นการปิดสมุดทะเบียนเพื�อกําหนดสิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิในการ
เข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิตามข้อ 13. 

11.2. ข้อจํากดัการใช้สิทธิอนัเนื�องมาจากข้อจํากดัหุ้นต่างด้าว 

11.2.1. บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ ใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที�มิใช่สัญชาติไทย หากการออก
หุ้ นสามัญดังกล่าวจะทําให้สัดส่วนการถือหุ้ นของบุคคลที�มิใช่สัญชาติไทยของบริษัทเกินกว่า
ข้อจํากดัหุ้นต่างด้าวตามที�ระบใุนข้อบงัคบัของบริษัทในขณะนั �น 

11.2.2. หากข้อจํากดัการใช้สิทธิตามข้อ 11.2.1.ข้างต้น มีผลทําให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�มิใช่สญัชาติ
ไทยที�ได้ดําเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิในข้อ 3 ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจํานวนที�ระบุในใบ
แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิไม่ว่าทั �งหมดหรือบางส่วน บริษัทจะอนุญาตให้ผู้ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิใช้สิทธิซื �อหุ้ นสามัญของบริษัทได้เพียงส่วนที�ไม่ขัดต่อข้อจํากัดข้างต้น โดยบริษัทจะคืน
ใบสําคญัแสดงสิทธิและเงินที�เหลือตามราคาใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิในส่วนที�ไม่สามารถใช้
สิทธิได้โดยไม่มีดอกเบี �ย ให้แก่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที�มิใช่สัญชาติไทยดังกล่าวทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนัใช้สิทธิในครั �งนั �นๆ 
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11.2.3. บริษัทจะอนุญาตให้มีการดําเนินการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดง
สิทธิในส่วนที�ยงัไม่ได้รับการใช้สิทธิตามข้อ 11.2.2. บางส่วนหรือทั �งหมดในวนัใช้สิทธิครั �งถดัไปโดย
ไม่ขัดต่อข้อจํากัด อย่างไรก็ดี หากมีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที�รอการใช้สิทธิ ณ วันใช้สิทธิ
ดงักล่าวมากกว่าจํานวนหุ้นสามญัที�อนญุาตให้ซื �อได้โดยไม่ขัดต่อข้อจํากดัการใช้สิทธิเรื�องข้อจํากดั
หุ้นต่างด้าว บริษัทจะดําเนินการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�มใิช่
สญัชาติไทย ตามลําดบัการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิที�ครบถ้วนสมบรูณ์ตามที�กําหนดในการใช้
สิทธิในครั �งนั �นๆ 

11.2.4. ในกรณีที�ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�มิใช่สญัชาติไทยใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัของบริษัท แต่ไม่สามารถ
ซื �อได้เนื�องจากอตัราส่วนการถือครองหุ้นของบุคคลที�มิใช่สญัชาติไทยในขณะนั �นเกินกว่าจํานวนที�
ระบุไว้ในข้อจํากัดหุ้นต่างด้าวตามข้อบงัคับของบริษัท ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�มิใช่สญัชาติไทย
ดงักล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดําเนินการชดใช้ค่าเสียหายที�
เกิดขึ �นใดๆ ทั �งสิ �น 

หากผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื �อหุ้นสามัญในระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิครั �ง
สุดท้าย และผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิซื �อหุ้ นสามัญของบริษัท ได้ 
เนื�องจากข้อจํากัดเกี�ยวกับการถือครองหุ้นของบุคคลที�มิใช่สัญชาติไทย ให้ถือว่าใบสําคัญแสดง
สิทธิดงักล่าวหมดอายลุง โดยผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที�มิใช่สญัชาติไทยดงักล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษทั และบริษัทจะไมดํ่าเนินการชดใช้ค่าเสียหายที�เกิดขึ �นใดๆ ทั �งสิ �น 

