
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
ข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและ 

ผู้ถอืใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญ 

 
บริษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) ครั�งที� 1 

(CHEWA-W1) 

 
จํานวนไม่เกิน  750,000,000 หน่วย อายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ  1 ปี 6 เดือน ครบกําหนดวนัที� 27 พฤศจิกายน 2562 

ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.75  บาท 

 

โดยจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที�ใช้สิทธิจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุและได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ 

ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราสว่น 1 หุ้นสามญัที�ออกใหม่ต่อใบสําคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วยโดยไม่คิดมลูคา่   

และกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทที�มีสิทธิได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ : วนัที� 18 เมษายน 2561  

 



                                                                                                
บริษัท ชีวาทยั จาํกัด (มหาชน) 

 

 

 

 

ข้อกําหนดสิทธิ หน้าที� 1 จาก 27 

ข้อกําหนดว่าด้วยสทิธแิละหน้าที�ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสทิธแิละผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธทีิ�จะซื �อหุ้นสามัญของ 
บริษัท ชีวาทัย จาํกัด (มหาชน) ครั�งที� 1 (“ใบสําคัญแสดงสทิธ”ิ หรือ “CHEWA-W1”) 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญของบริษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) ครั �งที� 1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ” หรือ 

“CHEWA-W1”) ออกโดยบริษัท ชีวาทยั จํากดั (มหาชน) (“บริษทั” หรือ “CHEWA” หรือ “ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ”) ตามมติที�

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ในวนัที� 3 เมษายน 2561 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ จะได้รับสิทธิตามที�ได้กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ โดยผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องผกูพนัตามข้อกําหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจ

ข้อกําหนดตา่งๆ ในข้อกําหนดสิทธิเป็นอยา่งดีแล้ว รวมทั �งเห็นชอบกบัการแตง่ตั �งนายทะเบียน และข้อกําหนดต่าง ๆ  ในสญัญา

การแตง่ตั �งนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญับริษัท ชีวาทยั จํากดั (มหาชน) ทั �งนี � ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิจะ

จดัให้มีการเก็บรักษาสําเนาข้อกําหนดสิทธิ และสําเนาของสญัญาการแต่งตั �งนายทะเบียนไว้ ณ สํานกังานใหญ่ของผู้ออก

ใบสําคญัแสดงสิทธิและสํานกังานของนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ เพื�อให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสําเนา

ข้อกําหนดสิทธิได้ในวันและเวลาทําการของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ณ สํานกังานใหญ่ เลขที� ����/�� อาคารลุมพินีทาว

เวอร์ ชั �น 27 ยนูิตดี ถนนพระรามสี� แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 โทรศพัท์ �-����-����-� โทรสาร �-����-���� 

 
1. คําจาํกัดความ 

คําและข้อความตา่งๆ ที�ใช้อยู่ในข้อกําหนดสิทธิให้มีความหมายดงัต่อไปนี � 

ข้อกําหนดสิทธิ : ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิ และหน้าที�ของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ และผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสิทธิสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้ นสามัญของบริษัท ชีวาทัย จํากัด 

(มหาชน) ครั �งที� 1 (“CHEWA-W1”) 

ใบสําคญัแสดงสทิธิ : ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญของ บริษัท ชีวาทยั จํากัด (มหาชน) ครั �งที� 1 

ชนดิระบุชื�อผู้ ถือและสามารถโอนเปลี�ยนมือได้ ที�เสนอขายให้แกผู่้ ถือหุ้นสามญัเดิมที�

จองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ ตามสดัสว่นการถือหุ้น 

ใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ : ใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญของ บริษัท ชีวาทยั จํากดั (มหาชน)  

ครั �งที� 1 ที�ออกให้โดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือบุคคลอื�นใดหรือนิติบุคคล

อื�นที�ดําเนินกิจการรับฝากหลกัทรัพย์ได้ตามกฎหมาย ที�คณะกรรมการบริษัทแต่งตั �ง

ให้เป็นนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ : ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญัของ บริษัท ชีวาทยั จํากดั (มหาชน)   และ

ให้รวมถงึผู้ ถือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญัของ บริษัท ชีวาทยั จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท หรือ CHEWA หรือ ผู้ออก

ใบสําคญัแสดงสทิธิ 

: บริษทั ชีวาทยั จํากดั (มหาชน) 

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ : บริษทั ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  
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หุ้นรองรับ 

 

: หุ้นสามญัออกใหม่ของ บริษทั ชีวาทยั จํากดั (มหาชน) ที�จดัไว้เพื�อรองรับการใช้สิทธิ

ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ครั �งที� 1 

วนัทําการ : วนัที�ธนาคารพาณิชย์โดยทั�วไปเปิดทําการในกรุงเทพฯ ซึ�งมิใชว่นัเสาร์หรือวนัอาทติย์ 

ประกาศ ทจ.��/����  : ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที� ทจ.��/���� เรื�อง การขออนญุาตและการ

อนญุาตให้เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นที�ออกใหม่และหุ้นที�ออกใหม่เพื�อ

รองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ 

สํานกังาน ก.ล.ต. : สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ตลาดหลกัทรัพย์ หรือ ต.ล.ท.  : ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดง

สทิธิ 

: สมุดทะเบียน หรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ�งบนัทึกรายละเอียดเกี�ยวกบัใบสําคัญ

แสดงสทิธิและผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ เช่น ชื�อและที�อยู่ของใบสําคญัแสดงสิทธิ การ

โอน การจํานํา การอายดั การออกใบสําคญัแสดงสิทธิใหม่ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนด

ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และประกาศของคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที�เกี�ยวข้อง 

สทิธิในใบสําคญัแสดงสิทธิ : สิทธิทั �งปวงในใบสําคัญแสดงสิทธิอันรวมถึง แต่ไม่จํากัดเฉพาะสิทธิที�จะซื �อหุ้ น

สามญัออกใหม่ของบริษัท สทิธิในการเข้าร่วมประชมุ และสิทธิในการลงคะแนนเสียง

ในการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ในการได้รับค่าเสียหายในกรณีที�หุ้นรองรับไม่

เพียงพอ 

หุ้น : หุ้นสามญัที�ออกใหม่ของบริษัท ชีวาทยั จํากดั (มหาชน) 

ระบบ SETPortal : ระบบบริการข้อมลูสื�ออเิล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

2. ลักษณะสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

2.1 รายละเอยีดเกี�ยวกบัใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ประเภทหลกัทรัพย์ที�เสนอขาย : ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญของ บริษัท ชีวาทยั จํากัด (มหาชน)   

ครั �งที� 1 (“ใบสําคญัแสดงสทิธิ ครั �งที� 1” หรือ “CHEWA-W1”) 

ชนดิ : ระบชืุ�อผู้ ถือ และเปลี�ยนมือได้ 

จํานวนที�ออกและเสนอขาย : ไม่เกนิ 750,000,000 หน่วย (เจด็ร้อยห้าสิบล้านหน่วย) 

จํานวนหุ้ นที�ออกเพื�อรองรับใบสําคัญ

แสดงสทิธิ 

: ไม่เกิน 750,000,000 หุ้น  (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านหุ้น) (มูลค่าที�ตราไว้หุ้ นละ 

1.00 บาท)  

ลกัษณะการเสนอขาย : จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที�ใช้สิทธิจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนและ

ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

ในอตัราส่วน 1 หุ้นสามญัที�ออกใหม่ต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยโดยไม่

คิดมูลค่า  และกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นสามัญของบริษัทที�มีสิทธิได้รับจัดสรร

ใบสําคญัแสดงสทิธิ : วนัที� 18 เมษายน 2561   

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาท (ศนูย์บาท) 

วนัที�ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ : วนัที� 28 พฤษภาคม 2561   



                                                                                                
บริษัท ชีวาทยั จาํกัด (มหาชน) 
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อายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ : 1 ปี 6 เดือน นบัแต่วนัที�ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 

อตัราการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญั : ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หนว่ย มีสิทธิซื �อหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น (อาจเปลี�ยนแปลง

ในภายหลงัตามเงื�อนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญั : 1.75 บาท (หนึ�งบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ต่อ 1 หุ้ นสามัญใหม่  (อาจ

เปลี�ยนแปลงในภายหลงัตามเงื�อนไขการปรับสิทธิ) 

วนัใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้ในวันที� 

28 ธันวาคม 2561, 28 มิถุนายน 2562 เเละ 27 พฤศจิกายน 2562 ทั �งนี � 

กําหนดการใ ช้สิท ธิค รั �งแรกให้ตรงกับวันที�  28 ธันวาคม 2561 และ

กําหนดการใช้สิทธิครั �งสุดท้ายกําหนดให้ตรงกบัวันที�ใบสําคญัแสดงสิทธิมี

อายุครบ 1 ปี 6 เดือน คือวันที� 27 พฤศจิกายน 2562 นับแต่วันที�ออก

ใบสําคญัแสดงสิทธิ คือ วนัที� 28 พฤษภาคม 2561 ทั �งนี � ในกรณีที�วนัใช้สิทธิ

ตรงกบัตรงกบัวนัหยดุทําการของบริษัท ให้เลื�อนวนัใช้สิทธิดงักล่าวเป็นวนัทํา

การสดุท้ายก่อนหน้าวนัใช้สิทธิดงักล่าว 

(รายละเอยีดในข้อ 2.2 วิธีการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้น) 

วนัแรกที�ใช้สิทธิ : วนัที� 28 ธันวาคม 2561 

วนัสดุท้ายที�ใช้สิทธิ : วนัที� 27 พฤศจิกายน 2562 

ตลาดรองของใบสําคญัแสดงสิทธิ : บริษทัจะนําใบสําคญัแสดงสทิธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ   

ตลาดรองของหุ้นสามญัที�เกิดจากการใช้

สทิธิ 

: บริษัทจะนําหุ้นสามัญที�เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเข้าจด

ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  

ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น : ผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นจะขึ �นอยู่กบัใบสําคญัแสดงสิทธิที�มีการใช้สิทธิ ในกรณี

ที�ใบสําคญัแสดงสิทธิที�ออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมมีการใช้สิทธิทั �งจํานวน (Fully 

dilution effect) จะมีผลกระทบแบ่งเป็น 
 

ผลกระทบ ร้อยละ 

ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้ น

(Control Dilution) 

32.50 

ผลกระทบด้านการลดลงของกําไรสุทธิตอ่หุ้น(EPS 

Dilution) 

67.50 

ผ ล ก ร ะทบ ด้ า น กา ร ล ด ล ง ข อ ง ร า ค า (Price 

Dilution) 

0.00 

 
 

2.2 วิธีการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้น 

2.2.1 วนักําหนดการใช้สิทธิ 

ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ในวันที� 28 ธันวาคม 2561, 28 

มิถุนายน 2562 เเละ 27 พฤศจิกายน 2562  ทั �งนี � กําหนดการใช้สิทธิครั �งแรกให้ตรงกบัวันที� 28 ธันวาคม 



                                                                                                
บริษัท ชีวาทยั จาํกัด (มหาชน) 
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2561 และกําหนดการใช้สิทธิครั �งสุดท้ายกําหนดให้ตรงกบัวนัที�ใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 1 ปี 6 เดือน 

คือวนัที� 27 พฤศจิกายน 2562  นบัแต่วนัที�ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ คือ วนัที� วนัที� 28 พฤษภาคม 2561   

 (ในกรณีที�วันกําหนดการใช้สิทธิตรงกบัวันหยุดทําการของบริษัท ให้เลื�อนวันกําหนดการใช้สิทธิดังกล่าว 

เป็นวนัทําการสดุท้ายก่อนหน้าวนักําหนดการใช้สิทธิครั �งดงักล่าว) 

 

2.2.2 การใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญั 

ในการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามัญของบริษัทแต่ละครั �งผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื �อหุ้ นสามัญ

ทั �งหมดหรือบางส่วนได้ 

 

2.2.3 ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ 

            - การแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิการซื �อหุ้นสามญัในแตล่ะครั �ง (ยกเว้นการใช้สิทธิครั �งสดุท้าย) 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึ�งประสงค์ที�จะใช้สิทธิในการซื �อหุ้นสามญัของบริษัท จะต้องแจ้งความจํานงใน

การใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ระหว่างเวลา ��.�� – 16:00 น. ของทุกวันทําการของ

บริษัท ภายในระยะเวลา � วนัทําการก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั �ง (“ระยะเวลาการแจ้งความ

จํานงในการใช้สิทธิ”) ในกรณีที�วันกําหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทําการของบริษัท ให้เลื�อนวัน

กําหนดการใช้สทิธิดงักล่าว เป็นวนัทําการสดุท้ายก่อนหน้าวนักําหนดการใช้สิทธิครั �งดงักลา่ว 

            - การแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิการซื �อหุ้นสามญัครั �งสุดท้าย 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึ�งประสงค์ที�จะใช้สิทธิในการซื �อหุ้นสามญัของบริษัท จะต้องแจ้งความจํานงใน

การใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ระหว่างเวลา ��.�� – 16:00 น. ของทุกวันทําการของ

บริษัท ภายในระยะเวลา �� วนัก่อนวันครบกําหนดการใช้สิทธิครั �งสุดท้าย (“ระยะเวลาการแจ้งความ

จํานงในการใช้สิทธิครั �งสุดท้าย”) ในกรณีที�วันกําหนดการใช้สิทธิครั �งสุดท้ายตรงกบัวันหยุดทําการของ

บริษทั ให้เลื�อนวนักําหนดการใช้สิทธิครั �งสดุท้ายดงักล่าว เป็นวนัทําการสดุท้ายก่อนหน้าวนักําหนดการใช้

สทิธิครั �งสดุท้ายดงักล่าว 

การแจ้งข่าวเกี�ยวกบัการใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ และระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้

สทิธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดดงักล่าวอย่างน้อย 5 วนัทําการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้

สทิธิในแต่ละครั �ง ในระบบ SETPortal สําหรับการใช้สิทธิครั �งสุดท้าย บริษัทจะสง่จดหมายลงทะเบียนถึงผู้

ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามรายชื�อที�ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุด

ทะเบียนพักการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิครั �งสุดท้าย ภายใน 21 วนัก่อนวันครบกําหนดการใช้สิทธิครั �ง

สุดท้าย  นอกจากนี � บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันครบ

กําหนดการใช้สทิธิครั �งสดุท้าย และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จะทําการขึ �นเครื�องหมายห้ามการซื �อ

ขาย (SP) ลว่งหน้า 2 วนัทําการก่อนวันปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสทิธิครั �งสดุท้าย 

 

 



                                                                                                
บริษัท ชีวาทยั จาํกัด (มหาชน) 
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2.2.4 นายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิ 

บริษทั ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั (“ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์”) 

เลขที� ��  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง 

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ����� 

โทรศพัท์ : (��) ����  9000 

โทรสาร :  (��) 2009  9991 

TSD Call center: (66) 2009 9999 

เว็บไซต์:  www.set.or.th/tsd 

นายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิ จะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดง

สิทธิ ซึ�งในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ชื�อและนามสกุลจริง สญัชาติ และที�อยู่ของผู้ ถือใบสําคัญ

แสดงสิทธิ และรายละเอียดอื�นๆ ที�บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั จะกําหนด ในกรณีที�

ข้อมลูไม่ตรงกนั จะถือว่าข้อมลูที�ปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ เป็นข้อมลูที�ถกูต้อง 

นายทะเบียนมีหน้าที�จะต้องออกใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�ฝาก

ไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และจะต้องลงชื�อศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแทนใน

สมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธินั �น และนายทะเบียนจะออกใบสําคญัแสดงสิทธิหรือออกใบรับเพื�อใช้

แทนใบสําคญัแสดงสิทธิตามแบบที�นายทะเบยีนกําหนดให้แก่ศนูย์รับฝาก 

นายทะเบียนมีหน้าที�ตามสัญญาการแต่งตั �งนายทะเบียนที�จะต้องจัดทําและเก็บรักษาสมุด

ทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไว้จนกว่าใบสําคัญแสดงสิทธิทั �งหมดจะมีการใช้สิทธิซื �อหุ้ นรองรับของ

บริษทัหรือจนกว่าครบกําหนดอายใุบสําคญัแสดงสิทธิ (แล้วแตก่รณี) 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมีหน้าที�ในการแจ้งการเปลี�ยนแปลง หรือแก้ไขข้อผิดพลาดในรายละเอียด

ในการลงบันทึกสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ และนายทะเบียนจะทําการเปลี�ยนแปลงหรือแก้ไข

ข้อผดิพลาดดงักล่าวต่อไป 

บริษทัขอสงวนสิทธิในการเปลี�ยนนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยจะส่งจดหมายลงทะเบียน

แจ้งให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิทราบถงึการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั นบัแต่วันที�

เปลี�ยนแปลงนายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยแจ้งผ่านระบบ SETPortal และแจ้งให้สํานักงาน 

ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั เชน่กนั รวมทั �งบริษัทจะดําเนินการจดัส่งการเปลี�ยนแปลงดงักล่าว

ให้กบัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย 

2.2.5 สถานที�ตดิต่อในการใช้สิทธิ 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

บริษทั ชีวาทยั จํากดั (มหาชน)    

����/�� อาคารลมุพินีทาวเวอร์ ชั �น �� ยนูติดี ถนนพระรามสี�  

แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กทม. 



