
 บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

 
ข้อกาํหนดว่าด้วยสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาํคัญแสดงสทิธิ  

และผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ 

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 4 

 

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 4 ท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้น

เดมิของบริษัท (“ใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 4” หรือ “CGD-W4”) ออกโดยบริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) ตามมติท่ี

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามท่ีได้กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ โดยผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสิทธิจะต้องผูกพนัตามข้อกําหนดสิทธินีท้กุประการ และให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกําหนดต่างๆ 

ในข้อกําหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว ทัง้นี ้ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิจะจดัให้มีการเก็บรักษาสําเนาข้อกําหนดสิทธิไว้ ณ สํานกังานใหญ่

ของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ เพ่ือให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ขอตรวจสอบสําเนาข้อกําหนดสิทธิและสญัญาต่างๆ ได้ในวนัและเวลา

ทําการของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 

คําจาํกัดความ 

คําและข้อความต่างๆ ท่ีใช้อยู่ในข้อกําหนดสิทธิ ให้มีความหมายดังต่อไปน้ี 

ข้อกําหนดสิทธิ หมายถงึ ข้อกําหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 4 ฉบบันี ้(รวมถงึท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) 
 

ใบสําคญัแสดงสิทธิ หมายถงึ ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท คันทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ 

จํากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 4 ท่ีจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัท คันทร่ี กรุ๊ป  

ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) ตามสดัส่วนการถือหุ้น  
 

ใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ หมายถงึ ใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกโดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เพ่ือใช้แทนใบสําคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของ บริษัท คันทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด 

(มหาชน) ครัง้ท่ี 4 
 

บริษัท หรือ  หมายถงึ บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ   
 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ หมายถงึ ผู้ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอป

เมนท์ จํากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 4 และให้รวมถึงผู้ทรงสิทธิในใบแทนใบสําคญัแสดง

สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 
 

สิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิ หมายถงึ หมายถงึ สิทธิทัง้ปวงในใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป 

ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 4 ภายใต้ข้อกําหนดสิทธินีแ้ละ/หรือภายใต้

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) อันรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเฉพาะ) สิทธิในการเข้าร่วม

ประชมุและสิทธิในการลงคะแนนเสียงในการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 
 

ข้อกําหนดสิทธิ หน้า 1 

 



 บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

 
วนัทําการ หมายถงึ วนัท่ีธนาคารพาณิชย์เปิดทําการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ใช่วนัเสาร์หรือ

วันอาทิตย์ หรือวันอ่ืนใดท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของ

ธนาคารพาณิชย์ 
 

ประกาศ ทจ.34/2551 หมายถงึ ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ.34/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการ

อนุญาตให้เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีออกใหม่และหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือ

รองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 (รวมถงึท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) 
 

สํานกังาน ก.ล.ต. หมายถงึ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 

ตลาดหลกัทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ หมายถงึ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ี

ดําเนินกิจการรับฝากหลกัทรัพย์ได้ตามกฎหมายซึง่เข้ารับทําหน้าท่ีแทน 
 

นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ หมายถงึ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
 

สมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ หมายถงึ หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับ

ใบสําคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 4 และผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 4 เช่น ช่ือและท่ีอยู่ของ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 4 การโอน การจํานํา การอายดั การออกใบสําคญัแสดง

สิทธิ ครัง้ท่ี 4 ใบใหม่ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ

ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

ประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง 
 

วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ หมายถงึ วนัท่ี 27 มิถนุายน 2561 
 

วนัใช้สิทธิ หมายถงึ ให้มีความหมายตามท่ีระบไุว้ในข้อ 1.2.1 ของข้อกําหนดสิทธิ 
 

วนัใช้สิทธิครัง้แรก หมายถงึ ให้มีความหมายตามท่ีระบไุว้ในข้อ 1.2.1 ของข้อกําหนดสิทธิ 
 

วนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย หมายถงึ ให้มีความหมายตามท่ีระบไุว้ในข้อ 1.2.1 ของข้อกําหนดสิทธิ 
 

ระยะเวลาการแจ้งความ หมายถงึ ให้มีความหมายตามท่ีระบไุว้ในข้อ 1.2.2 ของข้อกําหนดสิทธิ  

จํานงในการใช้สิทธิ    

 

 1.  รายละเอียดเก่ียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทจะออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ จํานวนไม่เกิน 1,653,225,590 หน่วย จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท

ตามสดัส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขายดงัตอ่ไปนี ้  

ข้อกําหนดสิทธิ หน้า 2 

 



 บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

 
1.1   ลักษณะสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

  

ท่ีอยู่ของผู้ออกใบสําคัญ

แสดงสิทธิ 

898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชัน้ 20 ถนนเพลินจิต  

แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  

โทรศพัท์ 0-2658-7888 

โทรสาร  0-2658-7880 

  

ประเภทของใบสําคัญแสดง

สิทธิ   

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) ครัง้

ท่ี 4 ท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัท (“ใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 4” หรือ “CGD-W4”) 

  

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและโอนเปล่ียนมือได้ 

  

จาํนวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี

ออกและเสนอขาย 

ไม่เกิน 1,653,225,590  หน่วย   

 

  

จาํนวนหุ้นสามัญท่ีสํารอง

เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
 

ไม่เกิน 1,653,225,590  หุ้น (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 20 ของจํานวนหุ้นท่ี

จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท  

วธีิการเสนอขาย จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัทท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 15 มิถุนายน 

2561 (Record Date) (“ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท”) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วย

ใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คดิมลูคา่ ในกรณีท่ีมีเศษของใบสําคญัแสดงสิทธิเหลือจากการคํานวณ

ตามอตัราส่วนการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ให้ตดัเศษดงักล่าวทิง้ทัง้จํานวน 

ในกรณีท่ีมีใบสําคญัแสดงสิทธิเหลือจากการจดัสรรดงักล่าว ให้ยกเลิกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือ 

โดยบริษัทจะไม่นําใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเหลืออยู่นัน้มาจดัสรรใหม ่

ผู้ ท่ีใช้สิทธิซือ้หุ้นของบริษัท ตามใบสําคญัแสดงสิทธิไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

  

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท  

  

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีออกและเสนอขาย  

 

 

 

 

วันท่ีออกและเสนอขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

วนัท่ี 27 มิถนุายน 2561 
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 บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

 
อัตราการใช้สิทธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยตอ่ 1 หุ้นสามญัใหม่ (เว้นแต่จะมีการปรับอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการ

ปรับสิทธิ) 

  

ราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิจะเท่ากับ 2.75 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้

สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสําคัญ

แสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 4 ต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิจะไม่ต่ํากว่ามูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้น

สามญัของบริษัท 

ระยะเวลาและกําหนดการ

ใช้สิทธิ 

เป็นไปตามท่ีระบใุนข้อ 1.2 

  

วันสิน้สุดอายุของใบสําคัญ

แสดงสิทธิ 

วนัท่ี 26 มิถนุายน 2564 

  

ตลาดรองของใบสําคัญ

แสดงสิทธิ 

บริษัทจะนําใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นี ้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 30 วนั

นบัจากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 

  

ตลาดรองของหุ้นสามัญท่ี

เกิดจากการใช้สิทธิ 

บริษัทจะนําหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายในครัง้นี ้

เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  

  

วธีิการและเงื่อนไขการใช้

สิทธิ 

เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในข้อ 1.2 

  

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น เป็นไปตามท่ีระบใุนเอกสารแนบท้าย 
 

1.2 การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ 

1.2.1  วันกําหนดการใช้สิทธิ (Exercise Date)  

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้ในวนัทําการสุดท้ายของทกุเดือนท่ี 6 (กล่าวคือวนัทําการ

สุดท้ายของเดือนธันวาคม และเดือนมิถุนายน) หลงัจากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ตลอดอายุ

ของใบสําคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้วนัใช้สิทธิครัง้แรกจะตรงกับวนัท่ี 28 ธันวาคม 2561 และวนัใช้สิทธิวนัสุดท้ายจะตรงกบัวนัท่ีใบสําคญั

แสดงสิทธิมีอายคุรบกําหนด 3 ปี ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 26 มิถนุายน 2564 และในกรณีท่ีวนัใช้สิทธิดงักล่าวตรงกบัวนัหยุดทําการ ให้เล่ือนวนั

ใช้สิทธิดงักล่าวเป็นวนัทําการก่อนหน้าการใช้สิทธิ และบริษัทจะไม่เรียกให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิก่อน

กําหนด   

1.2.2  ระยะเวลาการแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้น

สามญัของบริษัท ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัทําการก่อนวนัใช้สิทธิในแต่ละครัง้ (ต่อไปนีเ้รียกว่า 

“ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ”) ยกเว้นการใช้สิทธิครัง้สุดท้ายกําหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ
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ครัง้สุดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัใช้สิทธิครัง้สุดท้าย (ต่อไปนีเ้รียกว่า “ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิครัง้

สดุท้าย”)  

ทัง้นี ้บริษัทจะไม่มีการปิดสมดุทะเบียนเพ่ือพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ ยกเว้นในกรณีการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย บริษัทจะ

ปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ 21 วนั ก่อนวนัใช้สิทธิครัง้สุดท้าย และตลาดหลกัทรัพย์จะทําการขึน้เคร่ืองหมาย SP 

(ห้ามการซือ้ขาย) ล่วงหน้า 2 วนัทําการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน (ในกรณีท่ีวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิตรง

กบัวนัหยดุทําการให้เล่ือนวนัปิดสมดุทะเบียนเป็นวนัทําการก่อนหน้า) 

การแจ้งข่าวเก่ียวกับการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ และระยะเวลาการแจ้งความ

จํานงในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดดงักล่าวอย่างน้อย 5 วนัทําการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในแต่ละ

ครัง้ ในระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SETSMART / ELCID) สําหรับวนัใช้สิทธิครัง้สุดท้าย บริษัทจะส่งรายละเอียด

ดงักล่าวให้กับผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิตามรายช่ือท่ีปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียน  

1.2.3 นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั   

เลขท่ี 93  ชัน้ 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง 

เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท์ 0-2009-9000  

โทรสาร  0-2009-9991  

Website: www.set.or.th/tsd  

 

นายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิ จะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียน

จะต้องประกอบด้วย ช่ือและนามสกลุ สญัชาตแิละท่ีอยู่ของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะ

กําหนด ในกรณีข้อมลูไม่ตรงกนั จะถือวา่ข้อมลูท่ีปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียน ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นข้อมลูท่ีถูกต้อง ดงันัน้ ผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิมีหน้าท่ีในการแจ้งขอเปล่ียนแปลง หรือแก้ไขข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบนัทึกสมดุทะเบียนใบสําคญั

แสดงสิทธิตอ่นายทะเบียนโดยตรง 

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งการเปล่ียนแปลงดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ (SETSMART / ELCID) โดยเร็ว และแจ้งสํานกังาน ก.ล.ต. 