11.3. ข้อจํากดัการโอนหุ้นสามญั 

ข้อบงัคับของบริษัทในปัจจุบนั ระบุไว้ว่าหุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจํากดั เว้นแต่การโอนหุ้นนั �นเป็น
เหตุให้มีบุคคลที�มิใช่สัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทมีจํานวนรวมกันเกินร้อยละ 49 ของทุนชําระแล้วของ
บริษัท การโอนหุ้ นรายใดที�จะทําให้อัตราส่วนการถือหุ้ นของบุคคลที�มิใช่สัญชาติไทยของบริษัทเกิน
อตัราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการรับจดทะเบียนการโอนหุ้นรายนั �นได้ 

ทั �งนี � บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี�ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที�เกี�ยวกับการโอนหุ้ น
ภายหลังการออกใบสําคัญแสดงสิทธินี � โดยให้ถือว่าการแก้ไขข้อบังคับมีผลบงัคับต่อเงื�อนไขการใช้สิทธิ
ตามใบสําคญัแสดงสิทธินี � นบัแต่วนัที�ได้รับจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์เป็นต้นไป 

12. ที�มาของการกําหนดราคาหลักทรัพย์ที�เสนอขาย 

ไม่มีการกําหนดราคาเสนอขายของใบสําคญัแสดงสิทธิ เนื�องจากเป็นการออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยไม่คิดมลูค่า 

13. การประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ  

13.1. การเรียกประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 

13.1.1. บริษัทมีสิทธิเรียกประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้ไม่วา่ในเวลาใดๆ อย่างไรก็ตามการเรียกประชุม
จะต้องไม่ใช่เพื�อแก้ไขข้อกําหนดสิทธิในเรื�องการขยายอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิอตัราการใช้สิทธิ 
หรือราคาใช้สิทธิ เว้นแต่จะมีการปรับอตัราการใช้สิทธิ และ/หรือ ราคาใช้สิทธิ ตามเงื�อนไขการปรับ
สิทธิในข้อ 4 
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13.1.2. บริษัทต้องเรียกประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหากมีเหตุการณ์สําคญัที�อาจกระทบต่อส่วนได้เสีย
ของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอย่างเป็นนัยสําคัญ หรือต่อความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติ
หน้าที�ตามข้อกําหนดสิทธิ รวมทั �ง มีสิทธิเรียกประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ไม่ว่าในเวลาใดๆ 
เพื�อแก้ไขเพิ�มเติมข้อกําหนดสิทธิ 

13.1.3. ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวนไม่น้อยกว่า 25 ราย ซึ�งถือใบสําคญัแสดงสิทธิ รวมกันแล้วไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20 ของจํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิ ที�ยังมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั �น อาจร่วมกัน
เข้าชื�อทําหนงัสือขอให้บริษัทดําเนินการเรียกประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ โดยบริษัทจะต้อง
เรียกประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิภายใน 30 วนันบัแต่วนัที�ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีคํา
ขอเป็นหนังสือให้บริษัท เรียกประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือนบัแต่วนัที�เกิดกรณีใดกรณีหนึ�ง
ดงัต่อไปนี � 

ก. หากมีการเสนอขอแก้ไขเพิ�มเติมข้อกําหนดสิทธิในสาระสําคัญตามที�กําหนดไว้ในข้อ 14.2 
อย่างไรก็ดี บริษัท และ/หรือ ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที�จะเสนอให้แก้ไขข้อกําหนด
สิทธิในเรื�องการขยายอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิอตัราการใช้สิทธิ หรือราคาใช้สิทธิ เว้นแต่
จะมีการปรับอตัราการใช้สิทธิ และ/หรือ ราคาใช้สิทธิ ตามเงื�อนไขการปรับสิทธิในข้อ 4 

ข. หากมีเหตุการณ์สําคัญซึ�งผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนไม่น้อยกว่า 25 ราย ซึ�งถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ รวมกนัแล้วไม่น้อยกวา่ร้อยละ 20 ของจํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดง
สิทธิ ที�ยังมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั �น เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิหรือความสามารถของบริษัท ในการปฏิบตัิตามข้อกําหนดสิทธิ และผู้ ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิจํานวนดังกล่าวได้ทําเป็นหนงัสือถึงบริษัท ขอให้เรียกประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิ 