                                                                                                
บริษัท ชีวาทยั จาํกัด (มหาชน) 
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โทรศพัท์ �-����-����-� โทรสาร �-����-���� 

 เว็บไซต์ : www.chewathai.com 

2.2.6 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ สามารถขอรับใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซื �อ

หุ้นสามญัได้ที�บริษัท ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ หรือระยะเวลาแจ้งความจํานงใน

การใช้สทิธิครั �งสดุท้าย 

2.2.6.1 ในกรณีที�เป็นใบสําคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น  (Script less) ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที�

ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอ เพื�อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือ

เพื�อให้ออกใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ตามที�ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด โดยยื�นต่อบริษัทหลกัทรัพย์

ที�ทําหน้าที�เป็นนายหน้าซื �อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว จะ

ดําเนินการแจ้งกบัศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื�อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญ

แสดงสิทธิ นําไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญักบับริษัท เพื�อดําเนินการใช้สิทธิ

ตามที�ระบไุว้ข้างต้น 

2.2.6.2 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ที�ประสงค์จะใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัจะต้อง

ปฏิบตัิตามเงื�อนไขการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ โดยดําเนินการและส่งเอกสาร ดงัต่อไปนี �

ให้แก่บริษทัตามสถานที�ข้างต้น 

(ก) ใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัที�ได้กรอกข้อความถกูต้อง ชดัเจน และครบถ้วน

ทกุรายการ 

(ข) ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ตามแบบที�ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด ซึ�งผู้

ถือใบสําคญัแสดงสิทธิลงลายมือชื�อผู้ โอนด้านหลงั ตามจํานวนที�ระบุอยู่ในใบแจ้งความจํานง

การใช้สิทธิ และหนังสือมอบอํานาจให้ผู้ อื�นมารับใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ สําหรับ

ใบสําคญัแสดงสทิธิที�ยงัมิได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) 

(ค) ชําระเงินตามจํานวนในการใช้สิทธิ ตามที�ระบุในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญั 

โดยผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ที�ประสงค์จะใช้สิทธิซื �อหุ้ น

สามญัจะต้องชําระเป็น เงินสด เช็ค ดร๊าฟท์ ตั�วแลกเงินธนาคาร หรือคําสั�งจา่ยเงินธนาคาร ที�

สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน � วนัทําการ นบัจากวนัที�ในการใช้สิทธิ

แต่ละครั �ง โดยขีดคร่อมเฉพาะสั�งจ่าย “บัญชีบริษัท ชีวาทัย จาํกัด (มหาชน)” (‘‘Account   

CHEWATHAI Public Company Limited’’) ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที�บัญชี 

���-�-�����-� ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาลุมพินี ทั �งนี � การใช้สิทธิ

ซื �อหุ้นสามญัดงักล่าวจะสมบรูณ์ก็ต่อเมื�อบริษัทได้เรียกเก็บเงินจํานวนดงักลา่วได้แล้วเท่านั �น 

หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ที�มิได้เกิดจากบริษัทให้ถือว่าผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ

แสดงเจตนายกเลิก และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครั �งนั �น แต่ทั �งนี �ไม่

เป็นการตดัสิทธิที�จะใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัในครั �งต่อไป เว้นแตเ่ป็นการยกเลกิการใช้สิทธิในครั �ง

สดุท้าย ให้ถือว่าหมดสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญตามใบสําคญัแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป ผู้ ถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะเป็นผู้ รับภาระค่าอากรแสตมป์ที�

เกดิขึ �น อนัเนื�องมาจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิเพื�อซื �อหุ้นสามญั 



                                                                                                
บริษัท ชีวาทยั จาํกัด (มหาชน) 
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(ง) หลกัฐานประกอบการจองซื �อ 

1. บคุคลสญัชาตไิทย : สําเนาบตัรประชาชนพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

2. บคุคลตา่งด้าว : สําเนาหนงัสือเดินทางพร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

3. นติบิคุคลในประเทศ : สําเนาหนงัสือรับรองบริษัทพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

โดยกรรมการผู้มีอํานาจที�มีชื�อปรากฏอยู่ในหนังสือ

รับรองบริษัทนั �น และเอกสารหลกัฐานของผู้ มีอํานาจ

ลงลายมือชื�อตาม �. หรือ �. พร้อมรับรองสําเนา

ถกูต้อง 

4. นติบิคุคลต่างประเทศ : สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary 

Public พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และเอกสาร

หลกัฐานของผู้ มีอํานาจลงลายมือชื�อตาม �. หรือ �. 

พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

2.2.6.3 จํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิที�ขอใช้สิทธิซื �อหุ้นสามัญ

จะต้องเป็นจํานวนเต็มเท่านั �น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน

ใบสําคญัแสดงสทิธิ � หน่วยต่อหุ้นสามญั � หุ้น เว้นแตก่ารปรับสิทธิตาม 3.3 

2.2.6.4 จํานวนหุ้นสามญัที�ออกเมื�อมีการใช้สิทธิ จะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ�งผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิได้ชําระตามที�กล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการ

ใช้สิทธิในขณะที�มีการใช้สิทธินั �น โดยบริษัทจะออกหุ้นสามญัเป็นจํานวนเต็มไม่เกินจํานวนหน่วย

ของใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ คณูด้วยอตัราการใช้สิทธิ หากมีการปรับ

ราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิแล้ว ทําให้มีเศษเหลืออยู่จากการคํานวณดงักล่าว 

บริษัทจะไม่นําเศษดงักล่าวมาคิดคํานวณและจะชําระเงินที�เหลือจากการใช้สิทธิดงักล่าวคืนให้แก่

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 

วนั นบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั �งโดยไม่มีดอกเบี �ย 

2.2.6.5 หากบริษัทได้รับหลกัฐานใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือจํานวนเงินที�

บริษัท ได้รับชําระไม่ครบตามจํานวนที�ระบไุว้ในใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญั หรือ

บริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที�ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ กรอกลง

ในใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามัญนั �น ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ผู้ ถือใบสําคัญ

แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ต้องทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้ง

ความจํานงใช้สิทธิในแต่ละครั �ง หากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ไม่

ทําการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ

ในครั �งนั �นสิ �นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทจะจดัส่งเงินที�ได้รับ และ ใบสําคญัแสดงสิทธิ 
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คืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิภายใน �� วนันบัจากวนัที�กําหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี �ย

ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ   

ในกรณีที�ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ชําระจํานวนเงินในการใช้สิทธิ

ไม่ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิที�ที�จะดําเนินการประการใดประการหนึ�งต่อไปนี � ตามที�ผู้ ถือใบสําคัญ

แสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิเลือกไว้ในใบแจ้งความจํานง 

(ก) ถือวา่การแจ้งความจํานงในการใช้สิทธินั �นสิ �นสภาพลง โดยไม่มีการใช้ หรือ 

(ข) ถือว่าจํานวนหุ้นสามัญที�จองซื �อมีจํานวนเท่ากบัจํานวนที�จะได้รับตามจํานวนเงินในการใช้

สทิธิ ซึ�งบริษทัได้รับชําระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั �น หรือ 

(ค) ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ชําระเงินเพิ�มเติมตามจํานวนที�

ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในครั �งนั �น หาก

บริษัทไม่ได้รับเงินครบถ้วนตามจํานวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจะถือ

ว่าการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในครั �งนั �นสิ �นสภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิ 

ในกรณีตาม (ก) และ (ค) บริษัทจะส่งเงินที�ได้รับไว้และใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบ

แทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึ�งบริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดงักลา่ว คืนให้แกผู่้ถือใบสําคญัแสดง

สิทธิ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน �� วนั นบัจากวันถัด

จากวนักําหนดการใช้สิทธิ โดยไมมี่ดอกเบี �ย 

ในกรณีตาม (ข) บริษัทจะส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ

สว่นที�เหลือในกรณีที�บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วนคืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 

หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน �� วนั นบัจากวนัถดัจากวัน

กําหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี �ย อย่างไรก็ดี ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญ

แสดงสิทธิที�ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว ยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันกําหนดการใช้สิทธิครั �ง

สดุท้าย 

2.2.6.6 เมื�อมีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ที�ประสงค์จะใช้สิทธิซื �อหุ้นสามัญ

ได้ปฏิบัติตามเงื�อนไขการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซื �อหุ้ นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั �ง

ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญั 

และชําระเงินค่าจองซื �อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบ

แทนใบสําคญัแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก

บริษัท 

2.2.6.7 เมื�อพ้นกําหนดวนัใช้สิทธิครั �งสดุท้ายแล้ว แต่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดง

สิทธิ ยงัมิได้ปฏิบตัิตามเงื�อนไขของการใช้สิทธิที�กําหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสําคญัแสดง

สิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธินั �นๆ สิ �นสภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ ถือใบสําคัญ

แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ จะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื�อพ้นกําหนดการใช้สิทธิครั �ง

สดุท้าย 
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2.2.6.8 ในกรณีที�บริษัทไม่สามารถคืนเงินส่วนที�ไม่ได้ใช้สิทธิให้กบัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน

ใบสําคญัแสดงสิทธิ ได้ภายในระยะเวลา �� วนั นบัจากวันถดัจากวันกําหนดการใช้สิทธิในครั �ง

นั �น ๆ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิจะได้รับอตัราดอกเบี �ยร้อยละ �.� 

ต่อปี โดยคํานวณจากเงินส่วนที�ไม่ได้รับการใช้สิทธินบัตั �งแต่วันที�พ้นกําหนดเวลา �� วนัดงักล่าว 

จนถงึวนัที�ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับคืนเงินสว่นที�ไม่ได้ใช้สิทธิ 

อย่างไรก็ดี หากบริษัทได้ทําการส่งเช็ค ดร๊าฟท์ ตั�วแลกเงินธนาคาร หรือคําสั�งจ่ายเงิน

ธนาคาร ซึ�งขีดคร่อมสั�งจ่ายเฉพาะชื�อผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที�อยู่

ที�ระบใุนใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิโดยถกูต้องแล้วโดยชอบ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะไม่มี

สทิธิเรียกร้องดอกเบี �ย และ/หรือคา่เสียหายใดๆ อีกตอ่ไป 

2.2.6.9 ในกรณีที�ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ใช้สิทธิซื �อหุ้นรองรับไม่เต็มจํานวนที�ตนมีสิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิ บริษัทจะออกใบสําคญัแสดงสิทธิใบใหม่ที�ระบุจํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิที�

ยงัไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิภายใน �� วนันบัแต่วนัใช้สิทธิในแต่ละครั �ง ยกเว้น

ในการใช้สิทธิครั �งสดุท้ายจะไม่มีการออกใบสําคญัแสดงสิทธิใดๆ อกี 

2.2.6.10 ในกรณีที�ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ สง่มอบใบสําคญัแสดงสิทธิเป็น

จํานวนมากกว่าจํานวนที�ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทจะส่งใบสําคญัแสดงสิทธิใบใหม่ โดยมีจํานวน

ของใบสําคญัแสดงสิทธิที�ลดลงให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว หากใบสําคัญแสดงสิทธิ

นั �นอยู่ในระบบใบหุ้น โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน �� วนันบัจากวันใช้สิทธินั �นๆ และจะ

ทําการยกเลิกใบสําคญัแสดงสิทธิใบเก่า 

2.2.6.11 บริษัทจะยื�นขอจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทนุชําระแล้วของบริษัท ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจํานวน

หุ้นสามัญที�ออกใหม่สําหรับการใช้สิทธิในแต่ละครั �งภายใน 14 วนันบัตั �งแต่วนัที�บริษัทได้รับชําระ

ค่าหุ้นตามจํานวนที�มีการใช้สิทธิแต่ละครั �ง และบริษัทจะดําเนินการจดทะเบียนผู้ ถือใบสําคัญ

แสดงสิทธิที�ได้ใช้สิทธินั �น เข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นตามจํานวน

หุ้นสามญัที�คํานวณได้จากการใช้สิทธิในครั �งนั �น 

2.2.6.12 ในกรณีหุ้ นสามัญที�สํารองไว้เพื�อรองรับการใช้สิทธิที�ไม่เพียงพอ บริษัทจะดําเนินการชดใช้

ค่าเสียหายที�เกิดขึ �นให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�ไม่สามารถใช้สิทธิได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะ

ไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�ไม่สามารถใช้สิทธิได้ ถงึแม้ว่าจะมีหุ้นสามญั

เพียงพอก็ตาม ในกรณีเช่น ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิต่างด้าวที�ไม่สามารถใช้สิทธิเพราะถกูจํากัด

สทิธิ ตามสดัส่วนการถือหุ้นที�ระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัท 

2.2.6.13 (ก) ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที�เป็นบุคคลที�มิใช่สญัชาติไทยตามข้อบงัคบับริษัท จะสามารถใช้

สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื�อซื �อหุ้ นรองรับของบริษัทไม่ว่าทั �งหมดหรือบางส่วนได้

ภายใต้เงื�อนไขว่า เมื�อได้ใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิในวนัใช้สิทธิในครั �งนั �นๆ แล้วต้องไม่

ทําให้การถือหุ้นของบริษัทโดยบุคคลที�มิใช่สญัชาติไทยทั �งหมดขัดต่อข้อบังคับของบริษัท 



                                                                                                
บริษัท ชีวาทยั จาํกัด (มหาชน) 
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หรือกฎหมายที�เกี�ยวข้องในเรื�องสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที�มิใช่สญัชาติไทย ซึ�ง ณ วัน

ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอยู่ที�ร้อยละ 20.15 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของ

บริษัท 

(ข) อย่างไรก็ดี หากข้อจํากดัการถือหุ้นของบุคคลที�มิใช่สญัชาตไิทยตาม (ก) ข้างต้นมีผลทําให้ผู้

ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�เป็นบุคคลที�มิใช่สญัชาติไทย ซึ�งได้ใช้สิทธิตามวิธีการดงักล่าวมา

ครบถ้วน ไม่สามารถใช้สิทธิได้เต็มจํานวนที�ระบุในหนงัสือแสดงความจํานงในการใช้สิทธิ 

บริษัทจะอนุญาตให้ดําเนินการใช้สิทธิได้เพียงส่วนที�ไม่ขัดต่อข้อจํากัดการถือหุ้ นข้างต้น

ภายใต้หลักการผู้ แสดงความจํานงก่อนจะสามารถใช้สิทธิได้ก่อน (First Come, First 

Served) และบริษัทจะคืนใบสําคญัแสดงสิทธิและเงินส่วนที�ไม่ได้ใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี �ย

ให้แก่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที� เป็นบุคคลที�มิใช่สัญชาติไทยดังกล่าว ทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนภายใน �� วนั นบัแตว่นัใช้สิทธิในครั �งนั �นๆ 

 หากในวนัใช้สิทธิครั �งสุดท้าย ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�เป็นบุคคลที�มิใช่สญัชาติไทย

ไม่สามารถใช้สิทธิ เนื�องจากข้อจํากัดเรื�องสัดส่วนการถือหุ้ นของผู้ ถือหุ้ นที�เป็นบุคคลที�มิใช่

สญัชาติไทยให้ถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวหมดอายลุง โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�เป็น

บุคคลที�มิใช่สญัชาติไทยดงักล่าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดใช้ใดๆ จากบริษัท และ

บริษัทจะไม่มีการชําระค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ ให้แก่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจากการ

ดงักลา่วทั �งสิ �น 

2.2.6.14 การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่ ชื�อที�จะระบุในหุ้นสามญัออกใหม่จะใช้ชื�อเดียวกนักับชื�อ

ที�ปรากฏอยู่ในแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิ โดยบริษัทจะจดัส่งใบหุ้นไปยังผู้ ถือใบสําคัญ

แสดงสิทธิ ตามที�อยู่ที�ได้ระบุไว้ในแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ตอบรับภายใน �� วนั นบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิแตล่ะครั �ง อยา่งไรกต็ามบริษัทอาจตกลงกบัผู้

ถือใบสําคญัแสดงสิทธิล่วงหน้า ให้บริษัทเก็บใบหุ้นสามญั ใบสําคญัแสดงสิทธิ ใบแทนใบสําคญั

แสดงสิทธิ เช็ค และเอกสารอื�นๆ ไว้ที�บริษัทเพื�อให้ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือตวัแทนมารับไป

ด้วยตวัเองก็ได้ โดยจะต้องดําเนินการตามที�บริษัทกําหนด บริษทัอาจจะออกใบหุ้นในระบบใบหุ้น 

(Script) และระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) หากบริษทัจะออกหุ้นสามญัโดยระบบไร้ใบหุ้น บริษัทจะ

ดําเนินการเมื�อผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้แจ้งให้บริษัททราบว่า ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ยอมรับ

เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ให้กบัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแล้ว โดยบริษัทจะส่งใบหุ้นสามญัหรือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิต้องระบุชื�อ

และบัญชีของบริษัทสมาชิกของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ถูกต้องในแบบแสดงความจํานงการใช้

สิทธิซื �อหุ้ นสามัญ และบริษัทจะส่งมอบหุ้ นสามัญหรือใบสําคัญแสดงสิทธิผ่านบัญชีฝาก

หลกัทรัพย์ภายใน � วนัทําการนบัจากวนัใช้สิทธิแตล่ะครั �ง 

 

 



                                                                                                
บริษัท ชีวาทยั จาํกัด (มหาชน) 
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2.2.7 การแก้ไขขั �นตอนการใช้สิทธิ 

ในกรณีที�ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงานใดที�เกี�ยวข้องได้ออก

ประกาศ ระเบียบ หรือวิธีการปฏิบตัิการใด ๆ ที�มีผลให้บริษัทต้องแก้ไขรายละเอียดขั �นตอนในการใช้สิทธิ

ตามข้อ �.�.� ให้บริษัทสามารถทําการแก้ไขขั �นตอนการใช้สิทธิให้สอดคล้องกบัประกาศ ระเบียบ หรือวิธี

ปฏิบตัิดงักล่าวได้ และต้องแจ้งให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝาก

หลกัทรัพย์ และ สํานกังาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกัช้า 

3. หน้าที�ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิมีหน้าที�ที�จะต้องปฏิบตัิตลอดอายสุญัญาของใบสําคญัแสดงสิทธิ ดงันี � 

 

3.1. การปฏิบติัตามกฎหมายและข้อกําหนดสิทธิ 

ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิจะใช้ความพยายามอย่างดีที�สุด ในการประกอบธรุกิจให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และ

จะปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้อง รวมตลอดถงึกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และคําสั�งตา่งๆ ที�ออกตามกฎหมาย และ

จะปฏิบตัติามข้อกําหนดและเงื�อนไขต่างๆ ของข้อกําหนดสิทธิฉบบันี �โดยเคร่งครัดตลอดอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 

3.2. สทิธิของบริษัทในการเรียกให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนระยะเวลาที�กําหนดตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ใบสําคญัแสดงสิทธิที�บริษัทออกครั �งนี �ไม่มีข้อกําหนดให้บริษัทสามารถเรียกให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อน

ระยะเวลาที�กําหนดตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 

3.3. เงื�อนไขการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ 

3.3.1 บริษทัต้องดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ ตลอดอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ เมื�อเกิด

เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ�ง ดังต่อไปนี � ทั �งนี �มีวัตถุประสงค์เพื�อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสทิธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดมิ 

(ก) เมื�อบริษัทเปลี�ยนแปลงมูลค่าที�ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหรือการ

แบง่แยกหุ้นสามญัที�ได้ออกแล้วของบริษัท 

(ข) เมื�อบริษทัเสนอขายหุ้นสามญัแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั�วไป และ/หรือ บคุคลในวงจํากดั ใน

ราคาเฉลี�ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที�ออกใหม่ที�คํานวณได้ ตํ�ากว่าร้อยละ �� ของ “ราคาตลาดของหุ้ น

สามญัของบริษัท” 

(ค) เมื�อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั�วไป โดย

หลกัทรัพย์นั �นให้สิทธิแก่ผู้ ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื �อหุ้ น

สามญั เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญั โดยราคาเฉลี�ยต่อหุ้นของหุ้น

สามัญที�จะออกใหม่เพื�อรองรับสิทธิดงักล่าว ตํ�ากว่าร้อยละ �� ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของ

บริษทั” 

(ง) เมื�อบริษทัจ่ายปันผลทั �งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามญัให้แกผู่้ ถือหุ้นของบริษัท 



                                                                                                
บริษัท ชีวาทยั จาํกัด (มหาชน) 
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(จ) เมื�อบริษัทจ่ายปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 90 ของกําไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได้ตามงบการเงิน

เฉพาะของบริษัทสําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆระหว่างอายุใบสําคญัแสดงสิทธิที�

ออกในครั �งนี � 

(ฉ) ในกรณีที�มีเหตุการณ์ใดๆ อนัทําให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ เสียสิทธิ

และผลประโยชน์ใดๆ อนัพงึได้ โดยที�เหตุการณ์ใดๆ นั �นไม่ได้อยู่ในข้อ (ก) ถงึ (จ) 

 

ในกรณีที�เกิดการเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญั และการเปลี�ยนแปลงอตัราการ

ใช้สิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญ รวมทั �งวิธีการคํานวณถึงการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวตามที�ระบุต่อไปนี � ไม่ได้ทําให้

ผลตอบแทนใดๆ ที�ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื�อมีการใช้สิทธิตาม

ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยบริษัทจะดําเนินการปรับราคาการ

ใช้สิทธิ และอตัราการใช้สิทธิในกรณีตา่งๆ ดงักลา่วข้างต้นตามสตูรและวิธีการคํานวณ ดงัตอ่ไปนี � 

(ก) เมื�อบริษัทเปลี�ยนแปลงมูลค่าที�ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหรือการ

แบง่แยกหุ้นสามญัที�ได้ออกแล้วของบริษัท 

บริษัทจะปรับราคาการใช้สิทธิอันเป็นผลมาจากการรวม หรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที�ออกแล้วของ

บริษัท โดยจะมีผลบังคับทันทีตั �งแต่วันที�มีการเปลี�ยนแปลงมูลค่าที�ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท 

เพื�อให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ได้รับหุ้นตามจํานวนที�คํานวณได้ตาม

สตูรและประเภทเช่นเดียวกบัหุ้นสามญัของบริษัทที�ออกภายหลงัจากการเปลี�ยนแปลงดงักลา่ว 

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี � 

Price1 = Price0 x 
[Par1]

[Par0]
 

 

2. อตัราการใช้สิทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี � 

Ratio1 = Ratio0 x 
[Par1]

[Par0]
 

 

โดยที�  Price0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดมิก่อนการเปลี�ยนแปลง 

Price1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง 

Ratio0  คือ อตัราการใช้สทิธิเดมิก่อนการเปลี�ยนแปลง 

Ratio1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง 

Par0 คือ มลูคา่ที�ตราไว้ของหุ้นสามญัก่อนการเปลี�ยนแปลง 

Par1 คือ มลูคา่ที�ตราไว้ของหุ้นสามญัหลงัการเปลี�ยนแปลง 

 

(ข) เมื�อบริษทัเสนอขายหุ้นสามญัแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั�วไป และ/หรือ บคุคลในวงจํากดั ใน

ราคาเฉลี�ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที�ออกใหม่ที�คํานวณได้ ตํ�ากว่าร้อยละ �� ของ “ราคาตลาดของหุ้ น

สามญัของบริษัท” 



                                                                                                
บริษัท ชีวาทยั จาํกัด (มหาชน) 
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การเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตั �งแต่วนัแรกที�ผู้ซื �อหุ้นสามญั

จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื �อหุ้นสามัญที�ออกใหม่ (วันแรกที�ตลาดหลักทรัพย์ขึ �นเครื�องหมาย XR) 

สําหรับกรณีที�เป็นการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหุ้น

สามญัที�ออกใหม่แกป่ระชาชนทั�วไป และ/หรือ บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

“ราคาเฉลี�ยของหุ้นสามญัที�ออกใหม”่ คํานวณได้จาก จํานวนเงินทั �งสิ �นที�บริษัทจะได้รับจากการเสนอ

ขายหุ้น หกัด้วยค่าใช้จา่ยที�เกิดจากการเสนอขายหลกัทรัพย์ที�ออกนั �น (ถ้ามี) หารด้วยจํานวนหุ้นสามญั

ทั �งสิ �นที�ออกใหม่ในครั �งนั �น 

“ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” ได้กําหนดไว้เท่ากบั “ราคาตลาดเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกัต่อหุ้นของหุ้น

สามัญของบริษัท” โดยที� “ราคาตลาดเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนักต่อหุ้ นของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง 

มูลค่าการซื �อขายหุ้นสามัญทั �งหมดของบริษัท หารด้วยจํานวนหุ้นสามัญของบริษัทที�ทําการซื �อขาย

ทั �งหมดในระหว่างระยะเวลา �� วันทําการ (วนัที�เปิดทําการซื �อขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกัน

กอ่นวนัที�ใช้ในการคํานวณ 

ในกรณีที�ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” เนื�องจากหุ้นสามญัของบริษัท

ไม่มีการซื �อขายในช่วงระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจะทําการกําหนดราคายุติธรรมเพื�อใช้ในการคํานวณ

แทน 

“วนัที�ใช้ในการคํานวณ” หมายถงึ วนัแรกที�ผู้ซื �อหุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื �อหุ้นสามญัที�ออก

ใหม่ สําหรับกรณีที�เป็นการเสนอขายให้กบัผู้หุ้นเดมิ (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขาย

หุ้นสามญัที�ออกใหม่แก่ประชาชนทั�วไป สําหรับกรณีที�เป็นการเสนอขายต่อประชาชนทั�วไป และ/หรือ 

กรณีที�เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากดั แล้วแต่กรณี  อนึ�ง ในกรณีที�มีการเสนอขายหุ้นสามญั

พร้อมกนัมากกว่า � ราคาเสนอขาย ภายใต้เงื�อนไขที�ต้องจองซื �อด้วยกนั ให้ใช้ราคาเสนอขายทกุราคา

มาคํานวณราคาสทุธิต่อหุ้นสามญัที�ออกใหม่ แตใ่นกรณีที�การเสนอขายดงักล่าวไม่อยูภ่ายใต้เงื�อนไขที�

จะต้องซื �อด้วยกนั ให้นําเฉพาะราคาเสนอขายที�ตํ�ากว่าร้อยละ �� ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของ

บริษทั” มาคํานวณการเปลี�ยนแปลงเท่านั �น 

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี � 

Price1 = Price0 x 
[(A x MP) + BX]

[MP(A + B)]
 

2. อตัราการใช้สิทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี � 

Ratio1 = Ratio0 x 
[MP(A + B)]

[(A x MP) + BX]
 

โดยที�  Price0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดมิก่อนการเปลี�ยนแปลง 

Price1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง 

Ratio0  คือ อตัราการใช้สทิธิเดมิก่อนการเปลี�ยนแปลง 

Ratio1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง 

 MP คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” 



                                                                                                
บริษัท ชีวาทยั จาํกัด (มหาชน) 
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A คือ จํานวนหุ้นสามญัที�ได้เรียกชําระเตม็มลูคา่แล้ว ณ วนักอ่นปิดสมุดทะเบียน

ผู้ ถือหุ้น เพื�อสิทธิในการจองซื �อหุ้นสามัญที�ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้ น

สามัญให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้ น

สามญัที�ออกใหม ่กรณีเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ประชาชนทั�วไป และ/หรือ 

กรณีเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่บุคคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

B คือ จํานวนหุ้ นสามัญที�ออกใหม่ ทั �งที�เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ 

เสนอขายให้แกป่ระชาชนทั�วไป และ/หรือ บคุคลในวงจํากดั 

BX คือ จํานวนเงินที�ได้รับภายหลงัจากการหกัค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหุ้น

สามญัที�ออกใหม่ที�เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่

ประชาชนทั�วไป และ/หรือ เสนอขายให้แกบุ่คคลในวงจํากดั 

(ค) เมื�อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั�วไป โดย

หลกัทรัพย์นั �นให้สิทธิแก่ผู้ ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื �อหุ้ น

สามญั (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญั) โดยราคาเฉลี�ยต่อหุ้นของหุ้น

สามัญที�จะออกใหม่เพื�อรองรับสิทธิดงักล่าว ตํ�ากว่าร้อยละ �� ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของ

บริษทั” 

การเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตั �งแต่วนัแรกที�ผู้ซื �อหุ้นสามญั

จะไม่ได้รับการใช้สิทธิในการจองซื �อหลกัทรัพย์ที�ออกใหม่ใดๆ ที�ให้สทิธิที�จะแปลงสภาพ/เปลี�ยนเป็นหุ้น