ภายใน 15 วัน รวมทัง้บริษัทจะดําเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งการเปล่ียนแปลงดงักล่าวให้กับผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนด้วย 

1.2.4 วธีิการและสถานท่ีตดิต่อในการใช้สิทธิ 

(1) สถานท่ีตดิตอ่ในการใช้สิทธิ 

บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน)   

898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชัน้ 20 ถนนเพลินจิต  

แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  

โทรศพัท์ 0-2658-7888 โทรสาร  0-2658-7880 
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ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทมีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้กบัผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ (SETSMART / ELCID) ตอ่ไป 

(2) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถตดิตอ่ขอรับแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ท่ีสํานกังานของบริษัท 

หรือดาวน์โหลดได้จากเวปไซต์ของบริษัท ในระหวา่งระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ หรือระยะเวลาแจ้ง

ความจํานงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 

ในกรณีท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีต้องการใช้สิทธิ

ต้องแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพ่ือขอถอนใบสําคญัแสดงสิทธิหรือเพ่ือให้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบ

แทนใบสําคญัแสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์กําหนด โดยย่ืนต่อบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีทําหน้าท่ีเป็นนายหน้าซือ้ขาย

หลกัทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักล่าวจะดําเนินการแจ้งกบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ เพ่ือขอถอน

ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือเพ่ือให้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิสําหรับนําไปใช้เป็นหลกัฐาน

ประกอบการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัท่ีจะย่ืนกบับริษัท เพ่ือดําเนินการใช้สิทธิตามท่ีระบขุ้างต้นตอ่ไป 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ 

โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องปฏิบตัใิห้ถกูต้องตามข้อบงัคบัหรือกฎหมายตา่ง ๆ ท่ีใช้บงัคบัเก่ียวกบัการใช้สิทธิ

จองซือ้หุ้นสามญัด้วย โดยดําเนินการและส่งเอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้แก่บริษัทตามสถานท่ีติดตอ่ข้างต้น 

(2.1) แบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญท่ีได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุก

รายการ พร้อมลงนามโดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือหากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นนิติบุคคล 

จะต้องลงนามโดยผู้ มีอํานาจลงนามของนิตบิคุคลนัน้พร้อมประทบัตราสําคญัของนิตบิคุคล (ถ้ามี)  

(2.2) ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีระบุว่าผู้ ถือนัน้มีสิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิตาม

จํานวนท่ีระบอุยูใ่นแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั และหนงัสือมอบอํานาจให้ผู้ อ่ืนมารับ

ใบสําคญัแสดงสิทธิใบใหม่ สําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) (สําหรับผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสิทธิซึง่ได้มีการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิเพียงบางส่วน) 

(2.3) หลกัฐานประกอบการใช้สิทธิ 

(ก)   บคุคลสญัชาตไิทย 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนซึง่ยงัไม่หมดอาย ุพร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

(ข) บคุคลท่ีมิใช่สญัชาตไิทย 

สําเนาหนงัสือเดนิทางซึง่ยงัไม่หมดอาย ุพร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

(ค) นิตบิคุคลในประเทศ 

สําเนาหนังสือรับรองบริษัทท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ท่ีออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวนัใช้สิทธิ พร้อม

รับรองสําเนาถูกต้อง และเอกสารหลกัฐานของผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือตาม (ก) หรือ (ข) พร้อม

รับรองสําเนาถกูต้อง (ยกเว้นกรณีท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์หรือบริษัทผู้ฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ โอน/

ผู้ รับโอน ไม่ต้องส่งหลกัฐานดงักล่าว) 
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(ง) นิตบิคุคลตา่งประเทศ 

สําเนาหนงัสือสําคญัการจดัตัง้บริษัท หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั และหนงัสือรับรองท่ีออกไม่

เกิน 6 เดือนก่อนวนัใช้สิทธิ ซึง่รับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง และเอกสาร

หลกัฐานของผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

ทัง้นี ้หากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิตามท่ีกล่าวข้างต้น บริษัทจะ

ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม 

บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาในการให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดง

สิทธิได้ตามความเหมาะสม 

(2.4) ชําระเงินตามจํานวนในการใช้สิทธิตามท่ีระบุในแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด โดยไม่เกินวนัใช้สิทธิ โดยวธีิใดวธีิหนึง่ ดงันี ้

(ก) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากช่ือบญัชี “บริษัท คันทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)” 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) สาขาอาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี บญัชีออมทรัพย์ เลขท่ี 227-

204662-2 โดยแนบหลกัฐานการโอนเงินภายในวนัใช้สิทธิแตล่ะครัง้ 

(ข) ชําระโดย เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือคําสั่งจ่ายเงินธนาคาร โดยเช็ค

จะต้องลงวนัท่ีก่อนวนัท่ีใช้สิทธิ 2 วนั และสามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร ภายในวนัใช้

สิทธิแต่ละครัง้ โดยขีดคร่อมสัง่จ่าย “บริษัท คันทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)” 

ทัง้นี ้การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจํานวน

ดงักล่าวได้แล้วเท่านัน้ หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ท่ีมิได้เกิดจากบริษัท ให้ถือว่าผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิดงักล่าว และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิก

การขอใช้สิทธิในครัง้นัน้ แต่ทัง้นีไ้ม่เป็นการตดัสิทธิผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะใช้สิทธิซือ้หุ้น

สามญัในครัง้ต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครัง้สุดท้ายให้ถือว่าหมดสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น

สามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวอีกตอ่ไป  

หมายเหต ุ: ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญจะเป็นผู้ รับภาระ

ค่าใช้จ่ายทางภาษีและ/หรืออากรแสตมป์ทัง้หมด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่ง

ประมวลรัษฎากรว่าด้วยหมวดอากรแสตมป์ หรือข้อบงัคบั หรือกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวข้อง หรือบงัคบัใช้ในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิ (ถ้ามี) 

(3) ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีตนถืออยู่ทัง้หมดหรือ 

บางส่วนก็ได้ แตจํ่านวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีขอใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัไม่ว่าในกรณีใดๆ ต้องไม่ต่ํากว่า 100 

หุ้นสามญั และจะต้องเป็นจํานวนเต็มเท่านัน้ ทัง้นีใ้นกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมีสิทธิในการซือ้หุ้นต่ํากว่า 100 

หุ้นสามญั จะต้องใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัในครัง้เดียวทัง้จํานวน โดยอตัราการใช้สิทธิเทา่กบัใบสําคญัแสดงสิทธิ

หนึง่หน่วยตอ่หนึง่หุ้นสามญั เว้นแตจ่ะมีการปรับอตัราการใช้สิทธิตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 4.  

(4) จํานวนหุ้นสามัญท่ีจะออกเม่ือมีการใช้สิทธิ จะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใช้สิทธิซึง่ผู้ ถือใบสําคญัแสดง

สิทธิได้ชําระตามท่ีกล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะท่ีมีการใช้สิทธินัน้ โดยบริษัทจะออกหุ้นสามญัเป็น

จํานวนเต็มไม่เกินจํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิคณูด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ

และ/หรืออัตราการใช้สิทธิแล้ว ทําให้มีเศษเหลืออยู่จากการคํานวณดังกล่าว บริษัทจะไม่นําเศษดังกล่าวมาคิด
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คํานวณและจะชําระเงินท่ีเหลือจากการใช้สิทธิดงักล่าวคืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน

ภายใน 14 วนั นบัจากวนัใช้สิทธิในแตล่ะครัง้โดยไม่มีดอกเบีย้ 

ทัง้นี ้หากบริษัทได้ทําการส่งมอบเช็คคืนเงินท่ีเหลือจากการใช้สิทธิโดยการส่งมอบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่

ท่ีระบุไว้ในแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบ 

และผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้หรือคา่เสียหายใด ๆ อีกตอ่ไป 

26ในกรณีท่ีต้องมีการเปล่ียนแปลงอตัราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามท่ี

ระบุในเง่ือนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจํานวนหุ้นสามัญท่ีจะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ  

ให้ตดัเศษของหุ้นทิง้ 

(5) หากบริษัทได้รับหลกัฐานใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ครบตามจํานวนท่ีระบุไว้ในแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือ้

หุ้นสามญั หรือบริษัทตรวจสอบได้วา่ข้อความท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจํานงการใช้

สิทธิซือ้หุ้นสามัญนัน้ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับหรือ

กฎหมายตา่ง ๆ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องทําการแก้ไขเพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขก่อนวนัท่ีใช้สิทธิ มิฉะนัน้

แล้วบริษัทจะถือว่าการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทจะ

จดัส่งใบสําคญัแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนันบัจากวนัใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ไม่

วา่ในกรณีใด ๆ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิชําระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการประการใด

ประการหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ตามท่ีบริษัทเหน็สมควร  

(5.1) ถือวา่การแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ 

(5.2) ถือว่าจํานวนหุ้นสามัญท่ีจองซือ้มีจํานวนเท่ากับจํานวนท่ีพึงจะได้รับตามจํานวนเงินในการใช้สิทธิ  

ซึง่บริษัทได้รับชําระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนัน้ หรือ 

(5.3) ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ชําระเงินเพิ่มเติมตามจํานวนท่ีประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายใน

ระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในครัง้นัน้ หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจํานวนในการใช้สิทธิ

ภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดย

ไม่มีการใช้สิทธิ 

ในกรณีท่ีเป็นการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ให้บริษัทดําเนินการตามข้อ (5.2) เทา่นัน้ 

ในกรณีตามข้อ (5.1) และ (5.3) บริษัทจะคืนเงินท่ีได้รับไว้และใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ซึง่บริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดงักล่าวให้กบัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนันบั

จากวนัใช้สิทธิ โดยไมมี่ดอกเบีย้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทัง้นี ้ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงั

ไม่มีการใช้สิทธิดงักล่าวยงัมีผลใช้ได้ตอ่ไปจนถงึวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย หรือ 

ในกรณีตามข้อ (5.2) บริษัทจะส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ พร้อมเงินส่วนท่ีเหลือ 

(ถ้ามี) ในกรณีท่ีบริษัทถือวา่มีการใช้สิทธิเพียงบางส่วนคืนให้กบัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ภายใน 14 วนันบัจากวนัใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ไม่ว่าในกรณีใดๆ อย่างไรก็ดี ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน

ใบสําคญัแสดงสิทธิส่วนท่ียงัไม่มีการใช้สิทธิดงักล่าวยงัมีผลใช้ได้ตอ่ไปจนถงึวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 
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(6) เม่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจ้งความจํานงการใช้

สิทธิซือ้หุ้นสามญั กล่าวคือ ได้ส่งมอบทัง้ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ แบบแสดงความ

จํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั และชําระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 

จะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจากบริษัท 

(7) เม่ือพ้นกําหนดวนัใช้สิทธิครัง้สุดท้ายแล้ว แต่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิยงัมิได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขของการใช้สิทธิท่ี

กําหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีกเม่ือพ้นกําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย และใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะพ้นสะภาพ

การเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในวนัถดัจากวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 

(8) ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นจํานวนหน่วยมากกว่าจํานวนหน่วยท่ีประสงค์

จะใช้สิทธิ บริษัทจะส่งใบสําคญัแสดงสิทธิใบใหม่ท่ีมีจํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือคืนให้แก่ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนัใช้สิทธินัน้ๆ และจะยกเลิกใบสําคญั

แสดงสิทธิใบเก่า 

(9) บริษัทจะย่ืนขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุชําระแล้วของบริษัท ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจํานวนหุ้นสามญัท่ีออก

ใหม่สําหรับการใช้สิทธิในแตล่ะครัง้ภายใน 14 วนั นบัจากวนัใช้สิทธิในแตล่ะครัง้ และบริษัทได้รับชําระค่าหุ้นครบ

ตามจํานวนท่ีมีการใช้สิทธิแล้ว นอกจากนี ้บริษัทจะดําเนินการจดทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้ใช้สิทธินัน้

เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นสามญัท่ีคํานวณได้จากการใช้สิทธิในครัง้นัน้ 

รวมทัง้ดําเนินการขอจดทะเบียนหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิกับตลาดหลักทรัพย์

ภายใน 30 วนันบัจากวนัใช้สิทธิแตล่ะครัง้ 

(10) ในกรณีท่ีหุ้นสามญัท่ีสํารองไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดําเนินการชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดขึน้

ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในข้อ 3. อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่

ชดใช้คา่เสียหายให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึง่เป็นคนตา่งด้าว (ไม่วา่จะเป็นบคุคลหรือนิติบุคคล) ท่ีไม่สามารถ

ใช้สิทธิได้เน่ืองจากการถูกจํากดัสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีระบุในข้อบงัคบัของบริษัท ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญ

เพียงพอก็ตาม 

(11) ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ พิจารณาข้อกําหนด เง่ือนไขอ่ืน

และรายละเอียดอ่ืน ๆ หรือเหตใุห้ต้องออกหุ้นใหม่ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการใช้สิทธิทัง้ด้านราคาและอัตรา

การใช้สิทธิตามวิธีการคํานวณท่ีเหมาะสม เม่ือมีเหตุการณ์ตามท่ีประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี

เก่ียวข้องกําหนด  

(12) ในการส่งมอบหุ้นสามญัท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับจากการใช้สิทธิ ช่ือท่ีจะระบุในหุ้นสามญัจะใช้ช่ือเดียวกบั

ช่ือท่ีปรากฏอยู่ในใบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั โดยบริษัทจะดําเนินการส่งมอบหุ้นสามญัให้แก่

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทด้วยวิธีการท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้แจ้งตอ่บริษัท

ตามข้อ 9. ทัง้นี ้ บริษัทอาจตกลงกบัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิล่วงหน้าให้บริษัทเก็บใบหุ้นสามญันัน้ไว้ท่ีบริษัท 

เพ่ือให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือตวัแทนมารับไปด้วยตนเองก็ได้ โดยจะต้องดําเนินการตามวิธีการท่ีทางบริษัท

กําหนด 
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2. การจอง การจาํหน่าย และการจัดสรร 

2.1 วธีิการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 

การเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัทในครัง้นีไ้ม่ผ่านผู้จดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย  

2.2 วธีิการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทจะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนไม่เกิน 1,653,225,590 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุด

ทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 15 มิถนุายน 2561 (Record Date) ในอตัราส่วน 5 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ (ในกรณีท่ี

มีเศษให้ปัดทิง้) โดยไม่คดิมลูคา่ 

2.3 วธีิการส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทจะดําเนินการให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ และบริษัทจะดําเนินการส่งมอบ

ใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัท ดงัรายละเอียดดงันี ้

(1) ในกรณีท่ีผู้ ได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิไม่มีบญัชีซือ้ขายกบับริษัทหลกัทรัพย์ บริษัทจะดําเนินการให้นาย

ทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิตามจํานวนท่ีได้รับการจดัสรรให้แก่ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรร

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามช่ือและท่ีอยู่ท่ีระบุในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัท่ี 15 มิถุนายน 

2561 (Record Date)  ภายใน 15 วนัทําการ นบัจากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ผู้ ได้รับการจดัสรร

ใบสําคญัแสดงสิทธิจะไม่สามารถขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับจดัสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับ

ใบสําคญัแสดงสิทธิแล้ว 

(2) ในกรณีท่ีผู้ ได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซือ้ขายกับบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจะดําเนินการให้นาย

ทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิตามจํานวนท่ีได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ ได้รับการจดัสรร 

โดยการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ของผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับการจัดสรรตามท่ีปรากฏอยู่ใน

ทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัท่ี 15 มิถุนายน 2561 (Record Date) ภายใน 7 วนัทําการ นบัจากวนัท่ีออก

ใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยระบบซือ้ขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ในกรณีนี ้ผู้ ได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ

จะสามารถขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์อนุญาตให้

ใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัทสามารถทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้ 

(3) ในกรณีท่ีผู้ ได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิฝากหลกัทรัพย์ไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 

600 บริษัทจะดําเนินการให้นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิตามจํานวนท่ีได้รับการ

จดัสรรให้แก่ผู้ ได้รับการจดัสรร โดยการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิตามจํานวนท่ีได้รับจดัสรรไว้ในบญัชีของบริษัทผู้

ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 ภายใน 7 วนัทําการนับจากวนัออกใบสําคัญแสดงสิทธิ เม่ือผู้ ท่ีได้รับการจัดสรร

ใบสําคญัแสดงสิทธิต้องการขายใบสําคญัแสดงสิทธิ ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรต้องถอนใบสําคญัแสดงสิทธิออกจากบญัชี 

600 ดงักล่าว โดยต้องตดิตอ่ผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ทัว่ไป ซึง่อาจจะมีคา่ธรรมเนียมในการดําเนินตามท่ีศนูย์รับฝาก

หลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ กําหนด ดงันัน้ ในกรณีนี ้ ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิจะ

สามารถขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีท่ีตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้

ใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัททําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ และผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิได้

ดําเนินการถอนใบสําคญัแสดงสิทธิออกจากบญัชี 600 ดงักล่าวแล้ว 
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3. การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพ่ือรองรับการใช้สิทธิ 

ภายใต้เง่ือนไขของข้อ 11.3 บริษัทจะชดใช้คา่เสียหายให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ตามรายละเอียด ดงันี ้

(1) บริษัทจะชดใช้คา่เสียหายให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ต่อเม่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้มาแสดงความจํานงท่ี

จะใช้สิทธิในแตล่ะครัง้ และปฏบิตัถิกูต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ และบริษัทไม่สามารถจดัให้มีหุ้นสามญั

เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิได้อย่างครบถ้วนโดยคา่เสียหายท่ีบริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสิทธิข้างต้น สามารถคํานวณได้ดงันี ้
 

คา่เสียหายตอ่ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย = B X [MP – EP] 

 โดยท่ี 

B คือ จํานวนหุ้ นสามัญท่ีไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึน้ได้  ตามอัตราการใช้สิทธิท่ี

เปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ ตอ่ 1 หน่วย 

MP คือ ราคาตลาดเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของหุ้นสามัญของบริษัท 7 วันทําการติดต่อกันก่อนวัน

กําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ซึง่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมาแสดงความจํานงการใช้สิทธิ 

(ราคาเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัเทา่กบัมลูค่าการซือ้ขายหุ้นทัง้หมดของบริษัทหารด้วยจํานวนหุ้น

ของบริษัทท่ีมีการซือ้ขายทัง้หมด) 

EP คือ ราคาการใช้สิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเปล่ียนแปลงแล้วตาม

เง่ือนไขการปรับสิทธิท่ีกําหนดไว้ในข้อ 4. 

ในกรณีท่ีไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” เน่ืองจากหุ้นสามญัไม่มีการซือ้ขายในวนัใช้สิทธิ 

บริษัทจะดําเนินการกําหนดราคายตุธิรรมเพ่ือใช้ในการคํานวณแทน 

(2) การชดใช้ค่าเสียหายข้างต้น บริษัทจะชําระให้เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะและจะจัดส่งทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนภายใน 14 วนั นบัจากวนัใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ โดยไม่มีดอกเบีย้ หากบริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้

หุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว บริษัทจะชําระดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี โดยคํานวณจากคา่เสียหายนบัจากวนัท่ีพ้นกําหนดระยะเวลา 14 วนั

ดงักล่าวจนถงึวนัท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้ว อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืน

เงินคา่เสียหายดงักล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุในแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั

โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับคืนเงินค่าเสียหายแล้วโดยชอบ และผู้ ถือใบสําคญัแสดง

สิทธิจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้หรือคา่เสียหายใด ๆ อีกตอ่ไป 

อนึ่ง ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมิใช่สัญชาติไทยท่ีใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามัญ แต่ไม่สามารถจองซือ้ได้เน่ืองจาก

อตัราส่วนการถือหุ้นของคนท่ีมิใช่สัญชาติไทยในขณะนัน้เกินกว่าจํานวนร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นท่ีออกจําหน่ายแล้วทัง้หมดของ

บริษัทตามท่ีระบไุว้ในข้อจํากดัการโอนหุ้นสามญั ในกรณีเช่นนี ้บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหาย หรือ ดําเนินการอ่ืนใดให้แก่ผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสิทธิท่ีมิใช่สญัชาติไทย และผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิคนท่ีมิใช่สญัชาติไทยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือเรียกร้องให้บริษัทชดใช้