ในกรณีที�บริษัท ไม่เรียกประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิตามวรรคก่อน ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
จํานวนไม่น้อยกว่า 25 ราย ซึ�งถือใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิ ที�ยังมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั �น  ดําเนินการเรียกประชุมผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิได้ 

13.1.4. บริษัท หรือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึ�งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแล้วแต่กรณี 

จะแจ้งให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบโดยผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ 

พร้อมทั �งจะดําเนินการให้นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิจัดส่งหนังสือเรียกประชุมทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัท (ในกรณีที�ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ เรียกประชุม) และผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิทุกราย ตามรายชื�อและที�อยู่ที�ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ

ไม่น้อยกว่า 7 วัน (ไม่นับวันที�ส่งหนังสือเรียกประชุมและวนันัดประชุม) ก่อนวนันัดประชุม โดย

หนงัสือเรียกประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องระบุ วนั เวลา สถานที�สําหรับการประชุม วาระ

การประชมุ และผู้ ที�ขอให้เรียกประชมุ 
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13.1.5. ในกรณีที�มีการจดัประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษัทจะทําการปิดสมดุทะเบียนเพื�อกําหนดสิทธิ
ของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าว
เป็นระยะเวลาไม่ น้อยกว่า 21 วันก่อนการประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิแต่ละครั �ง และ 
ตลาดหลักทรัพย์ จะขึ �นเครื�องหมาย SP (ห้ามการซื �อขาย) ล่วงหน้า 3 วันทําการก่อนวันปิดสมุด
ทะเบียน 

13.2. ผู้ มีสิทธิเข้าร่วมประชมุ 

ผู้ มีสิทธิเข้าร่วมในการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแต่ละครั �ง จะประกอบด้วยบุคคลต่างๆ ดงัต่อไปนี � 

13.2.1. บริษัทในฐานะผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 

13.2.2. ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที�ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และมีรายชื�อปรากฏใน 
สมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิในวนัปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื�อกําหนด
สิทธิในการเข้าร่วมประชุม ทั �งนี � ไม่ รวมถึงผู้ ถือใบสําคัญสิทธิรายใดที� มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในข้อพิจารณาอนัใดซึ�งที�ประชุมที�จะพิจารณาและลงมติ  ห้ามมิให้ 
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิรายนั �นออกเสียงลงคะแนนในข้อพจิารณาดงักล่าว  

13.2.3. ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ�งมีสิท ธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอาจแต่งตั �งให้ 
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิรายอื�นหรือบุคคลใดๆ ("ผู้ รับมอบฉันทะ") เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดทําหนังสือมอบฉันทะตามแบบที�นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ
กําหนด ทั �งนี � ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องจัดส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที�ประชุม 
หรือบคุคลที�ประธานที�ประชมุมอบหมายก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชมุ 

13.2.4. ที�ป รึกษาทางการเงิน ที�ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ�งมีส่วนเกี�ยวข้องกับเรื�องที� ที�ประชุม 
จะพิจารณาซึ�งได้รับการร้องขอจากบริษัท และ/หรือ ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ (ซึ�งเป็นผู้ เรียกหรือ 
ร้องขอให้เรียกประชมุ) ให้เข้าร่วมประชมุเพื�อทําการชี �แจงและแสดงความเห็นต่อที�ประชุม 

13.2.5. บคุคลใดๆ ที�ประธานในที�ประชมุอนญุาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สงัเกตการณ์ 

13.3. องค์ประชุม 

13.3.1. องค์ประชุมในการประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 
และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะที�มาประชมุไมน้่อยกว่า 25 ราย และถือใบสําคญัแสดงสิทธิ รวมกนัได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนหน่วยทั �งหมดของใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึ�งยงัไม่ได้ใช้สิทธิ จึงจะครบ
เป็นองค์ประชมุ 

13.3.2. หากปรากฏว่า เมื�อล่วงเวลานดัไปแล้ว 45 นาที ยังมีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ รับมอบ
ฉนัทะเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมเป็นอนัระงบัไป และให้ดําเนินการ
ดงันี � 

- ในกรณีที�การประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธินั �น เป็นการเรียกนัดโดยมติคณะกรรมการ
บริษัท ให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วนันับจากวัน
กําหนดประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิในครั �งแรก และให้บริษัท ดําเนินการจดัส่งหนังสือ