สามญั (วนัแรกที�ตลาดหลกัทรัพย์ขึ �นเครื�องหมาย XW) สําหรับกรณีที�เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น

เดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ที�ออกใหม่ใดๆ ที�ให้สิทธิที�จะแปลง

สภาพ/เปลี�ยนเป็นหุ้นสามญัแก่ประชาชนทั�วไป และ/หรือ ที�เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด 

แล้วแตก่รณี 

“ราคาเฉลี�ยต่อหุ้นของหุ้นสามญัที�ออกใหม่” คํานวณได้จากจํานวนเงินที�ได้รับจากการออกหลกัทรัพย์

ใดๆ ที�มีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปลี�ยนเป็นหุ้นสามญั รวมกบัเงินที�ได้รับจากการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามัญ

นั �น ถ้ามีการใช้สิทธิทั �งหมด หารด้วยจํานวนหุ้นทั �งสิ �นที�ต้องออกใหม่ เพื�อรองรับการใช้สิทธินั �น 

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” และฐานของมูลค่าหุ้นที�ตราไว้ ซึ�งจะเปรียบเทียบให้ใช้และมี

ความหมายเชน่เดียวกบั รายละเอียดในข้อ (ข) ข้างต้น 

“วันที�ใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที�ผู้ซื �อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื �อหลกัทรัพย์ที�

ออกใหม่ใดๆ ที�ให้สิทธิที�จะแปลงสภาพ/เปลี�ยนเป็นหุ้นสามญั สําหรับกรณีที�เป็นการเสนอขายสําหรับ

กรณีที�เป็นการเสนอขายให้แกผู่้ ถือหุ้นเดมิ (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์

ที�ออกใหม่ใดๆ ที�ให้สิทธิที�จะแปลงสภาพ/เปลี�ยนเป็นหุ้นสามญัแก่ประชาชนทั�วไป สําหรับกรณีที�เป็น

การเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อประชาชนทั�วไป และ/หรือ ที�เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลใน

วงจํากดั แล้วแตก่รณี 
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1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี � 

Price1 = Price0 x 
[(A x MP) + BX]

[MP(A + B)]
 

2. อตัราการใช้สิทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี � 

 

Ratio1 = Ratio0 x 
[MP(A + B)]

[(A x MP) + BX]
 

 

โดยที�  Price0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดมิก่อนการเปลี�ยนแปลง 

Price1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง 

Ratio0  คือ อตัราการใช้สทิธิเดมิก่อนการเปลี�ยนแปลง 

Ratio1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง 

 MP คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” 

A คือ จํานวนหุ้นสามญัที�ได้เรียกชําระเต็มมลูคา่แล้ว ณ วนักอ่นปิดสมุดทะเบียน

ผู้ ถือหุ้น เพื�อการจองซื �อหลักทรัพย์ที�ออกใหม่ที�มีสิทธิที�จะแปลงสภาพ/

เปลี�ยนเป็นหุ้นสามัญได้ กรณีเสนอขายให้ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ก่อนวัน

แรกของระยะเวลาการเสนอขายหลกัทรัพย์ที�ออกใหม่ใด ๆ ที�มีสิทธิแปลง

สภาพ/เปลี�ยนเป็นหุ้ นสามัญได้ต่อประชาชนทั�วไป และ/หรือ บุคคลใน

วงจํากดั แล้วแตก่รณี 

B คือ จํานวนหุ้นสามญัที�ออกใหม่ เพื�อรองรับการใช้สิทธิของหลกัทรัพย์ใด ๆ ซึ�ง

สามารถแปลงสภาพ/เปลี�ยนเป็นหุ้นสามญัที�จะเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 

และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั�วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคล

ในวงจํากดั  แล้วแตก่รณี 

BX คือ จํานวนเงินที�บริษัท จะได้รับภายหลงัจากการหกัค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการ

ออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที�มีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปลี�ยนเป็นหุ้ นสามัญที�

เสนอขายให้แกผู่้ ถือหุ้นเดมิ และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั�วไป และ/

หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากดั รวมกบัเงินที�ได้รับจากการใช้สิทธิ

ซื �อหุ้นสามญั 

 

(ง) เมื�อบริษทัจ่ายปันผลทั �งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามญัให้แกผู่้ ถือหุ้นของบริษัท 

การเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัที ตั �งแต่วนัแรกที�ผู้ซื �อหุ้นสามญั

ไม่มีสทิธิในการรับหุ้นปันผล (วนัแรกที�ตลาดหลกัทรัพย์ขึ �นเครื�องหมาย XD) 

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี � 

Price1 = Price0 x 
[A]

[A + B]
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2. อตัราการใช้สิทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี � 

Ratio1 = Ratio0 x 
[A + B]

[A]
 

โดยที�  Price0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดมิก่อนการเปลี�ยนแปลง 

Price1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง 

Ratio0  คือ อตัราการใช้สทิธิเดมิก่อนการเปลี�ยนแปลง 

Ratio1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง 

A คือ จํานวนหุ้นสามญัที�ได้เรียกชําระเต็มมลูคา่แล้ว ณ วนักอ่นปิดสมุดทะเบียน

ผู้ ถือหุ้นสามญัเพื�อสิทธิการรับหุ้นปันผล 

B คือ จํานวนหุ้นสามญัที�ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามญัปันผล 

(จ) เมื�อบริษัทจ่ายปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิหลังหกัภาษีเงินได้ตามงบการเงิน

เฉพาะของบริษัทสําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ระหว่างอายุใบสําคญัแสดงสิทธิที�

ออกในครั �งนี � 

การคํานวณอตัราร้อยละของเงินปันผลที�จ่ายให้กบัผู้ถือหุ้น ให้คํานวณโดยนําเงินปันผลที�จ่ายออกจริง

ในรอบระยะเวลาบญัชีในแตล่ะปี ดงักลา่ว หารด้วยกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษี

เงินได้ของผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวมของรอบระยะเวลาบญัชีนั �น โดยเงินปันผลที�จ่ายออก

จริงให้หมายรวมถงึเงินปันผลระหว่างกาลในแต่ละรอบบญัชีนั �นด้วย การเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ

และอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัใช้ตั �งแต่วนัแรกที�ผู้ ซื �อหุ้นสามญัไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลนั �น (วนั

แรกที�ตลาดหลกัทรัพย์ขึ �นเครื�องหมาย XD) 

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” และฐานของมูลค่าที�ตราไว้ ซึ�งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้ และมี

ความหมายเช่นเดียวกบั รายละเอียดในข้อ (ข) ข้างต้น 

“วนัที�ใช้ในการคํานวณ” หมายถงึ วนัแรกที�ผู้ซื �อหุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล 

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี � 

Price1 = Price0 x 
[MP − (D − R)]

[MP]
 

2. อตัราการใช้สิทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี � 

Ratio1 = Ratio0 x 
[MP]

[MP − (D − R)]
 

 

โดยที�  Price0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดมิก่อนการเปลี�ยนแปลง 

Price1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง 

Ratio0  คือ อตัราการใช้สทิธิเดมิก่อนการเปลี�ยนแปลง 

Ratio1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง 

MP คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” 
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D คือ เงนิปันผลตอ่หุ้นที�จ่ายจริงแกผู่้ถือหุ้น 

R คือ เงินปันผลต่อหุ้น ที�จะจ่ายในอัตราร้อยละ �� โดยคํานวณจากกําไรสุทธิ

หลงัหกัภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทสําหรับการดําเนินงาน

ในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ หารด้วยจํานวนหุ้นทั �งหมดที�มีสิทธิได้รับเงินปัน

ผล 

(ฉ) ในกรณีที�มีเหตุการณ์ใดๆ อนัทําให้ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิ

และผลประโยชน์ใดๆ อนัพงึได้ โดยที�เหตุการณ์ใดๆ นั �นไม่ได้อยู่ในข้อ (ก) ถงึ (จ) 

ให้บริษัท และที�ปรึกษาทางการเงินร่วมกันพิจารณา เพื�อกําหนดการเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ 

และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม และไม่ทําให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทน

ใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปจากเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั �นเป็นที�สุด และ

ให้บริษัทแจ้งให้สํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายทะเบียนใบสําคญัแสดง

สิทธิทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วย โดยจะแจ้งทันทีหรือก่อนวันที�อัตรา หรือ ราคาใช้สิทธิแปลง

สภาพใหม่มีผลบงัคบัใช้ 

3.3.2 การคํานวณการเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถงึ (ฉ) เป็นอสิระต่อกนัและ

จะคํานวณการเปลี�ยนแปลงตามลําดบัเหตกุารณ์ตา่งๆ กอ่นหลงัเปรียบเทียบกบั "ราคาตลาดของหุ้นสามัญ

ของบริษัท” สําหรับกรณีที�เหตกุารณ์ต่างๆ เกิดขึ �นพร้อมกนั ให้คํานวณการเปลี�ยนแปลงเรียงตามลําดบั ดงันี � 

คือ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) โดยในแต่ละลําดบัครั �งที�คํานวณการเปลี�ยนแปลง ให้คงสภาพของราคาการ

ใช้สิทธิเป็นทศนยิม � ตําแหนง่ และอตัราการใช้สิทธิเป็นทศนยิม � ตําแหนง่  

“ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” ซึ�งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียด

ในข้อ (ข) ข้างต้น 

3.3.3 การคํานวณการเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) จะไม่มีการ

เปลี�ยนแปลง ซึ�งทําให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สงูขึ �น และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น 

ในกรณีที�หุ้นสามญัที�เกิดจากการใช้สิทธิตามจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิของ

การแสดงความจํานงการใช้สิทธิในแต่ละครั �ง (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง ของอตัราการใช้สิทธิใหม่หลังการ

เปลี�ยนแปลง) คํานวณออกมาเป็นเศษของหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั �นทิ �ง และหากราคาการใช้สิทธิหลังการ

เปลี�ยนแปลง (ทศนิยม � ตําแหน่ง) คณูกบัจํานวนหุ้นสามญั ในการแสดงความจํานงการใช้สิทธิในรอบนั �น 

คํานวณได้เป็นเศษของบาทให้ตดัเศษของบาททิ �ง 

3.3.4 ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทําให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาตํ�ากวา่มูลค่าที�ตรา

ไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท (Par Value) กใ็ห้ใช้ราคาการใช้สิทธิใหม่ดงักล่าว เว้นแต่จะเป็นกรณีที�กฎหมาย

ห้ามมิให้บริษัทออกหุ้นตํ�ากว่ามูลค่าที�ตราไว้ บริษัทขอสงวนสิทธิที�จะปรับราคาใช้สิทธิใหม่เท่ากับมูลค่าที�

ตราไว้ของหุ้นสามัญ สําหรับอตัราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที�คํานวณได้ตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) 

เชน่เดมิ 
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3.3.5 สถานภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที�อยูร่ะหว่างวนัที�ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ

หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิแสดงความจํานงใช้สิทธิ และ วนัก่อนที�กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียน

เพิ�มทนุชําระแล้ว อนัเนื�องมาจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ จะมี

สถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกบัใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ที�ยงัไม่ได้แสดงความ

จํานงใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิ �นสุดลงในวันที�กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ�มทุนชําระแล้ว อัน

เนื�องมาจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิข้างต้นแล้ว 

ในกรณีบริษัทมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิ ในช่วงที�บริษัทยงัไม่ได้นําหุ้นสามัญที�

เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนกบักระทรวง

พาณิชย์ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ที�ได้ทําการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับ

สิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะดําเนินการออกหุ้ นสามัญใหม่เพิ�มเติมให้แก่ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน

ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยเร็วที�สุดตามจํานวนที�ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ 

สมควรจะได้รับ หากราคาที�ปรับใหม่นั �นมีผลบังคับใช้โดยหุ้ นสามัญส่วนที�เพิ�มเติม อาจได้รับช้ากว่าหุ้ น

สามญัที�ได้รับก่อนหน้านี �แล้ว บริษัทอาจทําการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กบัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ

ใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้ ทั �งนี � หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ�มเติม บริษัทต้องยื�นมติที�

ประชุมผู้ ถือหุ้นที�อนมุตัิให้ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธินั �นอย่างเพียงพอต่อ สํานกังาน ก.ล.ต. ก่อนการปรับ

สทิธิ จงึจะถือว่าบริษัทได้รับอนญุาตให้เสนอขายหุ้นรองรับ 

3.3.6 หุ้นสามญัที�เกิดจากการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและได้รับ

ผลประโยชน์อนัพึงได้เหมือนหุ้นสามญัเดิมที�ออกและเรียกชําระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัท ทกุประการ เมื�อ

กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ�มทนุชําระแล้วของบริษัท 

3.3.7 การเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตามเงื�อนไขที�ได้กําหนดไว้ข้างต้น บริษัทจะ

ดําเนินการแจ้งผลการเปลี�ยนแปลง โดยแจ้งถึงรายละเอียดวิธีการคํานวณและเหตุผลที� ต้องมีการ

เปลี�ยนแปลงดงักล่าว ให้สํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื�อแจ้งราคาการใช้สิทธิและ

อตัราการใช้สิทธิที�กําหนดขึ �นมาใหม่ รวมทั �งข้อเท็จจริงโดยยอ่ ถงึสาเหตทีุ�มีการปรับสิทธิ วธีิการคํานวณและ

วันที�ที�การปรับสิทธิดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยจะแจ้งทันที หรือ ก่อนวันที�อัตรา หรือ ราคาใช้สิทธิแปลง

สภาพใหม่ มีผลบงัคบัใช้ โดยบริษัทจะแจ้งรายละเอียดการเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัรา

การใช้สิทธิ ผา่นระบบ SETPortal ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทราบ โดยบริษัทจะไม่ทําการเวนคืนใบสําคญั

แสดงสิทธิ แต่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเดิมจะได้รับสิทธิในการเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอตัราการ

ใช้สิทธิทกุประการ 

4. สถานะของหุ้นสามัญใหม่ที�เกิดจากการใช้สิทธขิองใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

สิทธิของหุ้ นสามัญที�ออกตามการใช้สิทธิของผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที�ออกในครั �งนี � จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้ น

สามญัเดมิของบริษัทที�ออกไปก่อนหน้านี �แล้ว รวมทั �งสทิธิในการรับเงินปันผลหรือประโยชน์อื�นใด ที�บริษัทให้แกผู่้ถือหุ้น

สามญั ทั �งนี � นบัตั �งแต่วนัที�นายทะเบียนหุ้นสามญัของบริษัท ได้จดแจ้งชื�อผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมุด

ทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ�มทนุชําระแล้ว 
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5. รายละเอียดเกี�ยวกับหุ้นสามัญที�ออกใหม่เพื�อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ 

5.1 จํานวนหุ้นสามญัที�ออกเพื�อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ เท่ากบั  750,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของใบสําคญั

แสดงสทิธิที�ออกในครั �งนี � 

5.2 มูลคา่ที�ตราไว้ต่อหุ้น เทา่กบั 1.00 บาทตอ่หุ้น 

5.3 ราคาการใช้สิทธิ เท่ากบั 1.75 บาทต่อหุ้น (เว้นแตมี่การปรับสิทธิ ตามข้อ �.�) 