ใด ๆ ทัง้สิน้ อย่างไรก็ดี ใบสําคญัแสดงสิทธิยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวนัใช้สิทธิครัง้สุดท้าย หาก ณ วนัใช้สิทธิครัง้สุดท้ายผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสิทธิท่ีมิใช่สญัชาตไิทยยงัไม่สามารถใช้สิทธิได้ เน่ืองจากอตัราส่วนการถือหุ้นของคนท่ีมิใช่สญัชาตไิทยในขณะนัน้เกินกว่าจํานวน

ท่ีระบไุว้ในข้อจํากดัการโอนหุ้นสามญั ให้ถือวา่ใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวหมดอายลุง โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สญัชาติไทย

ดงักลา่ว ไม่มีสิทธิเรียกร้องคา่เสียหายใด ๆ ตอ่บริษัท และบริษัทจะไม่ดําเนินการชดใช้คา่เสียหายท่ีเกิดขึน้ทัง้สิน้ 
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4. เงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ  

เม่ือเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ่งดงัต่อไปนี ้ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ให้

น้อยไปกวา่เดมิ 

(1) เม่ือบริษัทมีการเปล่ียนแปลงมลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทอนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 

ซึง่การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีนบัตัง้แตว่นัท่ีได้มีการเปล่ียนแปลง

มลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท 

ก. ราคาการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้

Price 1 = 
Price 0    x    [Par 1] 

[Par 0] 

ข. อตัราการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้

Ratio 1 = 
Ratio 0    x    [Par 0] 

[Par 1] 

โดยท่ี  

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดมิก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใช้สิทธิเดมิก่อนการเปล่ียนแปลง 

Par 1 คือ มลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัหลงัการเปล่ียนแปลง 

Par 0 คือ มลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัก่อนการเปล่ียนแปลง 

(2) เม่ือบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทัว่ไป และ/หรือบุคคลในวงจํากดัในราคา

สทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหมคํ่านวณได้ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท" 

การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับ

สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ (วนัแรกท่ีตลาดหลักทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) สําหรับกรณีท่ีเป็นการ

เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issues) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ กรณีท่ีเป็น

การเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

“ราคาสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม”่ คํานวณได้จากจํานวนเงินทัง้สิน้ท่ีบริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้น

สามญั หกัด้วยคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการออกหลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ามี) หารด้วยจํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ทัง้หมด  

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซือ้ขายหุ้นสามัญของบริษัททัง้หมดหารด้วย

จํานวนหุ้นสามญัของบริษัทท่ีมีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 7 วนัทําการ (วนัท่ีเปิด

ทําการซือ้ขายของตลาดหลกัทรัพย์) ตดิตอ่กนั ก่อนวนัท่ีใช้ในการคํานวณ 
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“วนัท่ีใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญท่ีออกใหม่  

(วนัแรกท่ีขึน้เคร่ืองหมาย XR) สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issues) และ/หรือวนัแรก

ของการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม ่สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือกรณีท่ีเป็น

การเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

ในกรณีท่ีไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” เน่ืองจากหุ้นสามัญไม่มีการซือ้ขายใน

ช่วงเวลาดงักล่าว บริษัทจะดําเนินการกําหนดราคายตุธิรรมเพ่ือใช้ในการคํานวณแทน 

อนึ่ง ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหุ้นสามญัพร้อมกนัมากกวา่ 1 ราคาเสนอขาย ภายใต้เง่ือนไขท่ีต้องจองซือ้ด้วยกนั

ให้ใช้ราคาเสนอขายทุกราคามาคํานวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีการเสนอขาย

ดงักล่าวไม่อยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีจะต้องจองซือ้ด้วยกนัให้นําเฉพาะราคาเสนอขายท่ีต่ํากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคา

ตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” มาคํานวณการเปล่ียนแปลงเทา่นัน้ 

ก. ราคาการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้

Price 1 = 
Price 0    x    [(A x MP) + BY] 

[MP (A + B)] 

ข. อตัราการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้

Ratio 1 = 
Ratio 0    x    [MP (A + B)] 

[(A x MP) + BY] 

โดยท่ี  

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดมิก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใช้สิทธิเดมิก่อนการเปล่ียนแปลง 

MP คือ “ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” 

A คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน 

ผู้ ถือหุ้นเพ่ือสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญท่ีออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญ

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ และ/หรือวนัก่อนวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ 

กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีเสนอขายหุ้น

สามญัให้แก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

B คือ จํานวนหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ทัง้การเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและ/หรือ เสนอ

ขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั 

BY คือ จํานวนเงินท่ีได้รับหกัด้วยคา่ใช้จ่าย (ถ้ามี) จากหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ทัง้การเสนอ

ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือเสนอ

ขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั 
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(3) เม่ือบริษัทเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทัว่ไป และ/หรือบุคคลใน

วงจํากดั โดยท่ีหลกัทรัพย์นัน้ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหลกัทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือ

ให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั (เช่นหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั) โดยท่ีราคาต่อหุ้นของ

หุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิดงักลา่วต่ํากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” 

การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามัญไม่ได้รับ

สิทธิการจองซือ้หลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ใด ๆ ข้างต้นท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิ

ในการซือ้หุ้นสามญั (วนัแรกท่ีขึน้เคร่ืองหมาย XR หรือ XW) สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 

(Right  Issues) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ หรือเปล่ียน 

เป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั กรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือกรณีท่ีเป็น

การเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

“ราคาสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหมเ่พ่ือรองรับสิทธิ” คํานวณได้จากจํานวนเงินท่ีบริษัทจะได้รับจากการขาย

หลกัทรัพย์ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั หกัด้วยคา่ใช้จ่าย

ท่ีเกิดขึน้จากการออกหลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ามี) รวมกบัเงินท่ีจะได้รับจากการแปลงสภาพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ 

หรือใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญันัน้ หารด้วยจํานวนหุ้นสามญัทัง้สิน้ท่ีต้องออกใหม่เพ่ือรองรับการใช้สิทธินัน้ 

“ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในข้อ (2) ข้างต้น 

“วนัท่ีใช้ในการคํานวณ” หมายถงึ วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ท่ี

ให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัสําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขาย

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ใด ๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ หรือ

เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญสําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป  

และ/หรือกรณีท่ีเป็นการเสนอขาย ให้แก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

ก. ราคาการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้

Price 1 = 
Price 0    x    [(A x MP) + BY] 

[MP (A + B)] 

ข. อตัราการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้

Ratio 1 = 
Ratio 0    x    [MP (A + B)] 

[(A x MP) + BY] 
 

โดยท่ี  

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดมิก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใช้สิทธิเดมิก่อนการเปล่ียนแปลง 

MP คือ “ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” 
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A คือ จํานวนหุ้นสามัญท่ีได้เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวนัปิดสมุดทะเบียน 

ผู้ ถือหุ้นเพ่ือสิทธิในการจองซือ้หลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ หรือ

เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้ นสามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ 

ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ีให้

สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ  หรือเปล่ียนเป็นหุ้ นสามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้ 

หุ้นสามญั กรณีเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีเสนอขายให้แก่บุคคล

ในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

B คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของหลกัทรัพย์ใด ๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะ

แปลงสภาพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญตามท่ีเสนอ

ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขาย

ให้แก่บคุคลในวงจํากดั 

BY คือ จํานวนเงินท่ีได้รับหกัด้วยคา่ใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลกัทรัพย์ใดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะ

แปลงสภาพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั สําหรับการ

เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ 

เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากดั รวมกบัเงินท่ีจะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ 

หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั 

(4) เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้ นสามัญท่ีออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัท ซึ่งการ

เปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่มีสิทธิรับ

หุ้นปันผล (วนัแรกท่ีขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

ก. ราคาการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้  

Price 1 = 
Price 0    x    A 

                     [A + B] 

ข. อตัราการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้

Ratio 1 = 
Ratio 0    x    [A + B] 

A 

โดยท่ี  

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดมิก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใช้สิทธิเดมิก่อนการเปล่ียนแปลง 

A คือ จํานวนหุ้นสามัญ ท่ีได้เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ น

สามญัเพ่ือสิทธิในการรับหุ้นปันผล 

B คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามญัปันผล 
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(5) เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึง่เกินกวา่อตัราร้อยละ 75 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลงัหกั

ภาษีเงินได้ของบริษัท สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ สําหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท ตลอด

อายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่

วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD)  

อตัราร้อยละของเงินปันผลท่ีจ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้นคํานวณโดยนําเงินปันผลท่ีจ่ายออกจริงจากผลการดําเนินงานในแต่ละ

รอบระยะเวลาบญัชี หารด้วยกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลงัหกัภาษีเงินได้ของผลการดําเนินงาน

ของรอบระยะเวลาบญัชีปีเดียวกนั โดยท่ีเงินปันผลท่ีจ่ายออกจริงดงักล่าว ให้รวมถึงเงินปันผลท่ีจ่ายระหว่างกาล

ในแตล่ะรอบระยะเวลาบญัชีดงักล่าวด้วย 

วนัท่ีใช้ในการคํานวณ หมายถงึ วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ขึน้

เคร่ืองหมาย XD) 

ก.  ราคาการใช้สทิธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้  

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

[MP] 

ข.  อตัราการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้

Ratio 1 = 
Ratio 0    x    [MP] 

[MP - (D – R) 

โดยท่ี  

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดมิก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใช้สิทธิเดมิก่อนการเปล่ียนแปลง 

MP คือ “ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” 

D คือ เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ายแก่ผู้ ถือหุ้น 

R คือ เงินปันผลต่อหุ้นท่ีจ่ายหากนํากําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหกัภาษี

เงินได้ในอตัราร้อยละ 75 หารด้วยจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล 

“ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในข้อ (2) 

(6) ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ใดๆ อนัทําให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ หรือท่ีทําให้ผล

ประโยชน์ตอบแทนใดๆ ท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะได้รับเม่ือมีการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิด้อยลงไป

กวา่เดมิ โดยท่ีเหตกุารณ์ใดๆ นัน้ไมไ่ด้กําหนดอยู่ในข้อ (1) – (5) บริษัทจะพิจารณาหรือบริษัทอาจแต่งตัง้ท่ีปรึกษา

ทางการเงินของบริษัทขึน้เพ่ือร่วมกนัพิจารณากําหนดการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออตัราการใช้สิทธิ

ใหม่ (หรือปรับจํานวนหน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิแทนอตัราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทําให้สิทธิของผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิด้อยไปกวา่เดิม ทัง้นี ้ให้ถือวา่ผลการพิจารณานัน้เป็นท่ีสุด โดยบริษัทจะแจ้งให้สํานกังาน ก.ล.ต. 