 - 30 - 

ประชุมไปยังผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุกรายตามรายละเอียดและวิธีการที�ระบุไว้ข้างต้น 
โดยในกรณีนี � บริษัท จะไม่ปิดสมดุทะเบียนใหม่ และให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�มีสิทธิเข้า
ประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�ได้ยกเลิกไป เพราะการขาดองค์ประชุม เป็นผู้ ที�มีสิทธิเข้า
ประชุมที�จดัใหม่นี � ในการประชมุครั �งหลงันี �จะต้องมีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ และ/หรือผู้ รับ
มอบฉันทะซึ�งมาประชมุไม่น้อยกวา่ 25 ราย จงึถือวา่ครบเป็นองค์ประชมุ  

- ในกรณีที�การประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธินั �น ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ร้องขอให้
เรียกประชุม หรือในกรณีที�การประชุมซึ�งขาดองค์ประชุมนี �เป็นการประชุมที�ได้เรียกประชุม
เนื�องจากการประชมุในครั �งก่อนขาดองค์ประชมุ จะไม่มีการเรียกประชุมใหม ่

13.4. ประธานที�ประชมุ 

13.4.1. ในกรณีที�การประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธินั �นจดัขึ �นโดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัท หรือ
บคุคลที�ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทําหน้าที�เป็นประธานที�ประชุมผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิ   

13.4.2. กรณีที�บริษัท เป็นผู้ เรียกประชุม แต่ประธานกรรมการบริษัท ผู้ ที�ได้รับมอบหมาย (แล้วแต่กรณี) ไม่
อยู่หรือไม่สามารถเป็นประธานที�ประชุมได้หรือเมื�อล่วงเวลานดัไปแล้วถงึ 45 นาที ให้ที�ประชุมเลือก
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทําหน้าที�เป็นประธานที�
ประชุม 

13.4.3. ในกรณีที�ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ ร้องขอให้จัดประชุม ประธานในที�ประชุมอาจจะมาจาก
บคุคลที�ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคดัเลือก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการบริษัท 
หรือบคุคลที�ประธานกรรมการบริษัทมอบหมาย  

13.5. การเลื�อนประชมุ 

13.5.1. ในการประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ว่าครั �งใด หากปรากฏว่าเมื�อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 
นาที ยังมีผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที�ประชุม
จะต้องสั�งเลิกประชมุ โดย 

(ก) ในกรณีที�บริษัท เป็นผู้ เรียกประชุม ให้ประธานในที�ประชุมเลื�อนการประชุมผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิไปประชุมในวัน เวลา และสถานที� ซึ�งประธานกําหนดโดยวันนัดประชุมใหม่
จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนั แต่ไม่เกิน 14 วนั นับจากวันนัดประชุมเดิม 
ทั �งนี � เว้นแตบ่ริษัท และที�ประชุมผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะตกลงกนัให้ไม่มีการเรียกประชุม
ใหม่ นอกจากนี � เรื�องที�พิจารณาและลงมติในที�ประชุมครั �งใหม่จะต้องเป็นเรื�องเดิมที�อาจ
พิจารณาได้โดยชอบในการประชมุครั �งก่อนเท่านั �น 

(ข) ในกรณีที�ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชุมจะไม่มีการเรียกประชุมใหม่
ตามที�กําหนดไว้ใน (ก) 

(ค) ในกรณีที�การประชุมซึ�งขาดองค์ประชุมนี �เป็นการประชุมที�ได้เรียกประชุมเนื�องจากการ
ประชุมในครั �งก่อนขาดองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชมุใหม่ตามที�กําหนดไว้ใน (ก) 
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13.5.2. นายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องจัดส่งหนงัสือเรียกประชมุสําหรับการประชุมครั �งใหม่ที�
จะจัดขึ �นเนื�องจากการประชุมครั �งก่อนขาดองค์ประชุมให้แก่บริษัท และผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตามรายชื�อและที�อยู่ซึ�งได้เคยจดัส่งหนงัสือเรียกประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิให้ในครั �งที�ขาดองค์
ประชุมนั �นทุกรายภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันนัดประชุมครั �งใหม่ (ไม่นับวันที�ส่ง
หนงัสือเรียกประชุมและวนันดัประชมุ) โดยหนงัสือเรียกประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องระบุ
วนั เวลา สถานที�สําหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที�ต้องการสําหรับการประชุม
ครั �งใหม่ 