5.4 อตัราการแปลงสภาพ เท่ากบั 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ ตอ่ 1 หุ้นสามญั (เว้นแตมี่การปรับสิทธิ ตามข้อ �.�) 

5.5 ตลาดรองของหุ้นสามญัที�รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ได้แก่ ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  เนื�องจากหุ้นสามัญของ

บริษทัเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ  ดงันั �น หุ้นสามญัที�ออกใหม่เนื�องจากการใช้สิทธิตาม

ใบสําคญัแสดงสิทธิ จะสามารถทําการซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ ภายหลงัจากที�บริษัทดําเนินการจด

ทะเบียนหุ้นสามญัใหม่ดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว โดยบริษัทจะดําเนินการยื�นขออนุญาตนํา

หุ้นสามญัที�ออกใหม่จากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ  ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน �� วนั นบัจากวนัสดุท้ายของระยะเวลาการ

ใช้สิทธิในแต่ละครั �ง ทั �งนี �เพื�อให้หุ้นสามัญดงักล่าว สามารถทําการซื �อขายในตลาดหลักทรัพย์ ได้เช่นเดียวกับหุ้ น

สามญัเดมิของบริษัท 

6. ข้อจาํกัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธแิละหุ้นสามัญที�เกิดจากการใช้สิทธ ิ
 

6.1 การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ 

บริษัทไม่มีข้อจํากัดการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ เว้นแต่ การโอนเกิดขึ �นในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดง

สิทธิ เพื�อพกัการโอนสิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิในกรณีการใช้สิทธิครั �งสุดท้าย ซึ�งบริษัทจะปิดสมุดทะเบียน

ใบสําคญัแสดงสิทธิ เพื�อพกัการโอนหรือการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ �� วนั ก่อนวนัครบกําหนดการใช้

สทิธิครั �งสดุท้าย 
 

6.2 บคุคลที�ไม่ใชส่ญัชาตไิทย 

6.2.1 บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ใช้สิทธิที�ไม่ใช่สญัชาติไทย ซึ�งได้ดําเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิ

จนทําให้สัดส่วนการถือหุ้ นของคนที�ไม่ใช่สัญชาติไทยมีจํานวนเกินกว่าร้อยละ 49 ตามที�ระบุไว้ใน

ข้อบงัคบัหรือตามสดัส่วนที�อาจมีการแก้ไขในข้อบงัคบัในอนาคต 

6.2.2 หากข้อจํากดัการโอนดงักลา่วข้างต้น มีผลทําให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ

ที�ไม่ใช่สญัชาติไทยที�ได้ดําเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิ ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจํานวนที�ระบุใน

ใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซื �อหุ้ นสามัญ ไม่ว่าทั �งหมดหรือบางส่วน ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะ

สามารถเลือกให้บริษัท ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ�งดงัต่อไปนี � 

ก) ให้บริษัทคืนใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ และเงินที�เหลือตามราคาใช้สิทธิ

ของใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ในส่วนที�ไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยไม่มี

ดอกเบี �ยให้แก่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ที�ไม่ใช่สัญชาติไทย

ดงักลา่ว ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน �� วนั นบัจากวนัใช้สิทธิในครั �งนั �นๆ 
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ข) ให้บริษัทเป็นผู้ ถือใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดง

สทิธิ และเงินตามจํานวนการใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัที�ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญั

แสดงสิทธิที�มิใช่สัญชาติไทย ได้ยื�นความจํานงการใช้สิทธิในส่วนที�ยังไม่ได้ใช้สิทธิเอาไว้

ตามลําดบัก่อนหลงั เพื�อดําเนินการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดง

สิทธิ ในส่วนที�ยงัมิได้มีการใช้สิทธิดงักล่าว เมื�อมีการเข้าถือหุ้นตามใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบ

แทนใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ไม่ขดัต่อข้อจํากดัทั �งจํานวนหรือบางส่วน 

ทั �งนี � ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิที�มิใช่สญัชาติไทย จะต้อง

แสดงความจํานงที�จะให้บริษัท ดําเนินการตามข้อ ก) หรือ ข) ข้างต้น โดยระบุในใบแจ้งความ

จํานงการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญั ณ วนัแจ้งความจํานงการใช้สิทธิในแตล่ะครั �ง 

6.2.3 บริษัทจะอนญุาตให้มีการดําเนินการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ใน

ส่วนที�ยงัมิได้รับการใช้สิทธิตามข้อ �.�.� ข) บางส่วนหรือทั �งหมดในวันใช้สิทธิวนัแรกที�สามารถกระทํา

ได้โดยไม่ขดัตอ่ข้อจํากดั อย่างไรก็ดี หากมีจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิที�

รอการใช้สิทธิ ณ วนัใช้สิทธิดงักล่าวมากกว่าจํานวนหุ้นสามญัที�อนญุาตให้ซื �อได้โดยไม่ขัดต่อข้อจํากดั

การโอนหุ้น เรื�องสดัสว่นการถือครองหลกัทรัพย์ของผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�มิใช่สญัชาติไทย บริษทัจะ

ดําเนนิการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ

ที�มิใชส่ญัชาติไทย ตามลําดบัการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิที�ครบถ้วนสมบูรณ์ตามข้อกําหนดในการ

ใช้สิทธิในครั �งนี � 

6.2.4 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิที�มิใช่สญัชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชยไม่ว่า

รูปแบบใดจากบริษัท ในกรณีที�ไม่สามารถดําเนินการใช้สิทธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้อจํากัดเรื� อง

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที�มิใช่

สญัชาตไิทย 

6.2.5 หากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ แสดงความจํานงให้บริษัทดําเนินตามข้อ 

�.�.�. ข) และ ณ วนัใช้สิทธิครั �งสุดท้าย ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวไม่

สามารถใช้สิทธิได้ เนื�องจากข้อจํากัดเกี�ยวกับการถือครองหุ้นของใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน

ใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้ถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลง 

โดยผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ 

ตอ่บริษัท และบริษทัจะไม่ดําเนินการชดใช้ค่าเสียหายที�เกดิขึ �นทั �งสิ �น 

7. การจอง การจาํหน่าย และการจัดสรร 

7.1 วิธีการเสนอขายหลกัทรัพย์ 

จดัสรรให้แกผู่้ ถือหุ้นเดมิของบริษัทที�ใช้สิทธิจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุและได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนตาม

สดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วน � หุ้นสามญัที�ออกใหม่ต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ � หน่วยโดย

ไม่คิดมูลค่า  และกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นสามัญของบริษัทที�มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ : วันที� �� 

เมษายน ���� 
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            �.�     ผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ 

การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครั �งนี �ไม่ผ่านผู้จัดจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย เนื�องจากเป็นการ

เสนอขาย/จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิตามสดัสว่น 

7.3       วนัและวิธีการจอง และการชําระเงินคา่จองซื �อใบสําคญัแสดงสิทธิ 

เนื�องจากใบสําคญัแสดงสิทธิออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า ดงันั �น จงึไม่มีวนัและวิธีการจอง และการ

ชําระเงินค่าจองซื �อใบสําคญัแสดงสิทธิ ทั �งนี � บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั จะดําเนินการ

จดัส่งใบแจ้งผลการฝากหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ที�ได้รับการจดัสรรทางไปรษณีย์ภายใน � วนัทําการ หลงัจากการปิด

สมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นของบริษัทเพื�อสิทธิในการรับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญั 

7.4 วิธีการสง่มอบใบสําคญัแสดงสิทธิ 

บริษัทจะดําเนินการส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที�ใช้สิทธิจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทุน

และได้รับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ�มทุนตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วน � หุ้นสามัญที�

ออกใหม่ต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ � หน่วยโดยไม่คิดมูลค่า  และกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทที�มีสิทธิ

ได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ วนัที� �� เมษายน ���� และ บริษัทจะดําเนินการออกและส่งมอบใบสําคญั

แสดงสทิธิ ตามรายละเอียด ดงันี � 

7.4.1. กรณีที�ผู้ ถือหุ้นเดิมไม่มีบญัชีซื �อขายหลกัทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์หรือศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ ศนูย์รับ

ฝากหลกัทรัพย์ จะส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิตามจํานวนที�ได้รับจดัสรรให้แก่ผู้ ที�ได้รับการจดัสรรทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื�อที�อยู่ที�ระบุในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นภายใน �� วันทําการ  นบัแต่

วนัที�ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ในกรณีนี � ผู้ที�ได้รับการจดัสรรจะไม่สามารถขายใบสําคญัแสดงสิทธิที�ได้รับ

การจดัสรรในครั �งนี �ในตลาดหลกัทรัพย์ได้ จนกวา่จะได้รับใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึ�งอาจได้รับภายหลงัจาก

ที�ใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัทเริ�มซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

7.4.2. กรณีที�ผู้ ถือหุ้นเดิมมีบญัชีซื �อขายหลกัทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์ 

ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะนําใบสําคญัแสดงสิทธิฝากไว้กบั “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ

ไทย) จํากดั เพื�อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิที�

บริษัทนั �นฝากหลกัทรัพย์อยู่ ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นั �นก็จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนใบสําคญั

แสดงสทิธิที�ผู้ ได้รับจดัสรรฝากไว้ และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ถือหุ้นที�ได้รับการจดัสรรภายใน � วนั

ทําการ นบัจากวันที�ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ในกรณีนี �ผู้ ที�ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายใบสําคัญ

แสดงสิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที�ตลาดหลกัทรัพย์อนมุัติให้ใบสําคญัแสดงสิทธิทําการซื �อขายใน

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ทั �งนี � ชื�อของผู้ ถือหุ้นที�ได้รับการจัดสรรจะต้องตรงกบัชื�อเจ้าของบญัชีซื �อขายหลักทรัพย์ที�ผู้ ที�

ได้รับการจดัสรรประสงค์ที�จะฝากใบสําคญัแสดงสิทธิไว้ มิฉะนั �นแล้ว บริษทัขอสงวนสิทธิที�จะดําเนินการ

ออกใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ที�ได้รับการจดัสรรตามข้อ �.�.�. แทน 

7.4.3. กรณีที�ผู้ ถือหุ้นเดิมมีบญัชีซื �อขายหลกัทรัพย์กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย ์สมาชกิเลขที� ��� 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิฝากไว้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝาก

หลกัทรัพย์จะบันทึกยอดบญัชีจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิตามจํานวนที�ได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีของ

บญัชีผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที� ��� และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ ที�ได้รับการจัดสรรภายใน               
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� วันทําการนับจากวันที�ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ เมื�อผู้ ถือหุ้นที�ได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ

ต้องการขายใบสําคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือหุ้นดงักล่าวจะต้องถอนใบสําคญัแสดงสิทธิออกจากบญัชี ��� 

ดงักล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั�วไป ซึ�งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดําเนินการตามที�

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นั �นๆ กําหนด ดงันั �นในกรณีนี � ผู้ ถือหุ้นที�ได้รับจัดสรร

จะสามารถขายใบสําคญัแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทันทีที�ตลาดหลกัทรัพย์อนุญาตให้ใบสําคญั

แสดงสิทธิของบริษัททําการซื �อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ ถือหุ้ นที�ได้รับการ

จดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิได้ดําเนินการถอนใบสําคญัแสดงสิทธิออกจากบญัชี ��� ดงักลา่วแล้ว 

7.5 การสง่มอบหุ้นสามญัออกใหม่ที�เกิดจากการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ในการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญ

แสดงสทิธิที�ใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญั สามารถเลือกให้บริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ�งดงัต่อไปนี � 

7.5.1. ในกรณีที�ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�ได้รับการจดัสรรหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญั โดยให้ออกใบหุ้น

ในนามของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั จะส่งมอบใบ

หุ้นตามจํานวนที�ใช้สิทธิแก่ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื�อที�อยู่ที�ระบุ

ไว้ในสมดุทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ ภายใน �� วนัทําการนบัจากวนัครบกําหนดการใช้สิทธิแตล่ะครั �ง 

ในกรณีนี � ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญั จะไม่สามารถขายหุ้นสามญัที�เกิดจากการ

ใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ�งอาจจะได้รับภายหลงัจากที�หุ้นสามัญที�เกิดจาก

การใช้สทิธิได้รับอนญุาตให้เข้าทําการซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

7.5.2. ในกรณีที�ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�ได้รับการจดัสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญั แต่ประสงค์จะ

ใช้บริการของ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิประสงค์

ที�จะฝากหุ้นสามัญที�เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ ซึ�งผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมี

บญัชีซื �อขายหลกัทรัพย์อยู ่ในกรณีนี � ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย ์จะดําเนินการนําหุ้นสามญัที�เกิดจากการใช้

สิทธิฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื�อผู้ ฝาก” และศูนย์รับฝาก

หลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้นสามญัที�บริษัทหลกัทรัพย์นั �นฝากหุ้นสามญัอยู ่ในขณะเดียวกัน

บริษัทหลักทรัพย์นั �นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นสามัญที�ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื �อหุ้ น

สามญัฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ ใช้สิทธิจองซื �อหุ้นสามญัภายใน � วนัทําการนบัจากวัน

ครบกําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั �ง ในกรณีนี �ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญั จะ

สามารถขายหุ้นสามญัที�เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที�ตลาดหลกัทรัพย์อนุญาตให้หุ้น

สามญัที�เกดิจากการใช้สิทธิทําการซื �อขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในกรณีที�ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที�ใช้สิทธิซื �อหุ้นสามัญ เลือกให้บริษัทดําเนินการตามข้อ 

�.�.� ชื�อของผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที�ได้รับการจัดสรรหุ้น จะต้องตรงกับชื�อเจ้าของบัญชีซื �อขาย

หลกัทรัพย์ที�ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิประสงค์ที�จะฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชีหลกัทรัพย์ดงักล่าว มิฉะนั �น

แล้ว บริษทัขอสงวนสิทธิที�จะดําเนินการออกใบหุ้นแกผู่้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�ได้รับการจดัสรรหุ้นตาม

ข้อ �.�.� แทน 

7.5.3. ในกรณีที�ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�ได้รับการจัดสรรหุ้น ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้ น แต่ประสงค์จะใช้

บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิประสงค์ที�จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบญัชี
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ของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชกิเลขที� ��� กรณีนี � บริษัทจะดําเนินการนําหุ้นสามญัที�เกิดจากการใช้

สิทธิฝากไว้กบัศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนหุ้นสามัญ 

ตามจํานวนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที� ��� และ

ออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�ได้รับการจดัสรรหุ้นภายใน � วนัทําการนบัจากวัน

ครบกําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั �ง เมื�อผู้ ที�ได้รับการจดัสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ ที�ได้รับการจดัสรรหุ้น

ต้องถอนหุ้ นออกจากบัญชี ��� ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั�วไป ซึ�งอาจจะมี

ค่าธรรมเนียมในการดําเนินตามที�ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั �น ๆ กําหนด 

ดงันั �น ในกรณีนี � ผู้ ที�ได้รับการจดัสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที�ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทันที

ที�ตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้นของบริษัททําการซื �อขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้

ที�ได้รับการจดัสรรหุ้นได้ดําเนินการถอนหุ้นออกจากบญัชี ��� ดงักลา่วแล้ว 

 
8. การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีที�บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื�อรองรับการใช้สิทธ ิ

บริษทัจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงงสิทธิ ตามรายละเอียด ดงันี � 