ทราบภายใน 15 วนั นบัจากวนัท่ีเกิดเหตกุารณ์ท่ีทําให้ต้องปรับสิทธิ 
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(7) การคํานวณการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ (1) ถึงข้อ (6) เป็นอิสระตอ่กนั สําหรับ

ในกรณีท่ีเหตกุารณ์ต่าง ๆ เกิดขึน้พร้อมกนัให้คํานวณการเปล่ียนแปลงเรียงลําดบัดงันีคื้อ ข้อ (1)  (5)  (4) 

 (2)  (3)  (6) โดยในแตล่ะลําดบัครัง้ท่ีคํานวณการเปล่ียนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและ

อตัราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตําแหน่ง 

(8) การคํานวณเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอตัราการใช้สิทธิตามข้อ (1) ถึง (6) จะไม่มีการเปล่ียนแปลงซึง่ทํา

ให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึน้ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น ในกรณีท่ีหุ้นสามญัท่ีเกิด

จากการใช้สิทธิตามจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิของการแสดงความจํานงการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ (ทศนิยม 3 

ตําแหน่งของอตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง) คํานวณออกมาเป็นเศษของหุ้นให้ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้ 

และหากราคาการใช้สิทธิหลงัการเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) คณูกบัจํานวนหุ้นสามญั ในการแสดงความ

จํานงการใช้สิทธิในรอบนัน้ คํานวณได้เป็นเศษของบาท ให้ตดัเศษของบาททิง้ 

(9) การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขท่ีได้กําหนดไว้ข้างต้น บริษัทจะดําเนินการ

แจ้งผลการเปล่ียนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคํานวณและเหตุผลท่ีต้องมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าวต่อ

สํานกังาน ก.ล.ต. เพ่ือแจ้งราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิท่ีกําหนดขึน้มาใหม่ รวมทัง้ข้อเท็จจริงโดยย่อของ

สาเหตท่ีุมีการปรับสิทธิ วธีิการคํานวณและวนัท่ีท่ีการปรับสิทธิดงักล่าวมีผลใช้บงัคบั โดยจะแจ้งภายใน 15 วนั 

นบัตัง้แตว่นัท่ีเกิดเหตกุารณ์ท่ีทําให้ต้องปรับสิทธิ และบริษัทจะแจ้งรายละเอียดการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ

และ/หรืออัตราการใช้สิทธิผ่านส่ือการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETSMART / ELCID) ให้ผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิทราบโดยทนัทีตัง้แตว่นัท่ีมีเหตกุารณ์หรือก่อน 9.00 น. ของวนัท่ีราคาการใช้สิทธิหรืออตัราการ

ใช้สิทธิมีผลบงัคบั    

(10) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทําให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ท่ีคํานวณตามสูตรมีราคาตํ่ากว่า

มลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญั (Par Value) ของบริษัท ให้ใช้มลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทเป็นราคาใช้สิทธิ 

และยงัใช้อตัราการใช้สิทธิตามท่ีกําหนดในข้อ (1) ถงึ (5) ตอ่ไป แล้วแตก่รณี 

(11) บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสําคญัแสดงสิทธิและจะไม่แก้ไขเปล่ียนแปลงราคาและอตัราการใช้สิทธิเว้นแต่จะมีการ

ปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

(12) บริษัทอาจทําการปรับราคาการใช้สิทธิควบคูก่บัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอตัราการใช้สิทธิ

ก็ได้ ทัง้นี ้หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทต้องย่ืนมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีอนมุตัิให้ออกหุ้นรองรับการ

ปรับสิทธินัน้อย่างเพียงพอตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทได้รับอนญุาตให้เสนอขายหุ้น

รองรับ 

5. สถานภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีอยู่ระหว่างวันท่ีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงความจาํนงการใช้สิทธิ 

สถานภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีอยู่ระหวา่งวนัท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้แสดงความจํานงการใช้สิทธิ และวนัก่อนวนัท่ี

กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ว อันเน่ืองมาจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะมีสถานภาพและสิทธิ

เช่นเดียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไม่ได้แสดงความจํานงใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิน้สุดลงในวันท่ีกระทรวงพาณิชย์ได้รับ 

จดทะเบียนเพ่ิมทนุชําระแล้วอนัเน่ืองมาจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิข้างต้นแล้ว 
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ในกรณีท่ีบริษัทมีการปรับราคาใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในช่วงท่ีบริษัทยงัไม่ได้นําหุ้นสามญัท่ีเกิดขึน้จากการใช้

สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้ทําการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิ

ย้อนหลงั โดยบริษัทจะดําเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิโดยเร็วท่ีสุดตามจํานวนท่ีผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสิทธิสมควรจะได้รับหากราคาท่ีได้ปรับใหม่นัน้มีผลบงัคบัใช้ โดยหุ้นสามญัส่วนเพ่ิมอาจได้รับช้ากว่าหุ้นสามญัท่ีได้รับก่อนหน้านีแ้ล้ว 

แตไ่ม่เกิน 15 วนัทําการนบัจากวนัท่ีมีการปรับสิทธิ 

6. สิทธิของหุ้นสามัญใหม่ท่ีเกิดจากการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

สิทธิของหุ้นสามญัท่ีออกตามการใช้สิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นี ้ จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้นสามัญ

เดิมของบริษัทท่ีออกไปก่อนหน้านีแ้ล้ว รวมทัง้สิทธิในการรับเงินปันผลหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้นับแต่วนัท่ี 

นายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้จดแจ้งช่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท และกระทรวงพาณิชย์

รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ว อย่างไรก็ตาม หากบริษัทได้ประกาศวนักําหนดให้สิทธิในเงินปันผล หรือผลประโยชน์อ่ืนใดให้แก่ 

ผู้ ถือหุ้นก่อนวนัท่ีนายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้จดแจ้งช่ือของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขายในครัง้นีเ้ป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุทะเบียน 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัท และก่อนวนัท่ีกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทนุชําระแล้ว ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับ

เงินปันผลหรือผลประโยชน์อ่ืนนัน้ 

7. มตเิพ่ืออนุมัตกิารออกหุ้นสามัญเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 4 

ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 มีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ือรองรับการใช้สิทธิ

ของใบสําคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 4 ท่ีเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นเดิมในครัง้นี ้เป็นจํานวนไม่เกิน 1,653,225,590 หุ้น ซึง่คิดเป็นร้อยละ 20 ของ

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทจํานวนทัง้สิน้ 8,266,127,954 หุ้น (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 

2561 ซึง่เป็นวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุตัใิห้ออกและเสนอขาย CGD-W4 

8. รายละเอียดเก่ียวกับหุ้นออกใหม่เพ่ือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ลักษณะสําคัญของหุ้น 

จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบสําคญัแสดง

สิทธิท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัท  

:  ไม่เกิน 1,653,225,590  หุ้น  

สดัส่วนของจํานวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิเม่ือเทียบกับ

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัท  

: ร้อยละ 20 

มลูคา่ท่ีตราไว้ :  หุ้นละ 1.00 บาท  

ราคาการใช้สิทธิ :  2.75 บาทต่อหุ้น เว้นแตจ่ะมีการปรับราคาใช้สิทธิ ซึ่งเป็นไป

ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

เน่ืองจากหุ้นสามญัของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ดงันัน้หุ้นสามญัท่ีออกใหม่เน่ืองจากการใช้สิทธิ

ตามใบสําคญัแสดงสิทธิจะสามารถเข้าทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้ภายหลงัจากท่ีบริษัทดําเนินการจดทะเบียนหุ้นสามญัใหม่

ดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์แล้ว โดยบริษัทจะดําเนินการย่ืนขออนญุาตนําหุ้นสามัญท่ีออกใหม่จากการใช้สิทธิซือ้หุ้นของใบสําคญั

แสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์โดยเร็ว แต่ไม่เกิน 30 วนันับจากวนัใช้สิทธิแต่ละครัง้ ทัง้นี ้

เพ่ือให้หุ้นสามญัดงักล่าวสามารถทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้เช่นเดียวกบัหุ้นสามญัเดมิของบริษัท 
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9. การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่ 

ในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีใช้

สิทธิซือ้หุ้นสามญั สามารถเลือกให้บริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญั โดยให้ออกใบหุ้นในนาม

ของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจํานวนท่ีใช้สิทธิแก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดง

สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามช่ือท่ีอยู่ท่ีระบไุว้ในสมดุทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ ภายใน 15 วนัทํา

การนบัจากวนัครบกําหนดการใช้สิทธิแตล่ะครัง้ ในกรณีนี ้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั จะไม่

สามารถขายหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึง่อาจจะได้รับภายหลงั

จากท่ีหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิได้รับอนญุาตให้เข้าทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

(2) ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญั แต่ประสงค์จะใช้บริการ

ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิไว้ใน

บญัชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี ้ศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์จะดําเนินการนําหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 

จํากดั เพ่ือผู้ ฝาก" และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้นสามญัท่ีบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝากหุ้น

สามญัอยู่ ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้นสามญัท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ท่ี

ได้รับการจัดสรรหุ้นฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่  ผู้ จองซือ้ท่ีได้รับการจัดสรรภายใน 7 วันทําการ                 

นบัจากวนัครบกําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ                

จะสามารถขายหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้นสามญั

ท่ีเกิดจากการใช้สิทธิทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์  

ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเลือกให้บริษัทดําเนินการตามข้อนี ้ช่ือของผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสิทธิท่ีได้รับการจดัสรรหุ้น จะต้องตรงกับช่ือเจ้าของบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ท่ีผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

ประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชีหลกัทรัพย์ดงักล่าว มิฉะนัน้แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการออกใบ

หุ้นแก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นตามข้อ (1) แทน 

(3) ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แตป่ระสงค์จะใช้บริการของศนูย์

รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ 

สมาชิกเลขท่ี 600  ในกรณีนี ้ บริษัทจะดําเนินการนําหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝาก

หลกัทรัพย์ และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้นสามญั ตามจํานวนท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ

ได้รับการจัดสรรไว้ในบญัชีผู้ ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสิทธิท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นภายใน 7 วนัทําการ นบัจากวนัครบกําหนดการใช้สิทธิในแตล่ะครัง้ เม่ือผู้ ท่ีได้รับ

การจดัสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักล่าว โดยต้องติดต่อผ่าน

บริษัทหลักทรัพย์ทัว่ไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดําเนินตามท่ีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัท

หลกัทรัพย์นัน้ๆ กําหนด ดงันัน้ ในกรณีนี ้ ผู้ ท่ีได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรในตลาด

หลกัทรัพย์ได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้นของบริษัททําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ และผู้ ท่ีได้รับ

การจดัสรรหุ้นได้ดําเนินการถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักล่าวแล้ว 
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10. การดาํเนินการหากมีหุ้นสามัญท่ีเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

หากมีหุ้นสามัญท่ีเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ คณะกรรมการบริษัทจะนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือ

พิจารณาลดทนุจดทะเบียนหุ้นสามญัท่ีเหลืออยู่ทัง้จํานวน ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามกฎหมาย 

11. ข้อจาํกัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ ข้อจาํกัดการโอนหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิ และข้อจาํกัดการใช้สิทธิ

ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

11.1 ข้อจาํกัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทไม่มีข้อจํากดัในการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ เว้นแต่การโอนเกิดขึน้ในช่วงปิดสมดุทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือพกั

การโอนสิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 21 วนั ก่อนวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย และตลาดหลกัทรัพย์จะทําการขึน้เคร่ืองหมาย SP (ห้ามการซือ้

ขาย) ล่วงหน้า 2 วันทําการก่อนวนัปิดสมุดทะเบียน หรือเป็นกรณีปิดสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิเพ่ือกําหนดสิทธิของผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะเข้าร่วมประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึง่ในกรณีนีจ้ะปิดสมดุทะเบียนเป็นเวลาไม่เกิน 14 วนั โดยบริษัทจะ

นําใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครัง้นีไ้ปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 

11.2 ข้อจาํกัดการโอนหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิ 

ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 11 กําหนดให้หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจํากดั ยกเว้นการโอนหุ้นนัน้เป็นเหตใุห้มีบุคคล

ท่ีไม่ใช่สญัชาตไิทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นท่ีออกจําหน่ายแล้วทัง้หมด ทัง้นี ้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทมี

สิทธิไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นได้ หากปรากฏว่าการโอนหุ้นรายใดจะมีผลทําให้บริษัทมีผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ใช่สัญชาติไทยมากกว่าท่ี

กําหนดไว้ข้างต้น 

11.3 ข้อจาํกัดการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

(1) บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ใช้สิทธิท่ีมิใช่สญัชาติไทย ในกรณีท่ีการออกหุ้นดงักล่าวจะทําให้สดัส่วนการถือ

หุ้นของคนท่ีมิใช่สัญชาติไทยมีจํานวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นสามัญท่ีออกจําหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทตามท่ี

ระบใุนข้อบงัคบัของบริษัท หรือตามสดัส่วนท่ีอาจมีการแก้ไขในข้อบงัคบัของบริษัทในอนาคต 

(2) หากข้อจํากัดการโอนดงักล่าวข้างต้น มีผลทําให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่

สญัชาติไทยท่ีได้ดําเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิ ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจํานวนท่ีระบุในแบบแสดงความ

จํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน บริษัทจะดําเนินการคืนใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน

ใบสําคญัแสดงสิทธิ และเงินท่ีเหลือตามราคาใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิใน

ส่วนท่ีไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยไม่มีดอกเบีย้ ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่

สญัชาตไิทยดงักล่าว ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 14 วนั นบัจากวนัใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ 

(3) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สญัชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชย ไม่ว่ารูปแบบใด

จากบริษัท ในกรณีท่ีไม่สามารถดําเนินการใช้สิทธิได้ โดยมีสาเหตมุาจากข้อจํากดัเร่ืองสดัส่วนการถือครองหุ้นของ

ผู้ ท่ีมิใช่สญัชาตไิทยท่ีกําหนดในข้อบงัคบัของบริษัท 

 

ข้อกําหนดสิทธิ หน้า 20 

 



 บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

 
(4) ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมิใช่สัญชาติไทยไม่สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้น

สามญัอนัเน่ืองมาจากข้อจํากดัการโอนตามท่ีกล่าวในข้อ (1) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะยงัคงสามารถท่ี

จะดําเนินการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิในส่วนท่ียังไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยให้ดําเนินการใช้สิทธิตาม

วธีิการใช้สิทธิ ในระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในครัง้ต่อๆ ไป จนถึงวนัใช้สิทธิครัง้สุดท้าย ตราบเท่าท่ี

การดําเนินการดงักล่าว ไม่มีผลทําให้ขัดต่อข้อจํากัดการโอนหุ้นของบริษัท ทัง้นี ้ในกรณี ณ วนัใช้สิทธิครัง้สุดท้าย 

หากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สญัชาติไทยยงัไม่สามารถใช้สิทธิได้ เน่ืองจาก

ข้อจํากัดเก่ียวกับการถือครองหุ้นของผู้ ท่ีมิใช่สัญชาติไทย ให้ถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลง  

โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมใิช่สญัชาตไิทยดงักล่าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะ

ไม่ดําเนินการชดใช้คา่เสียหายท่ีเกิดขึน้ทัง้สิน้ 

12. ท่ีมาของการกําหนดราคาหลักทรัพย์ท่ีเสนอขาย 

ไม่มีการกําหนดราคาของใบสําคญัแสดงสิทธิ เน่ืองจากการออกใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นการออกโดยไม่คิดมลูค่า อย่างไรก็

ดี บริษัทได้พิจารณาถงึราคาใช้สิทธิในครัง้นี ้ให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การใช้เงินของบริษัทในอนาคต 

 

13. การประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 

การเรียกและ/หรือ การประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิให้เป็นไปตามวธีิการดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทมีสิทธิเรียกประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกําหนดสิทธิ  

หรือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวนไม่น้อยกว่า 25 ราย ซึง่ถือใบสําคญัแสดงสิทธิรวมกนัแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

ของจํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียังมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนัน้ อาจร่วมกันเข้าช่ือทําหนงัสือขอให้บริษัท

ดําเนินการเรียกประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้ โดยบริษัทจะต้องเรียกประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิภายใน 

30 วนันบัแต่วนัท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีคําขอเป็นหนงัสือให้บริษัทเรียกประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษัทจะทําการปิดสมุดทะเบียนเพ่ือกําหนดสิทธิของผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดงักล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 

วนัก่อน (และรวม) วนัประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 

(2) ในการเรียกประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ไม่วา่จะเป็นการเรียกประชมุ โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิได้ใช้สิทธิ 

หรือบริษัทเป็นผู้ ดําเนินการเรียกประชุม ให้บริษัทจดัทําหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานท่ี วนั เวลา ผู้ ท่ีขอให้เรียก

ประชุม และเร่ืองท่ีจะพิจารณาในท่ีประชุม และจดัส่งให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้ว

บางส่วนแต่ละราย ตามรายช่ือและท่ีอยู่ท่ีปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิในวันปิดสมุด

ทะเบียนเพ่ือกําหนดสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการประชุมในแต่

ละครัง้ (ไม่นับวันท่ีส่งหนังสือเรียกประชุมและวันประชุม) รวมทัง้แจ้งผ่านทางส่ือของตลาดหลักทรัพย์ (SET 

SMART / ELCID)  

(3) ในการประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนซึง่มี

สิทธิเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้

ถือใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะต้องจัดทําหนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีบริษัทกําหนดและให้ย่ืนหนังสือมอบ

ฉนัทะตอ่ประธานท่ีประชมุหรือผู้ ท่ีประธานท่ีประชมุมอบหมายก่อนเร่ิมการประชมุ  
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ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ หมายถงึ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี

ยงัไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนของบริษัทในขณะนัน้ โดยไม่รวมถึงผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิคนใดท่ีมี

ส่วนได้เสียในข้อพิจารณาอนัใดซึ่งท่ีประชุมจะพิจารณาและลงมติ ห้ามมิให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิคนนัน้ออก

เสียงลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนัน้ 

ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมีส่วนได้เสียตามข้อนี ้หมายถึง ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีท่ีประชมุพิจารณาลงมต ิ

(4) ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิ

ท่ีถืออยู่โดยใบสําคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้ เป็นประธานในท่ีประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

นอกจากสิทธิท่ีตนมีในฐานะเป็นผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือผู้ รับมอบฉนัทะ 

(5) ในการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจดัขึน้โดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมาย

จากประธานกรรมการบริษัท ทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคัญ

แสดงสิทธิเป็นผู้จดัการประชมุ ประธานในท่ีประชุมอาจจะมาจากบุคคลท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบ

คดัเลือกนอกเหนือไปจากประธานกรรมการหรือบคุคลท่ีประธานกรรมการมอบหมาย โดยท่ีทัง้สองกรณีประธานท่ี

ประชมุไม่มีสิทธิออกเสียงชีข้าด 

(6) องค์ประชุมในการประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิได้ใช้สิทธิ

หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และ/หรือ ผู้ รับมอบฉันทะมาประชุมรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 25 ราย ซึ่งถือใบสําคัญ

แสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยทัง้หมดของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียังมิได้ใช้สิทธิ 

จึงจะครบเป็นองค์ประชุม หากปรากฏว่าเม่ือล่วงเวลานดัไปแล้ว 45 นาที ยงัมีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิและ/หรือ

ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมเป็นอนัระงบัไป หากการประชุมผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธินัน้เป็นการเรียกโดยมตคิณะกรรมการบริษัทให้นดัประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 

วนั แต่ไม่เกินกว่า 14 วนั นับจากวนักําหนดประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้แรก และให้บริษัทดําเนินการ

จดัส่งหนงัสือเชิญประชมุไปยงัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทกุรายตามรายละเอียดและวิธีการท่ีระบุไว้ข้างต้น ในการ

ประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชุม กล่าวคือ มีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมาประชุมเท่าใดถือว่า

เป็นองค์ประชมุ ทัง้นี ้สําหรับในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชมุ จะไม่มีการเรียกประชุม

ใหม่ 

(7) มติท่ีประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยของ

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนัน้ ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

(8) มติใด ๆ ซึง่ท่ีประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้ลงมตไิปแล้วนัน้ ให้ถือว่ามีผลผูกพนัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทุก

รายไม่วา่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธินัน้จะได้เข้าร่วมประชมุด้วยหรือไม่ก็ตาม 

(9) ภายหลงัจากบริษัทได้ดําเนินการจดัประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษัทจะแจ้งมติของท่ีประชุมผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสิทธิให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลักทรัพย์ (SETSMART / 

ELCID) โดยเร็ว 

(10) บริษัทจะดําเนินการจัดทําและบันทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบันทึกดงักล่าวไว้ท่ีสํานักงานใหญ่ของ

บริษัท รายงานประชุมท่ีได้ลงลายมือช่ือโดยประธานในท่ีประชุมให้ถือเป็นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการ

ทัง้หลายท่ีได้ประชุมกันนัน้ และจัดส่งรายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์และสํานักงาน ก.ล.ต. 

ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั นบัจากวนัประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 
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(11) ในการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษัทหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัท และท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัท

มีสิทธิท่ีจะเข้าร่วมประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือให้คําอธิบายในท่ีประชุมผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิได้ 

(12) บริษัทจะเป็นผู้ ชําระคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทัง้หมด 

(13) บริษัทจะแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกําหนดสิทธิตามมติท่ีประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธินับตัง้แต่วนัท่ีประชุมเพ่ือลงมต ิ

และบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเตมิข้อกําหนดสิทธิเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์

ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเตมินัน้  

(14) กรณีท่ีไม่สามารถจัดประชุมได้ทนัภายในอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้ถือว่าการดําเนินการประชุมสิน้สุดลง

และไม่ได้มีการจดัการประชมุในครัง้นัน้ขึน้ 

14. การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

14.1  เหตุท่ีจะดาํเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธิ 

บริษัทอาจดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธิ เม่ือมีเหตุหรือพบว่าจะมีเหตุท่ีทําให้เกิดอุปสรรคในการดําเนินการ

ดงัตอ่ไปนี ้โดยไมต้่องได้รับความเหน็ชอบจากท่ีประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 

(1) การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกําหนดสิทธิเพ่ือให้เป็นไปตามบทบญัญัติหรือหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง กฎระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ หรือคําสั่งท่ีมีผลบงัคบั

ของสํานกังาน กลต. คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยซึง่มีผลใช้บงัคบั 

(2) การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกําหนดสิทธิในเร่ืองท่ีจะกระทบตอ่สิทธิท่ีไม่ใช่สาระสําคญัของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 

เช่น การแก้ไขขัน้ตอนในการใช้สิทธิท่ีไม่ใช่สาระสําคญั หรือในเร่ืองท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 

หรือในส่วนซึง่ไม่ทําให้สิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิด้อยลง 

(3) การปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิตามข้อ 4. 

การแก้ไขข้อกําหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ (1) (2) และ (3) ข้างต้น ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและได้รับมติ

เหน็ชอบจากท่ีประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

14.2  เงื่อนไขการแก้ไขข้อกําหนดสิทธิ 

(1) บริษัทอาจดําเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกําหนดสิทธิ หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าอยู่ในวิสยัท่ี

บริษัทจะดําเนินการได้ เพ่ือลดข้อจํากัดหรืออุปสรรคในการดําเนินการตามเง่ือนไขหรือข้อกําหนดท่ีได้กําหนดไว้แล้ว

โดยไม่ทําให้สิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิลดน้อยลง 

(2) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธิ จะต้องไม่ขดัหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวม

ตลอดถึงข้อกําหนดตามประกาศ ทจ.34/2551 ท่ีมีผลใช้บงัคบัอยู่ในปัจจุบนัรวมทัง้ท่ีอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติม

ภายหลงั 

(3) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธิ จะต้องไม่เป็นการขยายอายุใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือเปล่ียนแปลงอตัราการใช้

สิทธิ และราคาในการใช้สิทธิ (ยกเว้นเป็นการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิตามข้อ 4.) 
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(4) บริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพ่ิมเตมิข้อกําหนดสิทธิ เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ สํานกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเตมิข้อกําหนดสิทธิ ทัง้นี ้บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทราบ 

ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SETSMART / ELCID) ในวนัเดียวกับท่ีบริษัทแจ้งสํานักงาน 

ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ 

15. ผลบังคับของข้อกําหนดสิทธิและกฎหมายท่ีใช้บังคับ 

ข้อกําหนดสิทธิฉบบันีจ้ะมีผลใช้บงัคบัในวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิและรวมไปจนถึงวนัใช้สิทธิครัง้สุดท้าย โดยข้อกําหนด

สิทธินีจ้ะใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย การตีความและผลของข้อกําหนดสิทธิฉบบันีใ้ห้เป็นไปตามบทบญัญัติแหง่กฎหมาย

ไทย และหากมีข้อความใด ๆ ในข้อกําหนดสิทธินีข้ดัหรือแย้งกบักฎหมายหรือประกาศใด ๆ ท่ีมีผลใช้บงัคบัตามกฎหมายกบัใบสําคญั

แสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดงักล่าวบงัคบักบัใบสําคญัแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อกําหนดสิทธิเฉพาะใน

ส่วนท่ีขดัแย้งกนันัน้ 

 

ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 

บริษัท คันทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) 

 

 

(นายเบน เตชะอบุล) 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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 บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

 
เอกสารแนบท้าย 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effects) 

 

เน่ืองจากการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 4 เป็นการออกใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 

ดงันัน้ จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบสําคญั

แสดงสิทธิโดยบคุคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดมิทัง้จํานวน จะมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

 

1. ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และสัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียง 

 

สตูรการคํานวณการลดลงของสดัส่วนการถือหุ้น = QW/(QW+Q0) 

โดยท่ี 

Q0  = จํานวนหุ้นชําระแล้วท่ีมีอยู่เดมิ 

QW  = จํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีจดัสรรไว้เพ่ือรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ CGD-W4 

ดงันัน้ 

Control Dilution = 1,653,225,590 / (1,653,225,590 + 8,266,127,954) 

   = 16.67% 

 ในกรณีท่ีมีการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทมีการใช้สิทธิทัง้จํานวน        

ผู้ ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสดัส่วนการถือหุ้นและสดัส่วนการใช้สิทธิออกเสียง (Control Dilution) เน่ืองจาก

เป็นการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิตามสดัส่วนการถือหุ้น 

 อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นตามใบสําคญัแสดงสิทธิ CGD-W4 โดยบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้จํานวน จะทํา

ให้สดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดมิลดลงร้อยละ 16.67 

  

2. ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกําไร (Earnings Dilution) 

 

สตูรการคํานวณการลดลงของส่วนแบง่กําไร = (EPS0 – EPSNew)/EPS0 

โดยท่ี 

EPS0  = กําไรสทุธิ / Q0 

EPSNew = กําไรสทุธิ / (QW+Q0) 

ในการคํานวณ ได้แทนท่ีกําไรสทุธิในสตูรด้วยกําไรสทุธิของบริษัท ประจําไตรมาสท่ี 1 ปี 2561 สิน้สดุ ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 

2561 ซึง่เทา่กบั  -37,920,732 บาท 

ดงันัน้ 

EPS0  = -37,920,732/ 8,266,127,954   = -0.00459  

EPSNew = -37,920,732 / (1,653,225,590 + 8,266,127,954) = -0.00382 

Earnings Dilution  = (-0.00459 - (-0.00382)) /-0.00459  = 16.67%  
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ในกรณีท่ีมีการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทมีการใช้สิทธิทัง้จํานวน                

ผู้ ถือหุ้นเดมิจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสว่นแบ่งกําไร (Earnings Dilution) เน่ืองจากเป็นการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นเดมิตามสดัส่วนการถือหุ้น 

อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นตามใบสําคญัแสดงสิทธิ CGD-W4 โดยบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้จํานวน จะทํา

ให้เกิดการลดลงของส่วนแบง่กําไรตอ่ผู้ ถือหุ้นเดมิร้อยละ 16.67 

 

3. ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) 

 

สตูรการคํานวณการลดลงของราคา = ((P0-Pn)*QW) / ((QW+Q0)*P0) 

P0  = ราคาปิดตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั 14 วนัทําการก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 

2561 ซึง่เทา่กบั 1.64 บาท 

Pn  = ราคาใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิเทา่กบั 2.75 บาทตอ่หุ้น 

 

ดงันัน้ 

Price Dilution =  [(1.64 – 2.75) * 1,653,225,590] / [(1,653,225,590 + 8,266,127,954) * 1.64] 

   = -11.28% 

 

การออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นีไ้ม่มีผลกระทบด้านราคา เพราะราคาใช้สิทธิท่ี 2.75 บาท สงูกวา่ราคา

ตลาดของหุ้นของบริษัท ซึง่เทา่กบั 1.64 บาท 
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Checklist warrant-RO 

สําหรับการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น (“warrant”) และหุ้นทีอ่อกใหม่เพือ่รองรับ 

warrant (“หุ้นรองรับ”) ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น  

บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ (“บริษัท”)   บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  

   เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“บจ.”) 

  เป็นบริษทัมหาชนจาํกดัท่ีมีหนา้ท่ีตามมาตรา 56 (ท่ีไม่ใช่ บจ.) 

รายละเอยีดของ warrant   

- ช่ือ warrant  (ถา้มี)      ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ปดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

คร้ังท่ี 4 (CGD-W4)    

 - เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีมีรายช่ือ ณ วนัท่ี  15 มิถุนายน 2561 (Record Date)  

 - วนัท่ีเสนอขาย warrant  27 มิถุนายน 2561   - วนัส้ินสุดอาย ุwarrant 26 มิถุนายน 2564  

 - จาํนวน warrant ท่ีเสนอขาย 1,653,225,590 หน่วย   - วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย  26 มิถุนายน 2564 

 - ราคาท่ีเสนอขาย    0 บาท                 - จาํนวนหุน้รองรับ  1,653,225,590 หุน้    

 - อตัราการใชสิ้ทธิ   ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนได ้1 หุน้     

 - ราคาใชสิ้ทธิ   2.75 บาทต่อหุน้      

 

Checklist 

ครบถ้วน 

ตาม

เกณฑ์1 

เอกสาร 

อ้างองิ 

(ข้อ/หน้า) 

1. ลกัษณะของ warrant   

 1.1 สัดส่วนจาํนวนหุน้รองรับต่อจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้

แลว้ทั้งหมดของบริษทั2 เท่ากบั 

  ≤ 50%  

 

 
ขอ้กาํหนดสิทธิขอ้ 8 หนา้ 18 

 

1
  ใหร้ะบุ  N/A หากเกณฑใ์นขอ้ใดไม่สามารถ apply กบักรณีของบริษทัได ้

2  วธีิการคาํนวณสดัส่วนจาํนวนหุน้รองรับ :  

((จาํนวนหุน้รองรับ warrant ท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี) + (จาํนวนหุน้รองรับ CD หรือ warrant ท่ีเสนอขาย 

  ในคร้ังอ่ืน* ซ่ึงไม่รวมหุน้ท่ีจดัไวร้องรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant))    

                        (จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  ซ่ึงรวมจาํนวนหุน้ท่ีจะออกใหม่อ่ืน 

ท่ีบริษทั จะเสนอขายควบคู่กบั warrant ในคร้ังน้ี) 