13.6. การออกเสียงลงคะแนนและมติที�ประชุม 

13.6.1. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหน่วยของ
ใบสําคญัแสดงสิทธิที�ถืออยู่ โดยใบสําคญัแสดงสิทธิหนึ�งหน่วยมีหนึ�งเสียง 

13.6.2. มติที�ประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของ
จํานวนหน่วยทั �งหมดของใบสําคญัแสดงสิทธิซึ�งถือโดยผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึ�งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ �นอีกหนึ�ง
เสียงเป็นเสียงชี �ขาด 

13.6.3. มติโดยชอบของที�ประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�เรียกประชุม และดําเนินการประชุมโดยชอบมี
ผลบงัคบัใช้และผูกพนัผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุกราย ไม่ว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ นั �นจะได้เข้า
ร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม 

13.6.4. ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื�องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เรื�องนั �นๆ 

13.7. รายงานการประชมุ 

13.7.1. กรณีที�บริษัท เป็นผู้ เรียกประชุม ให้บริษัทจัดทํารายงานการประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิโดยให้
ประธานที�ประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิในครั �งนั �นๆ เป็นผู้ลงนามรับรองรายงานการประชุม และ
จัดส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั นับจากวันประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิรวมทั �งจัดให้มีสําเนารายงาน
การประชมุดงักล่าวเพื�อให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิตรวจสอบได้ ณ สํานกังานใหญ่ของบริษัท ในวนั
และเวลาทําการของบริษัท  

13.7.2. กรณีที�ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ เรียกประชุม ให้ประธานที�ประชุมเลือกบุคคลใดก็ได้ทําหน้าที�
เป็นเลขานุการที�ประชุม และให้เลขานุการที�ได้รับเลือกจากที�ประชุมดังกล่าวจัดทํารายงานการ
ประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิให้ประธานในที�ประชุมครั �งนั �น ลงนามรับรองภายใน 30 วนั นบัจาก
วันประชุม และจัดส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงาน 
ก.ล.ต. รวมทั �งจดัให้มีสําเนารายงานการประชุมดงักล่าวเพื�อให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิตรวจสอบ
ได้ ณ สํานกังานใหญ่ของบริษทั ในวนัและเวลาทําการของบริษัท  
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13.8. การแก้ไขข้อกําหนดสิทธิตามมติที�ประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ  

บริษัทจะแก้ไขเพิ�มเติมข้อกําหนดสิทธิตามมติที�ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธินับตั �งแต่วนัที�ที�ประชุมได้ลง
มติ และบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ�มเติมข้อกําหนดสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรให้สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที�มีการแก้ไขเพิ�มเติมนั �น 
ทั �งนี � บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลกัทรัพย์ ในวัน
เดียวกันกบัวนัที�บริษัท แจ้งสํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิและ
ปฏิบตัิตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในข้อ 4 

13.9. อื�นๆ 

13.9.1. กรณีที�ไม่สามารถจดัประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้ทนัภายในอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิให้ถือ
ว่าการดําเนินการประชมุสิ �นสดุลง และไม่ได้มีการจดัประชมุในครั �งนั �นขึ �น 

13.9.2.บริษัทจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ  

14. การแก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธ ิ 

14.1 การแก้ไขในส่วนที�มใิช่สาระสําคญั หรือส่วนที�เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยชดัแจ้ง หรือที�
ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