8.1. บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ที�มาแจ้งความจํานงที�จะใช้

สิทธิในวันกําหนดการใช้สิทธิแต่ละครั �ง ซึ�งบริษัทไม่สามารถจดัให้มีหุ้นสามัญเพื�อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคญั

แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิได้อยา่งเพียงพอ ยกเว้นกรณีตามที�ระบุไว้ในข้อจํากดัในการโอนใบสําคญั

แสดงสทิธิ ตามข้อ 6.1 

 บริษัทจะจัดให้มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ เพื�อพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิภายใน 

�� วนั นบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิที�บริษัท ไม่สามารถจดัให้มีหุ้นสามัญเพื�อรองรับการใช้สิทธิได้อย่างเพียงพอ 

ทั �งนี �เพื�อทําการตรวจสอบรายชื�อผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเท่านั �น ซึ�งการปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 

จะไม่มีผลกระทบต่อราคาซื �อขายใบสําคญัแสดงสิทธิแต่อย่างใด 

การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 8.� บริษัทจะชําระให้เป็นเช็คระบุชื�อขีดคร่อมสั�งจ่ายเฉพาะ และจะจัดส่ง

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 30 วนั นบัจากวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิข้างต้น 

8.2 การคํานวณคา่เสียหายที�บริษัทจะชดใช้ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิตามข้อ  �.1 มี

สตูรการคํานวณ ดงันี � 

     คา่เสียหายต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ � หนว่ย  = A x [MP – EP] 

 

โดยที�  A คือ จํานวนหุ้นสามญัที�ไม่สามารถจดัให้มี และ/หรือ เพิ�มขึ �นตามอตัราการใช้สิทธิ

ที�เปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ �น � หนว่ย 

 MP คือ ราคาเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกัของหุ้นสามญัของบริษัท ในวนักําหนดการใช้สิทธิใน

แต่ละรอบ ซึ�งผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ มา

แสดงความจํานงในการใช้สิทธิ (ราคาเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนักของหุ้นสามัญของ

บริษัท คํานวณจาก มูลค่าซื �อขายหุ้ นสามัญทั �งหมดของบริษัท หารด้วย

จํานวนหุ้นสามญัของบริษัท ที�มีการซื �อขายทั �งหมดในตลาดหลกัทรัพย์เอม็ เอ 

ไอ) 
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 EP  คือ ราคาการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิตามเงื�อนไข

การปรับสิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิ 

9. ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิที�เสนอขาย 

บริษัทจะนําใบสําคญัแสดงสทิธิที�ออกในครั �งนี � เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ   

10. การดาํเนินการหากบริษัทไม่สามารถหาตลาดรองให้กับใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

บริษัทมีความเชื�อมั�นว่าใบสําคญัแสดงสิทธิดังกล่าวมีคุณสมบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื�องการจด

ทะเบียนและการเพิกถอนการจดทะเบียนหลกัทรัพย์ โดยไม่มีข้อกําหนดอื�นที�ต่างไปจากใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้น

สามญัทั�วไป อย่างไรกต็าม หากบริษัทไม่สามารถหาตลาดรองได้ บริษัทจะเป็นตวักลางให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�ได้รับ

จดัสรรมาเสนอขายต่อผู้สนใจลงทนุในราคาเสนอซื �อและเสนอขายที�พอใจกนัทั �ง � ฝ่าย 

11. การดาํเนินการหากมีหุ้นสามัญที�เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

หากมีหุ้นสามญัที�เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิในครั �งนี � คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร 

จะเสนอผ่านที�ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื�อพิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัที�เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิต่อไป ทั �งนี �ให้

เป็นไปตามข้อกําหนด เงื�อนไข และวิธีการที�เกี�ยวข้องตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์ และสํานกังาน ก.ล.ต. 

12. จาํนวนหุ้นสามัญที�รองรับเมื�อรวมกับจาํนวนหุ้นที�จดัสรรไว้ 

ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561  เมื�อวนัที� 3 เมษายน 2561  มีมตอินมุตักิารเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการ

ออกหุ้นสามัญเพิ�มทุน จํานวนไม่เกิน 750,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมทั �งสิ �น 750,000,000 บาท 

เพื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิครั �งนี � โดยบริษัทจะมีจํานวนหุ้ นสามัญรวมทั �งสิ �น 2,307,692,307 หุ้ น                

มลูคา่ที�ตราไว้ต่อหุ้น 1.00 บาท ดงัรายละเอียดต่อไปนี � 

 จํานวนหุ้นที�มีอยู่เดมิ  จํานวน 750,000,000 หุ้น 

 จํานวนหุ้นจากการใช้สิทธิจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุใหม่ จํานวน 467,335,804 หุ้น 

 จํานวนหุ้นที�จดัสรรไว้เพื�อรองรับการใช้สิทธิ  

ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ครั �งที� 1 จํานวน 467,335,804 หุ้น 

 จํานวนหุ้นที�จดัสรรไว้เพื�อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จํานวน 57,691,379 หุ้น 

 จํานวนหุ้นทั �งหมดของบริษัท ภายหลงัการใช้สิทธิ 

ตามใบสําคญัแสดงสิทธิทั �งหมด จํานวน 1,742,362,987 หุ้น 

จํานวนหุ้นที�จดัสรรไว้เพื�อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ในครั �งนี � คดิเป็นร้อยละ ��.�� ของจํานวน

หุ้นที�ออกและเรียกชําระก่อนการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ ณ วนัที� วนัที� 28 พฤษภาคม 2561   

13. การออกใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธ ิ

ในกรณีที�ใบสําคญัแสดงสิทธิสญูหาย ถกูขโมย ถกูทําลาย ฉีกขาด หรือเลอะเลือน ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธินํามายื�น

ให้แก่นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิก่อนที�จะมีการออกใบแทนให้ ณ สํานกังานของนายทะเบียน โดยผู้ถือใบสําคญั

แสดงสทิธิจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตา่งๆ ตามที�นายทะเบยีนใบสําคญัแสดงสิทธิ และบริษัทกําหนดไว้ตามสมควร 
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14. การแก้ไขเพิ�มเตมิข้อกาํหนดสิทธ ิ

14.1. การแก้ไขสว่นที�มิใช่สาระสําคญัหรือที�ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 การแก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิ ในเรื�องที�จะกระทบต่อสิทธิที�มิใช่สาระสําคญัของผู้ ถือใบสําคญัแสดง

สิทธิ เช่น แก้ไขขั �นตอนการใช้สิทธิ หรือเรื�องที�เห็นได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ง 

หรือในส่วนซึ�งไม่ทําให้สิทธิของผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิด้อยลงหรือเพื�อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือ

หลักเกณฑ์ที�กําหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื�นใดที�เกี�ยวข้อง 

กฎระเบียบ ข้อบงัคบั หรือคําสั�งที�มีผลบงัคบัทั�วไป หรือประกาศ หรือข้อบงัคบัของ สํานกังาน ก.ล.ต. ที�เกี�ยวข้อง 

ให้บริษัทกระทําโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที�ประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิภายหลงัจากที�ได้แจ้งให้

สํานกังาน ก.ล.ต. ได้ทราบแล้ว ทั �งนี � การแก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิจะต้องไม่เป็นการขยายอายใุบสําคญั

แสดงสิทธิ หรือการเปลี�ยนแปลงราคา หรืออตัราการใช้สิทธิ ยกเว้นการปรับสิทธิตามเงื�อนไขการปรับสิทธิที�ระบุ

ไว้ในข้อ �.� 

14.2        การแก้ไขเปลี�ยนแปลงที�เป็นสาระสําคญั 

 การแก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อกําหนดสิทธินอกจากกรณีข้อ ��.�. ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและมติที�

ประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแล้วแต่กรณี และได้แจ้งให้สํานกังาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว 

14.3 การแจ้งข้อกําหนดสิทธิที�แก้ไขเปลี�ยนแปลง 

 ผู้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิจะแจ้งให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบ SETPortalของตลาด

หลกัทรัพย์โดยทันที ณ วนัที�มีการแก้ไขเพิ�มเติมข้อกําหนดสิทธิ และจะจัดส่งข้อกําหนดสิทธิที�แก้ไขเพิ�มเติม

ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ เมื�อได้รับการร้องขอภายใน �� วนั นบัจากวนัที�มีการร้องขอ โดยผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสิทธิสามารถแจ้งความประสงค์ที�จะขอรับข้อกําหนดสิทธิที�แก้ไขเพิ�มเติมต่อผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ

ตามที�อยู่ที�ปรากฏอยูใ่นหวัข้อ �.�.�. นอกจากนั �น บริษทัจะจดัส่งข้อกําหนดสิทธิที�แก้ไขเพิ�มเตมิให้นายทะเบียน

ใบสําคญัแสดงสทิธิ และ สํานกังาน ก.ล.ต. ภายใน �� วนันบัแต่วนัที�มีการแก้ไข 

14.4  การแก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิต้องไม่ขดัต่อกฎหมาย 

 การแก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องไม่ขดัหรือแย้งกบักฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดทั �งข้อกําหนดแห่งประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที� ทจ.��/���� หรือ

กฎเกณฑ์ใดของสํานกังาน ก.ล.ต. รวมทั �งที�จะเพิ�มเตมิภายหลงัจากที�บริษัทได้รับอนญุาตจากสํานกังาน ก.ล.ต. 

ให้ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ 

15. การประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

15.1 ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิมีสิทธิเรียกประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ อย่างไรก็ตาม การ

เรียกประชุมจะต้องไม่ใช่เพื�อแก้ไขเพิ�มเติมข้อกําหนดสิทธิเรื�องการขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือการ

เปลี�ยนแปลงราคาหรืออตัราการใช้สิทธิ ยกเว้นการปรับสิทธิตามที�ระบไุว้ในข้อ �.� 

15.2 ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�ยงัไมไ่ด้ใช้สิทธิรวมกนัแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ �� ของจํานวน

หนว่ยทั �งหมดของใบสําคญัแสดงสิทธิที�ยงัมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั �น อาจร้องขอให้ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิเรียก

ประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ในกรณีนี �ผู้ออกใบสําคญัแสดงสทิธิจะต้องเรียกประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
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โดยเร็ว ซึ�งต้องไม่เกิน �� วนันบัแต่วนัที�ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิมีคําขอเป็นหนงัสือให้ผู้ออกใบสําคญั

แสดงสทิธิเรียกประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือนบัแตว่นัที�เกิดกรณีใดกรณีหนึ�ง ดงัต่อไปนี � 

(ก) หากมีการเสนอขอแก้ไขเพิ�มเตมิข้อกําหนดสิทธิในสาระสําคญัตามที�กําหนดไว้ในข้อ ��.� ข้างต้น 

(ข) หากมีเหตุการณ์สําคญัซึ�งผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ที�ยงัมิได้ใช้สิทธิรวมกนัแล้วไม่

น้อยกว่าร้อยละ �� ของจํานวนหน่วยทั �งหมดของใบสําคญัแสดงสิทธิ ที�ยงัมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั �น เห็นว่า

อาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือความสามารถของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิใน

กรปฏิบตัติามข้อกําหนดสิทธิ 

ในกรณีที�ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ไม่เรียกประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิตามวรรคก่อน ให้ผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิที�ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�ยงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า

ร้อยละ �� ของจํานวนหนว่ยทั �งหมดของใบสําคญัแสดงสิทธิที�ยงัมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั �น ดําเนนิการเรียกประชุม

ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้ 

15.3 ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชมุเนื�องจาก ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�ยงั

มิได้ใช้สิทธิหรือที�ใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนร้องขอ หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุม ให้บริษัทจัดทํา

หนงัสือนดัประชมุ โดยระบ ุสถานที� วนั เวลา ผู้ ที�ขอให้เรียกประชุมและเรื�องที�พิจารณาในที�ประชมุ และจดัส่งให้

ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�ยงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนแต่ละรายตามรายชื�อและที�อยู่ที�ปรากฏอยู่

ในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิในวนัปิดสมุดทะเบียน เพื�อกําหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมไม่น้อย

กว่า � วนั กอ่นวนัประชมุในแตล่ะครั �ง 

15.4 ในการประชมุผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�ยงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนซึ�งมี

สิทธิในการเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉนัทะให้บุคคลอื�นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ 

โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะต้องยื�นหนงัสือมอบฉนัทะต่อประธานที�ประชมุหรือผู้ที�ประธานที�ประชมุ

มอบหมายกอ่นเริ�มการประชมุ 

15.5 ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดง

สิทธิที�ถืออยู่ โดยใบสําคัญแสดงสิทธิหนึ�งหน่วยมีหนึ�งเสียง ผู้ เป็นประธานในที�ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนนอกจากสิทธิที�ตนมีอยู่ในฐานะผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 

15.6 ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที�มีส่วนได้เสียในข้อพิจารณาอนัใด ซึ�งที�ประชุมจะพิจารณาและลงมติ ไม่มีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนในข้อพิจารณานั �น ๆ 

15.7 ในการประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที�จัดขึ �นโดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัท หรือบุคคลที�ได้รับ

มอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทําหน้าที�เป็นประธานที�ประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ในกรณีที�ผู้ ถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิเป็นผู้จดัประชุม ประธานในที�ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที�ถือใบสําคัญแสดงสิทธิลงมติ

เห็นชอบคดัเลือก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการหรือบุคคลที�ประธานกรรมการมอบหมาย โดยทั �งสองกรณี 

ประธานที�ประชมุไม่มีสทิธิออกเสียงชี �ขาด 

15.8  องค์ประชมุในการประชมุผู้ถือใบสําคญัแสดงสทิธิจะต้องประกอบด้วย ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�ยงัมิได้ใช้สิทธิ

หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และ/หรือ ผู้ รับมอบฉันทะมาประชุม ถือใบสําคญัแสดงสิทธิรวมกันได้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ �� ของจํานวนหน่วยทั �งหมดของใบสําคญัแสดงสิทธิที�ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนจึงครบ

เป็นองค์ประชมุ 
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ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชมุครั �งใด เมื�อลว่งเวลานดัไปแล้ว �� นาที ยงัมีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าร่วม

ประชุมยงัไม่ครบเป็นองค์ประชมุ ให้ถือว่าการประชมุเป็นอนัระงบัไป หากการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ

นั �น เป็นการเรียกนดัโดยมติคณะกรรมการบริษัทให้นดัประชมุใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า � วนั แต่ไม่เกิน 

�� วนั นบัจากวนักําหนดประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิในครั �งแรก และให้บริษัทดําเนินการจดัส่งหนังสือนัด

ประชุมไปยงัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทุกรายตามรายละเอียดและวิธีการที�ระบุไว้ข้างต้น ซึ�งในการประชุมครั �ง

หลงันี �ไม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชมุ สว่นกรณีที�การประชมุดงักล่าวจดัขึ �นโดยการร้องขอของผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสทิธิ บริษัทไม่จําเป็นต้องเรียกประชมุใหม่และให้ถือว่าไม่มีการแก้ไขเพิ�มเตมิข้อกําหนดใหม่ 

15.9  มตทีิ�ประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนหน่วยของ

ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�ยงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนทั �งหมด ณ ขณะนั �น ซึ�งถือโดยผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสทิธิซึ�งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินั �น 

15.10 มติใดๆ ซึ�งที�ประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนั �น ให้ถือว่ามีผลผกูพนัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทุก

ราย ไม่วา่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิรายนั �นจะได้เข้าร่วมประชมุด้วยหรือไม่กต็าม 

15.11 บริษัทจะดําเนินการจดัทําและบนัทึกรายงานการประชุม และเก็บรักษาบนัทกึดงักล่าวไว้ที�สํานกังานใหญ่ของ

บริษทั รายงานการประชมุที�ได้ลงลายมือชื�อโดยประธานให้ถือว่าเป็นหลกัฐานอนัสมบรูณ์ของกจิการทั �งหลายที�

ได้ประชมุกนันั �น และให้ถือว่าการประชุมกิจการที�ประชมุและมติทั �งหลายได้กระทําโดยถกูต้อง 

15.12 ในการประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษัทหรือผู้ ที�ได้รับมอบหมายจากบริษัท และที�ปรึกษากฎหมายของ

บริษัทมีสิทธิที�จะเข้าร่วมประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ เพื�อแสดงความคิดเห็นหรือให้คําอธิบายในที�ประชุมผู้

ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้ 

16. ผลบังคับของข้อกําหนดสิทธแิละกฎหมายที�ใช้บังคับ 

ข้อกําหนดสิทธินี � จะมีผลบงัคบัใช้ตั �งแต่วนัที�ออกใบสําคญัแสดงสิทธิไปจนถึงวนัใช้สิทธิครั �งสดุท้าย โดยข้อกําหนดสิทธินี �

จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้อกําหนดสิทธินี �ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือ

ประกาศใดๆ ที�มีผลบงัคบัตามกฎหมายกบัใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดงักล่าวบงัคบั

กบัใบสําคญัแสดงสทิธิแทนข้อความของข้อกําหนดสิทธิเฉพาะส่วนที�ขดัหรือแย้งกนันั �น  

 ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิขอรับรองว่า จะปฏิบตัิตามรายละเอียดและเงื�อนไขของข้อกําหนดสิทธินี �โดยเคร่งครัด จึงได้

ลงนามไว้เป็นหลกัฐาน ณ วนัที� 18 พฤษภาคม 2561   

ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 

บริษทั ชีวาทยั จํากดั (มหาชน) 

 

 

  ____________________________    ____________________________ 

           (นาย ชาติชาย พานชิชีวะ)                          (นาย บญุ ชนุ เกียรต)ิ 

                   กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม          กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

                   

  



Checklist warrant-RO 

สําหรับการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้น (“warrant”) และหุ้นที�ออกใหม่เพื�อรองรับ 

warrant (“หุ้นรองรับ”) ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น  
 

บริษทัที�ออกหลกัทรัพย์ (“บริษทั”)  บริษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) 

 √ เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“บจ.”) 

 จ เป็นบริษทัมหาชนจาํกดัที�มีหนา้ที�ตามมาตรา 56 (ที�ไม่ใช่ บจ.) 

 

รายละเอียดของ warrant   

 - ชื�อ warrant  (ถา้มี) ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญัของบริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) 

ครั� งที� � (CHEWA-W1)   

 - เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัที�มีรายชื�อ ณ วนัที� 18 เมษายน 2561 

 - วนัที�เสนอขาย warrant  28 พฤษภาคม ���� - วนัสิ�นสุดอาย ุwarrant �� พฤศจิกายน ���� 

 - จาํนวน warrant ที�เสนอขาย 750,000,000 หน่วย    - วนัใชสิ้ทธิครั� งสุดทา้ย �� พฤศจิกายน ����

 - ราคาที�เสนอขาย  0.00 บาท                                     - จาํนวนหุน้รองรับ 750,000,000 หุน้ 

 - อตัราการใชสิ้ทธิ     1:1 - ราคาใชสิ้ทธิ    1.75  บาท/หุ้น 
* ทั�งนี�หากวนัครบกาํหนด และวนัใชสิ้ทธิครั� งสุดทา้ยตรงกบัวนัหยดุทาํการของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ให้เลื�อน

วนัดงักล่าวเป็นวนัก่อนวนัหยดุทาํการนั�น 
 

 

Checklist 

ครบถ้วน 

ตามเกณฑ์1 

เอกสาร 

อ้างอิง 

(ข้อ/หน้า) 

1. ลกัษณะของ warrant   

 1.� สัดส่วนจาํนวนหุน้รองรับต่อจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดของ

บริษทั2 เท่ากบั < 50% 

/ ตามขอ้กาํหนดสิทธิ ขอ้ ��

หน้าที� �� 

                                                        
1
  ใหร้ะบุ  N/A หากเกณฑใ์นขอ้ใดไม่สามารถ apply กบักรณีของบริษทัได ้

2  วิธีการคาํนวณสดัส่วนจาํนวนหุ้นรองรับ :  

((จาํนวนหุน้รองรับ warrant ที�เสนอขายในครั�งนี� ) + (จาํนวนหุ้นรองรับ CD หรือ warrant ที�เสนอขาย 

  ในครั�งอื�น* ซึ�งไม่รวมหุน้ที�จดัไวร้องรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant))    

                        (จาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดของบริษทั  ซึ� งรวมจาํนวนหุ้นที�จะออกใหม่อื�น 

ที�บริษทั จะเสนอขายควบคู่กบั warrant ในครั�งนี� ) 
 * เฉพาะจาํนวนหุ้นรองรับที� outstanding  อนึ�ง หากในการประชุมผูถ้ือหุน้เพื�อมีมติออก warrant ในครั� งนี�  ผูถ้ือหุ้น

มีมติอนุมติัให้ออกหุ้นเพิ�มเติมเพื�อรองรับการปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพที�เสนอขายในครั� งอื�น หรือผูถื้อหุ้นมีมติในวาระอื�นใดที�

อาจทาํให้จาํนวนหุ้นรองรับ outstanding ที�จะตอ้งนาํมาคาํนวณเพิ�มขึ�น เช่น การจ่ายเงินปันผลเกินกว่าที�กาํหนด ซึ� งเป็นผลให้ตอ้งมีการ

ปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพที�เสนอขายในครั� งอื�น  เป็นตน้  บริษทัตอ้งนาํหุน้รองรับที�อาจเพิ�มขึ�นดงักล่าวมารวมคาํนวณดว้ย 

    ทั�งนี�  CD    = หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

            ESOP = การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่กรรมการหรือพนกังานตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน

เกี�ยวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยที์�ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน 
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Checklist 

ครบถ้วน 

ตามเกณฑ์ 

เอกสาร 

อ้างอิง 

(ข้อ/หน้า) 

 จ > 50% เฉพาะเป็นการออก warrant ในกรณีใดกรณีหนึ�งต่อไปนี�   

ที�ไดรั้บผ่อนผนัจากสาํนกังานก่อนการเสนอขาย  ตามหนงัสือที� ___ลงวนัที� 

_____ 

 (�) บริษทัอยูใ่นภาวะที�มีความจาํเป็นตอ้งไดร้ับความช่วยเหลือ 

ทางการเงิน 

 (�) เพื�อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี�ของบริษทั  

 (�) กรณีที�มีเหตุจาํเป็นและสมควร และเป็นไปเพื�อประโยชน์ของ

บริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวม  

  

 1.� มีอายุแน่นอน ซึ�ง  � ปี นบัแต่วนัที�ออก warrant  (วนัที� 2� พฤษภาคม 

2561) 

/ ตามขอ้กาํหนดสิทธิ ขอ้ 

�.� หน้าที� � 

 1.� กาํหนดราคา และอตัราการใชสิ้ทธิไวอ้ย่างแน่นอน / ตามขอ้กาํหนดสิทธิ ขอ้ 

�.� หน้าที� � 

 1.� มีระยะเวลาให้แสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิครั�งสุดทา้ย ≥ 15 วนั 

ก่อนวนัใชสิ้ทธิ3 

/ ตามขอ้กาํหนดสิทธิ ขอ้ 

�.� หน้าที� � 

 �.� กาํหนดให้มีการใชสิ้ทธิซื�อหุ้นรองรับให้แลว้เสร็จภายในอาย ุwarrant / ตามขอ้กาํหนดสิทธิ ขอ้ 

�.� หน้าที� � 

2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไดแ้สดงขอ้มูลอย่างน้อย ดงันี�    

 2.1 ขอ้มูลเบื�องตน้เกี�ยวกบั warrant เช่น 

  - ราคาหรืออตัราที�คาดว่าจะเป็นราคาหรืออตัราการใชสิ้ทธิ 

  - ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ  

 - วนัสิ�นสุดของการใชสิ้ทธิ  

 - เหตุใหต้อ้งออกหุน้ใหม่เพื�อรองรับการปรับสิทธิ 

              - อื�น ๆ (ถา้มี) ระบุ ________ 

/ หนงัสือเชิญประชุมสามญั

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 สิ�ง

ที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 5 หน้า 

43 

 2.2 ผลกระทบต่อผูถ้ือหุน้ (dilution effect) หากมีการใชสิ้ทธิครบถว้น  

โดยไดร้ะบุ 

  (1) price dilution4 

/ หนงัสือเชิญประชุมสามญั

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 สิ�ง

ที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 5 หน้า 

53 

                                                        
3
 ไม่รวมวนัใชสิ้ทธิ 

4
  Price dilution  = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

     ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

  โดยราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จาํนวนหุน้ paid-up) + (ราคาใชสิ้ทธิ x จาํนวนหุน้รองรับที�เสนอขายครั� งนี� )   

                              จาํนวนหุน้ paid-up + จาํนวนหุน้รองรับที�เสนอขายครั� งนี�  
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Checklist 

ครบถ้วน 

ตาม

เกณฑ์ 

เอกสาร 

อ้างอิง 

(ข้อ/หน้า) 

2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไดแ้สดงขอ้มูลอย่างน้อย ดงันี�  (ถา้มี)   

 2.2 ผลกระทบต่อผูถ้ือหุน้ (dilution effect) หากมีการใชสิ้ทธิครบถว้น  

โดยไดร้ะบุ (ต่อ) 

 (2) earning per share dilution5 หรือ control dilution6 

/ หนงัสือเชิญประชุมสามญัผู ้

ถือหุน้ประจาํปี 2561 สิ�งที�ส่ง

มาดว้ยลาํดบัที� 5 หน้า 53 - 54 

 2.3 วิธีการจดัสรรwarrant  / หนงัสือเชิญประชุมสามญัผู ้

ถือหุน้ประจาํปี 2561 สิ�งที�ส่ง

มาดว้ยลาํดบัที� 5 หน้า 43 - 52 
3. มตทิี�ประชุมผู้ถือหุ้นและอายุมต ิ   

 3.1 บริษทัไดรั้บมติที�ประชุมผูถื้อหุ้น ให้ออกหุน้รองรับอยา่งเพียงพอ   / หนงัสือเชิญประชุมสามญัผู ้

ถือหุน้ประจาํปี 2561 วาระที� 7 

หนา้ 7 - 8 
 3.2 บริษทัไดเ้สนอขาย warrant แลว้เสร็จภายใน � ปีนบัแต่วนัที�ที�ประชุม 

ผูถื้อหุน้มีมติ (ผูถื้อหุ้นอนุมติัเมื�อวนัที� � เมษายน 2561) 
  

�. ข้อกาํหนดสิทธิของ warrant มีรายการอยา่งนอ้ย ดงันี�    

 4.1 รายละเอยีดของ warrant โดยมีรายละเอยีดดงัต่อไปนี�   

(�) อายุของ warrant  ระบุ 1 ปี 6 เดือน 

(�) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใชสิ้ทธิซื�อหุน้ 

(�) อตัราการใชสิ้ทธิ 

(4) วิธีการใชสิ้ทธิของ warrant เช่น ใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัสุดทา้ยของแต่ละไตรมาส  

(�)  รายละเอียดสาํคญัอื�น (ถา้มี) ระบ_ุ___________ 

/ ตามขอ้กาํหนดสิทธิ ขอ้ �.� 

หนา้ที� � 

 �.� เหตุ เงื�อนไข และกระบวนการในการแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้กาํหนดตาม 

warrant 

/ ตามขอ้กาํหนดสิทธิ ขอ้ � 

หนา้ที� �� 
 �.� ค่าเสียหายที�ผูถื้อ warrant จะไดร้ับในกรณีที�บริษทัไม่สามารถจดัใหมี้ 

หุน้รองรับได ้ซึ�งตอ้งไม่ตํ�ากว่าส่วนต่างระหว่างราคาตลาดของหุน้ของบริษทักบั 

ราคาใชสิ้ทธิ 

/ ตามขอ้กาํหนดสิทธิ ขอ้ � 

หนา้ที� �� 

                                                        
5  Earnings per share dilution  = Earning per share ก่อนเสนอขาย - Earning per share หลงัเสนอขาย 

        Earning per share ก่อนเสนอขาย 

 โดย  Earning per share ก่อนเสนอขาย   = กาํไรสุทธิ / จาํนวนหุน้ paid-up  

           Earnings per share หลงัเสนอขาย  = กาํไรสุทธิ / (จาํนวนหุน้ paid-up + จาํนวนหุน้รองรับที�เสนอขายครั� งนี� ) 
6
  Control dilution  =                          จาํนวนหุ้นรองรับที�เสนอขายครั�งนี�      

            จาํนวนหุน้ paid-up + จาํนวนหุน้รองรับที�เสนอขายครั� งนี�  
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Checklist 

ครบถ้วน 

ตามเกณฑ์ 

เอกสาร 

อ้างอิง 

(ข้อ/หน้า) 

�. ข้อกาํหนดสิทธิของ warrant มีรายการอยา่งนอ้ย ดงันี�  (ต่อ)   

 �.� มาตรการคุม้ครองผูถื้อ warrant  ซึ� งมีขอ้กาํหนดดงันี�  

 (�) กรณีมีขอ้กาํหนดให้บริษทัสามารถเรียกใหผู้ถื้อ warrant ใชสิ้ทธิ 

ก่อนกาํหนด บริษทัรับรองว่า ขอ้กาํหนดดงักล่าว 

 (ก) มีความเป็นธรรม ชดัเจน และเหตุแห่งการเรียกใหใ้ชสิ้ทธิ 

ก่อนกาํหนดดงักล่าวตอ้งอา้งองิเหตุการณ์หรือการกระทาํที�ไม่อยูใ่นอาํนาจ

ควบคุมของบุคคลใด ๆ  

 (ข) กาํหนดให้บริษทั ตอ้งเรียกให้มีการใชสิ้ทธิเมื�อมีเหตุการณ์ 

ที�กาํหนดไว ้

 (ค) มีมาตรการที�เพียงพอซึ�งทาํใหผู้ถื้อ warrant ในทอดต่อ ๆ ไป 

ทราบถึงขอ้กาํหนดดงักล่าว 

 (�) กาํหนดเหตุและเงื�อนไขในการปรับสิทธิในกรณีดงัต่อไปนี�พร้อม

กบัระบุวิธีการคาํนวณ 

 (ก) เมื�อมีการเปลี�ยนแปลง par value หุน้ของบริษทั อนัเป็นผลมา

จากการรวมหุน้หรือแบ่งแยกหุน้ 

 (ข) เมื�อบริษทัเสนอขายหุน้ที�ออกใหม่ในราคาที�ต ํ�ากว่าราคาตลาด7 

 (ค) เมื�อบริษทัเสนอขาย CD หรือ warrant ในราคาที�ตํ�ากวา่ราคา

ตลาด� 

 (ง) เมื�อบริษทัจ่ายเงินปันผลทั�งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ที�ออก

ใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น 

 (จ) เมื�อบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ�งเกินกว่าอตัราที�ระบุไวใ้น

ขอ้กาํหนดสิทธิ 

 (ฉ) เมื�อมีกรณีอื�นใดในลกัษณะเดียวกบั (ก) ถึง (จ) ที�ทาํใหผ้ล

ประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที�ผูถ้ือ warrant จะไดร้ับเมื�อมีการใชสิ้ทธิดอ้ยไป

กว่าเดิม 

 กรณีการปรับสิทธิตามขอ้ (ข) และ (ค) บริษทัไดร้ะบุส่วนลดจาก

ราคาตลาด พร้อมกบัวธีิการคาํนวณราคาเสนอขายและราคาตลาดในขอ้กาํหนด

สิทธิแลว้ 

 ทั�งนี�  หากบริษทัจะไม่ดาํเนินการปรับสิทธิเมื�อเกิดเหตุการณ์ตาม  

(ก)-(ฉ) บริษทัไดรั้บผ่อนผนัจากสาํนกังานก่อนการเสนอขายแลว้ ตามหนงัสือ

ที�_________ ลงวนัที� _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
/ 

ไม่มีขอ้กาํหนดสิทธิให้

บริษทัเรียกผูถื้อ warrant 

ใชสิ้ทธิก่อนกาํหนด 

 

 

 

 

 

 

 

ตามขอ้กาํหนดสิทธิ ขอ้ � 

หน้าที� �� – 18 

                                                        
7
  คือ การเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยมีราคาเสนอขายตํ�ากว่าราคาตลาดเกิน ��% โดยมีวธีิการคาํนวณราคาเสนอขาย

และราคาตลาดตามหมายเหตุ �  
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Checklist 

ครบถ้วน 

ตามเกณฑ์ 

เอกสาร 

อ้างอิง 

(ข้อ/หน้า) 

�. การดําเนินการภายหลงัการเสนอขาย warrant   

 �.� บริษทัระบไุวใ้นการเสนอขาย warrant ว่า จะปรับสิทธิโดยวธีิใดวิธี

หนึ�งดงันี�  

  (�) ปรับราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ หรือ 

  (�) ปรับราคาใชสิ้ทธิ ควบคู่กบัการออก warrant ใหม่ทดแทนการปรับ

อตัราการใชสิ้ทธิ 

  ทั�งนี�  หากบริษทัตอ้งออกหุน้รองรับเพิ�มเติม บริษทัตอ้งยื�นมติที�

ประชุมผูถ้ือหุน้ที�อนุมตัิให้ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธินั�นอย่างเพียงพอต่อ

สาํนกังานก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษทัไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้

รองรับ 

/ ตามขอ้กาํหนดสิทธิ ขอ้ � 

หน้าที� �� – 18 

 5.2 บริษทัระบุไวใ้นการเสนอขาย warrant ว่าจะไม่ขยายอายุ warrant  

และไม่แกไ้ขเปลี�ยนแปลงราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ เวน้แต่จะเป็นการปรับสิทธิ

ตามที�กาํหนดในขอ้ 4.4 (2)  

/ ตามขอ้กาํหนดสิทธิ ขอ้

��.� หนา้ที� 25 

 

 บริษทัขอเรียนว่า บริษทัรับทราบและเขา้ใจเงื�อนไขที�ตอ้งปฏิบติัตามที�ประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุนเกี�ยวกบัการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย warrant และหุน้รองรับทุกประการ  

ทั� ง นี�  ใ น ก า ร แ ก้ ไ ข เ พิ� ม เ ติ ม ข้ อ กํ า ห น ด ต า ม  warrant ภ า ย ห ลั ง ก า ร เ ส น อ ข า ย  

บริษทัจะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ และจะไม่ดาํเนินการใหข้ดัหรือแยง้กบั

ขอ้กาํหนดตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนดงักล่าว โดยบริษทัจะแจง้การแกไ้ขเพิ�มเติมนั�น

เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหส้ํานกังานทราบภายใน �� วนันบัแต่วนัที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติม  และขอรับรองว่า

ขอ้มูลที�ระบุไวใ้นรายการขา้งตน้และเอกสารที�แนบมาพร้อม checklist นี� ถูกตอ้งและตรงต่อความจริงทุก

ประการ 

 

ลงชื�อ  __________________________ 

          (นายชาติชาย   พานิชชีวะ) 

ลงชื�อ  __________________________ 

          (นายบุญ ชุน เกียรติ) 

ในฐานะกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทั พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  
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ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) 

1. ในการประชุมครั� งนี�  บริษทัมีการออกและเสนอขายหลกัทรัพยด์งันี�   

a. การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) 

จาํนวน 750,000,000 หุน้  

b. การออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ CHEWA-W1 จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที�จองซื�อหุน้สามญัเพิ�ม

ทุนที�ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน (Right Offering) จาํนวน 467,335,804 หน่วย และ

มีการออกหุ้นสามญัเพื�อรองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ CHEWA -W1 จาํนวน 467,335,804 

หุน้  

c. การออกและจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ 

จาํนวน 57,691,379 หุน้ 

2.หุน้สามญัที�ออกตามการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิในครั�งนี�จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียม

กบัหุน้สามญัของบริษทัที�ออกไปก่อนหนา้นี� ทุกประการ  

3.นอกจากหุ้นสามญัจาํนวน 750,000,000 หุ้น (มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) ที�ไดจ้ดัสรรไว้

รองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิม บริษทัอาจจะตอ้งเพิ�มทุนขึ�นอีกเพื�อรองรับ

การเปลี�ยนแปลงในการใช้สิทธิเมื�อเกิดเหตุการณ์ตามเงื�อนไขการปรับสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิตามที�

กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ  

ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)  

    ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นดา้นการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) จากการออกและเสนอ

ขายหลกัทรัพยใ์นครั� งนี�  

    สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กรณีดงัต่อไปนี�   

    กรณีที� 1  ผูถื้อหุ้นเดิมจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�ออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นตามสัดส่วน

การถือหุ้นเดิม (Right Offering) รวมถึงใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ CHEWA-W1 

ทั�งจาํนวน  

  กรณีที� 2  ผูถื้อหุ้นเดิมจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�ออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นตามสัดส่วน

การถือหุ้นเดิม (Right Offering) แต่บุคคลอื�นที�มิใช่ผูถื้อหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิ CHEWA-W1 ทั�งจาํนวน  

มีรายละเอียดการคาํนวณในแต่ละกรณีดงันี�   

กรณีที� 1  เท่ากบัศูนย ์เนื�องจากผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิในการจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนตามสัดส่วน

รวมถึงใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ CHEWA -W1 ทั�งจาํนวน  

กรณีที� 2  

การลดลงของสัดส่วนการถือหุน้  
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=      จาํนวนหุน้รองรับ CHEWA-W1    

                 จาํนวนหุน้ paid-up +จาํนวนหุน้ RO + จาํนวนหุน้รองรับ CHEWA-W1 + 

จาํนวนหุน้ปันผล  

=  ร้อยละ 26.82 

 

2. ด้านการลดลงของกําไรสุทธิต่อหุ้น (Earning per Share Dilution, EPS Dilution)  

กรณีบริษทัออกและเสนอขายหลกัทรัพยใ์นครั� งนี� เป็นที�เรียบร้อยและมีการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดง

สิทธิ CHEWA-W1 ทั�งจาํนวน ผลกระทบต่อการลดลงของกาํไรสุทธิต่อหุน้ โดยพิจารณาจากกาํไรสุทธิ

ของบริษทัสาํหรับงวดปีล่าสุด มีรายละเอียดการคาํนวณดงันี�   

กาํไรสุทธิ (Earning)  เท่ากบั  155,503,714   บาทจากกาํไรสุทธิของบริษทัสาํหรับงวดปี 2560  

EPS ก่อนการเสนอขาย  เท่ากบั  0.21   บาทต่อหุน้  

(Earning หารดว้ยจาํนวนหุน้ที�ออกและชาํระแลว้จาํนวน  750,000,000   หุน้)  

EPS หลงัการเสนอขาย  
=      Earning     

               จาํนวนหุน้ paid-up + จาํนวนหุน้ RO + จาํนวนหุน้รองรับ CHEWA-W1 + จาํนวนหุน้ปันผล 

=   0.09   บาทต่อหุน้  

การลดลงของกาํไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution)   =  (EPS ก่อนการเสนอขาย - EPS หลงัการเสนอขาย)×100 

EPS ก่อนการเสนอขาย  

=  ร้อยละ 56.96  

3. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)  

ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นดา้นการลดลงของราคา (Price Dilution) จากการออกและเสนอขายหลกัทรัพยใ์น

ครั�งนี�สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กรณีดงัต่อไปนี�   

กรณีที� 1  ผูถื้อหุ้นเดิมจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�ออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นตามสัดส่วน

การถือหุ้นเดิม (Right Offering) แต่ไม่มีการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ CHEWA-W1 ทั�ง

จาํนวน  

กรณีที� 2  ผูถื้อหุ้นเดิมจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�ออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นตามสัดส่วน

การถือหุ้นเดิม (Right Offering) และมีการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ CHEWA-W1 ทั�ง

จาํนวน  

โดยกาํหนดให ้ 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย  เท่ากบั 1.49 บาทต่อหุ้น ซึ�งคาํนวณจากราคาปิดถวัเฉลี�ยของหุ้นสามญั

ของบริษทัที�มีการซื�อขายในตลาดหลกัทรัพย ์ในช่วงระยะเวลา 15 วนั

ทาํการติดต่อกันก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 2/2561 
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เมื�อวนัที� 14 กุมภาพนัธ์ 2561 ซึ� งเป็นวนัที�คณะกรรมการบริษทัมีมติ

ใหเ้สนอวาระต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้  

และมีรายละเอียดการคาํนวณการลดลงของราคาในแต่ละกรณีดงันี�   

กรณีที� 1  

ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย  

=  (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย×จาํนวนหุน้ paid-up)+(ราคา RO×จาํนวนหุน้ RO)+(ราคาพาร์×จาํนวนหุน้ปันผล) 

       จาํนวนหุน้ paid-up+จาํนวนหุน้ RO + จาํนวนหุน้ปันผล  

=   1.34 บาทต่อหุน้  

การลดลงของราคาตลาด  

=   (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย-ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย)×100 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย  

=  ร้อยละ  9.85 

กรณีที� 2  

เท่ากบักรณีที� 1 เนื�องจากราคาใชสิ้ทธิแปลงสภาพสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย  

 

รายละเอียดการคํานวณสัดส่วนหุ้นรองรับ 

สดัส่วนหุน้รองรับ  =  จาํนวนหุน้รองรับ CHEWA-W1 

     จาํนวนหุน้ paid-up + จาํนวนหุน้ RO + จาํนวนหุน้ปันผล 

=  ร้อยละ  36.65 

หมายเหตุ � 

การเสนอขายหลกัทรัพย์ที�ออกใหม่ในราคาตํ�า หมายถึง การเสนอขายหลกัทรัพยใ์นกรณีใดกรณีหนึ�ง

ดงัต่อไปนี�    

  �. การเสนอขายหุน้ที�ออกใหม่ในราคาตํ�า หมายถึง การเสนอขายหุน้ โดยกาํหนดราคาเสนอขาย

ตาม � ใหมี้ส่วนลดจากราคาตลาดเกินกวา่ ��% 

  �. การเสนอขาย warrant ในราคาตํ�า หมายถึง การเสนอขาย warrant และหุน้รองรับ  

โดยกาํหนดราคาเสนอขายตาม � ใหมี้ส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า ��% 

  3. การเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ (“CD”) ในราคาตํ�า หมายถึง การเสนอขาย CD  

โดยกาํหนดราคาเสนอขายตาม � ใหมี้ส่วนลดจากราคาตลาดเกินกวา่ ��% 

 

�. การคํานวณราคาเสนอขาย 

1.1 กรณีเสนอขายหุน้ ใหใ้ชร้าคาเสนอขายต่อผูล้งทุน 

1.2 กรณีเสนอขาย warrant ใหใ้ชร้าคาเสนอขาย warrant บวกราคาใชสิ้ทธิที�จะซื�อหุน้ 
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  1.3  กรณีเสนอขายหุน้ควบคู่ไปกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้ ใหค้าํนวณดงันี�  

((Ps) (Qs)) + ((Pw)(Qw)) + ((Ep)( Qx))  

                        Qs +  Qx 

  ทั�งนี�  โดยที� 

  Ps   =  ราคาเสนอขายหุน้ 

  Qs  =  จาํนวนหุน้ที�เสนอขายควบคู่ไปกบั warrant 

  Pw =  ราคาเสนอขาย warrant 

  Qw =  จาํนวน warrant ที�เสนอขายควบคู่ไปกบัหุน้ 

  Ep  =  ราคาใชสิ้ทธิที�จะซื�อหุ้นตาม warrant 

  Qx  =  จาํนวนหุน้ที�จะไดร้ับจากการใชสิ้ทธิที�จะซื�อหุน้ตาม Qw 

 1.4 กรณีเสนอขาย CD ใหใ้ชร้าคาเสนอขาย CD หารดว้ยอตัราแปลงสภาพ 
 

�. การคาํนวณราคาตลาด ใหใ้ชร้าคาหนึ�งราคาใดดงัต่อไปนี�    

  �.� ราคาตลาดถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของหุน้ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่ � วนัทาํการติดต่อกนั  

แต่ไม่เกิน �� วนัทาํการติดต่อกนั ก่อนวนักาํหนดราคาเสนอขาย 

   (1) ราคาที�นาํมาถวัเฉลี�ยสามารถใชร้าคาปิดหรือราคาเฉลี�ยของการซื�อขายหุ้น 

ในแต่ละวนักไ็ด ้

  (�) วนักําหนดราคาเสนอขาย ใหเ้ป็นวนัใดวนัหนึ�งดงัต่อไปนี�  

  (ก) วนัที�คณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อขออนุมติัใหบ้ริษทั

เสนอขาย warrant และหุน้รองรับในราคาตํ�า  

 (ข) วนัที�ที�ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัเสนอขายหุน้ที�ออกใหม่ในราคาตํ�า 

  (ค) วนัแรกที�เสนอขายต่อผูล้งทุน 

  (ง) วนัที�ผูล้งทุนมีสิทธิซื�อหุ้นตาม warrant    

   ทั�งนี�  หากไม่ใชร้าคาตลาดถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของหุ้นตลาดตามขอ้ �.� ใหร้ะบุความ

เหมาะสมและเหตุผลของการไม่เลือกใชร้าคาตลาดดงักล่าวใหช้ดัเจนดว้ย 

 �.� ราคาที�กาํหนดโดยผา่นการวเิคราะหเ์ปรียบเทียบกบัความตอ้งการซื�อและความตอ้งการขาย

หุน้ที�ออกใหม่ของบริษทั เช่น การสาํรวจความตอ้งการซื�อหลกัทรัพย ์(book building) เป็นตน้  

  �.�  ราคายุติธรรมที�ประเมินโดยที�ปรึกษาทางการเงินที�อยู่ในบญัชีรายชื�อที�สาํนกังานใหค้วาม

เห็นชอบ  ทั�งนี�  ใหเ้ปิดเผยสมมติฐานสาํคญัที�ใชป้ระกอบการคาํนวณราคาตลาดใหเ้พียงพอและชดัเจน

ดว้ย 