การแก้ไขเพิ�มเติมข้อกําหนดสิทธิในเรื�องที�จะกระทบต่อสิทธิที�มิใช่สาระสําคญัของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 
เช่น การแก้ไขขั �นตอนการใช้สิทธิ หรือเรื�องที�เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ง หรือใน
ส่วนซึ�งไม่ทําให้สิทธิของผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิด้อยลง หรือเพื�อให้เป็นไปตามบทบญัญตัิหรือหลกัเกณฑ์ที�
กําหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื�นใดที�เกี�ยวข้อง กฎระเบียบ 
ข้อบงัคับ หรือคําสั�งที�มีผลบังคับทั�วไป หรือประกาศ หรือข้อบงัคับของสํานักงาน ก.ล.ต. ที�เกี�ยวข้อง ให้
บริษัทกระทําได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที�ประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิภายหลงัจากที�ได้แจ้ง
ให้สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว ทั �งนี � การแก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิจะต้องไม่เป็นการขยายอายุ
ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือราคาใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับสิทธิตามเงื�อนไขที�ระบุไว้
ในข้อ 4 

14.2 การแก้ไขเพิ�มเติมในกรณีอื�น 

การแก้ไขเพิ�มเติมข้อกําหนดสิทธินอกจากกรณีข้อ 14.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท และมติที�ประชุม
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิและได้แจ้งให้สํานกังาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว 

การแก้ไขเพิ�มเติมข้อกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิตามที�กําหนดในข้อ 14.2 ยกเว้นการปรับสิทธิ
ตามที�ระบุไว้ในข้อ 4 จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที�ประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ�งเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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14.3 การแจ้งการแก้ไขเพิ�มเติมข้อกําหนดสิทธิ 

บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทราบผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลกัทรัพย์ โดยทนัที 
ณ วนัที�มีการแก้ไขเพิ�มเติมข้อกําหนดสิทธิ และจะจดัส่งข้อกําหนดสิทธิที�แก้ไขเพิ�มเติมให้แก่ผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิเมื�อได้รับการร้องขอภายใน 15 วนันบัจากวนัที�มีการร้องขอเป็นหนงัสือจากผู้ ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิโดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความประสงค์ที�จะขอรับข้อกําหนดสิทธิที�แก้ไขเพิ�มเติมต่อ
บริษัทตามที�อยู่ที�ปรากฏในข้อ 2.5 พร้อมกนันี � บริษัทจะจัดส่งข้อกําหนดสิทธิที�แก้ไขเพิ�มเติมให้สํานกังาน 
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วนันับแต่วนัที�มีการแก้ไข
เพิ�มเติมข้อกําหนดสิทธิ 

ทั �งนี � บริษัทจะจดัเก็บสําเนาข้อกําหนดสิทธิที�แก้ไขเพิ�มเติม ณ สํานกังานใหญ่ของบริษัท และสํานกังานของ
นายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิเพื�อให้ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิขอตรวจสอบสําเนาข้อกําหนดสิทธิที�
แก้ไขเพิ�มเติมได้ ในวนัและเวลาทําการของบริษัท และสํานกังานของนายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิ 

14.4 เงื�อนไขในการแก้ไขเพิ�มเติมข้อกําหนดสิทธิ 

การแก้ไขเพิ�มเติมข้อกําหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องไม่ขดัหรือแย้งกบักฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ รวมทั �งข้อกําหนดตามประกาศ ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑ์อื�นใดของสํานกังาน ก.ล.ต. รวมทั �ง
ที�จะมีการแก้ไขเพิ�มเติมภายหลงั และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนั 

15. ผลบังคับของข้อกําหนดสิทธิและกฎหมายที�ใช้บังคับ

ข้อกําหนดสิทธินี �จะมีผลใช้บงัคบัตั �งแต่วนัที�ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ไปจนถงึ (และรวม) วนัใช้สิทธิครั �งสุดท้าย โดย
ข้อกําหนดสิทธินี �จะใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้อกําหนดสิทธินี �ขดัหรือแย้ง
กบักฎหมาย หรือประกาศใดๆ ที�มีผลใช้บงัคับตามกฎหมายกบัใบสําคญัแสดงสิทธิ  ให้ใช้ข้อความตามกฎหมาย
หรือประกาศดงักล่าวบงัคบักบัใบสําคญัแสดงสิทธิ แทนข้อความของข้อกําหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที�ขดัหรือแย้งกนั
นั �น

ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

(……………………………………………….) 
ดร. สุภามาส  ตรีวิศวเวทย์ 