 * เฉพาะจาํนวนหุ้นรองรับท่ี outstanding  อน่ึง หากในการประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือมีมติออก warrant ในคร้ังน้ี ผูถื้อหุ้น

มีมติอนุมติัให้ออกหุ้นเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน หรือผูถื้อหุ้นมีมติในวาระอ่ืนใดท่ี

อาจทาํให้จาํนวนหุ้นรองรับ outstanding ท่ีจะตอ้งนาํมาคาํนวณเพ่ิมข้ึน เช่น การจ่ายเงินปันผลเกินกวา่ท่ีกาํหนด ซ่ึงเป็นผลให้ตอ้งมีการ

ปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน  เป็นตน้  บริษทัตอ้งนาํหุ้นรองรับท่ีอาจเพ่ิมข้ึนดงักล่าวมารวมคาํนวณดว้ย 

    ทั้งน้ี CD    = หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

            ESOP = การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่กรรมการหรือพนกังานตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน

เก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน 
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Checklist 

ครบถ้วน 

ตาม

เกณฑ์ 

เอกสาร 

อ้างองิ 

(ข้อ/หน้า) 

  > 50% เฉพาะเป็นการออก warrant ในกรณีใดกรณี

หน่ึงต่อไปน้ี  

ท่ีไดรั้บผอ่นผนัจากสาํนกังานก่อนการเสนอขาย  ตามหนงัสือท่ี 

___ลงวนัท่ี _____ 

 (1) บริษทัอยูใ่นภาวะท่ีมีความจาํเป็นตอ้งไดรั้บ

ความช่วยเหลือ 

ทางการเงิน 

 (2) เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหน้ีของ

บริษทั  

 (3) กรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นและสมควร และเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวม  

N/A  

 1.2 มีอายแุน่นอน ซ่ึง ≤ 10 ปี นบัแต่วนัท่ีออก warrant  

(วนัท่ี 27 มิถุนายน 2561) 

 

 

 
ขอ้กาํหนดสิทธิขอ้ 1.1 หนา้ 3 

 1.3 กาํหนดราคา และอตัราการใชสิ้ทธิไวอ้ยา่งแน่นอน 

 

 

 
ขอ้กาํหนดสิทธิขอ้ 1.1 หนา้ 4 

 1.4 มีระยะเวลาใหแ้สดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิคร้ัง

สุดทา้ย ≥ 15 วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิ3 

 

 

 
ขอ้กาํหนดสิทธิขอ้ 1.2.2 หนา้ 4-5 

 1.5 กาํหนดใหมี้การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้รองรับใหแ้ลว้เสร็จ

ภายในอาย ุwarrant 

 

 

 
ขอ้กาํหนดสิทธิขอ้ 1.2.4 (7) หนา้ 9 

2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัน้ี   

 2.1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบั warrant เช่น 

 
 

  - ราคาหรืออตัราท่ีคาดวา่จะเป็นราคาหรืออตัราการใช้

สิทธิ 

 

 

 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 ของหนงัสือเชิญ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 

 

1.หวัขอ้ราคาการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้                

หนา้ 51 

 

 

 

3
 ไม่รวมวนัใชสิ้ทธิ 
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  - ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ  

 

 

 - วนัส้ินสุดของการใชสิ้ทธิ  

 

 

 - เหตุใหต้อ้งออกหุน้ใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ 

 

              - อ่ืน ๆ (ถา้มี) ระบุ ________ 

2.หวัขอ้ระยะเวลาและกาํหนดการใช้

สิทธิ หนา้ 51 

 

3. หวัขอ้ระยะเวลาและกาํหนดการใช้

สิทธิ หนา้ 51 

 

 

4. หวัขอ้เง่ือนไขการปรับสิทธิหนา้ 53 

 

N/A 

 2.2 ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ (dilution effect) หากมีการใช้

สิทธิครบถว้น โดยไดร้ะบุ 

  (1) price dilution4 

 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 ของหนงัสือเชิญ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561

หวัขอ้ ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ หนา้ 52 

 

 

Checklist 

ครบถ้วน 

ตาม

เกณฑ์ 

เอกสาร 

อ้างองิ 

(ข้อ/หน้า) 

2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัน้ี (ถา้มี)   

 2.2 ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ (dilution effect) หากมีการใช้

สิทธิครบถว้น โดยไดร้ะบุ (ต่อ) 

 (2) earning per share dilution5 หรือ control dilution6 

 ส่ิง ท่ี ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเ ชิญ

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561

หวัขอ้ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ หนา้ 52 

 2.3 วธีิการจดัสรรwarrant   ส่ิง ท่ี ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเ ชิญ

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561

หัวข้อวิธีการจัดสรรใบสําคัญแสดง

สิทธิ หนา้ 51 

 2.4  ขอ้มูลอ่ืนๆ (ถา้มี) ระบุ ________________________ 

 

 N/A  

4
  Price dilution  = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

     ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

  โดยราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จาํนวนหุน้ paid-up) + (ราคาใชสิ้ทธิ x จาํนวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี)   

                              จาํนวนหุน้ paid-up + จาํนวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 
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 + จาํนวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี) 
6
  Control dilution  =                          จาํนวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี     

            จาํนวนหุน้ paid-up + จาํนวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 
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3. มติทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นและอายุมต ิ   

 3.1 บริษทัไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ให้ออกหุ้นรองรับ

อยา่งเพียงพอ   

 รายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น 

ประจําปี 2561 วาระท่ี  9 วาระท่ี 12  

แ ล ะ วาร ะ ท่ี  13 ห น้า ท่ี  15-16 แ ล ะ

หนา้ท่ี 18-22 

 3.2 บริษทัไดเ้สนอขาย warrant แลว้เสร็จภายใน 1 ปีนบัแต่

วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติ (ผูถื้อหุน้อนุมติัเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 

2561) 

 ข้อกําหนดสิทธิ ข้อ 1.1 หัวข้อวันท่ี

ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

หนา้ 3 

4. ข้อกาํหนดสิทธิของ warrant มีรายการอยา่งนอ้ย ดงัน้ี   

 4.1 รายละเอียดของ warrant โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 

(1) อายขุอง warrant  ระบุ__3__ ปี 

 

 

(2) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ 

 

 

 

(3) อตัราการใชสิ้ทธิ 

 

 

(4) วธีิการใชสิ้ทธิของ warrant เช่น ใชสิ้ทธิไดทุ้กวนั

สุดทา้ยของแต่ละไตรมาส   

 

(5) รายละเอียดสาํคญัอ่ืน (ถา้มี) ระบุ____________ 

  

 

ขอ้กาํหนดสิทธิ ขอ้ 1.1 หัวขอ้อายขุอง

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ หนา้ 3 

 

ข้อกําหนดสิทธิ ข้อ 1.1 หัวข้อราคา

เสนอขายต่อหน่วย หน้า 3 และหัวขอ้

ราคาการใชสิ้ทธิ หนา้ 4 

 
ข้อกําหนดสิทธิ ข้อ 1.1 หัวข้ออัตรา

การใชสิ้ทธิ หนา้ 4 

 

ขอ้กาํหนดสิทธิ ขอ้ 1.2.1-1.2.2 และ 1.2.4 

หนา้ 4-5 และหนา้ 5-9 

 
N/A 

 4.2 เหตุ เง่ือนไข และกระบวนการในการแกไ้ขเพิ่มเติม

ขอ้กาํหนดตาม warrant 

 ขอ้กาํหนดสิทธิ ขอ้ 13 และ 14 หนา้ 

21-23 

 4.3 ค่าเสียหายท่ีผูถื้อ warrant จะไดรั้บในกรณีท่ีบริษทัไม่

สามารถจดัใหมี้หุน้รองรับได ้ซ่ึงตอ้งไม่ตํ่ากวา่ส่วนต่างระหวา่ง

ราคาตลาดของหุน้ของบริษทักบัราคาใชสิ้ทธิ 

 ขอ้กาํหนดสิทธิ ขอ้ 3 หนา้ 10-11 



5 
 

 

Checklist 

ครบถ้วน 

ตาม

เกณฑ์ 

เอกสาร 

อ้างองิ 

(ข้อ/หน้า) 

4. ข้อกาํหนดสิทธิของ warrant มีรายการอยา่งนอ้ย ดงัน้ี (ต่อ)   

 4.4 มาตรการคุม้ครองผูถื้อ warrant  ซ่ึงมีขอ้กาํหนดดงัน้ี 

 (1) กรณีมีขอ้กาํหนดใหบ้ริษทัสามารถเรียกใหผู้ถื้อ 

warrant ใชสิ้ทธิ ก่อนกาํหนด บริษทัรับรองวา่ ขอ้กาํหนด

ดงักล่าว 

 (ก) มีความเป็นธรรม ชดัเจน และเหตุแห่งการ

เรียกใหใ้ชสิ้ทธิก่อนกาํหนดดงักล่าวตอ้งอา้งอิงเหตุการณ์หรือ

การกระทาํท่ีไม่อยูใ่นอาํนาจควบคุมของบุคคลใด ๆ  

 (ข) กาํหนดใหบ้ริษทั ตอ้งเรียกใหมี้การใชสิ้ทธิ

เม่ือมีเหตุการณ์ท่ีกาํหนดไว ้

 (ค) มีมาตรการท่ีเพียงพอซ่ึงทาํใหผู้ถื้อ warrant ใน

ทอดต่อ ๆ ไปทราบถึงขอ้กาํหนดดงักล่าว 

 (2) กาํหนดเหตุและเง่ือนไขในการปรับสิทธิใน

กรณีดงัต่อไปน้ีพร้อมกบัระบุวธีิการคาํนวณ 

 (ก) เม่ือมีการเปล่ียนแปลง par value หุน้ของบริษทั 

อนัเป็นผลมาจากการรวมหุน้หรือแบ่งแยกหุน้ 

 (ข) เม่ือบริษทัเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาท่ีตํ่า

กวา่ราคาตลาด6

7 

 (ค) เม่ือบริษทัเสนอขาย CD หรือ warrant ในราคา

ท่ีตํ่ากวา่ราคาตลาด7 

 (ง) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน

เป็นหุน้ท่ีออกใหม่ให้แก่ผูถื้อหุน้ 

 (จ) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกวา่

อตัราท่ีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ 

 (ฉ) เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบั (ก) ถึง (จ) 

ท่ีทาํใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ท่ีผูถื้อ warrant จะไดรั้บ

เม่ือมีการใชสิ้ทธิดอ้ยไปกวา่เดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มีการเรียกใหใ้ชสิ้ทธิก่อนกาํหนด

ตามขอ้กาํหนดสิทธิขอ้ 1.2.1 หนา้ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้กาํหนดสิทธิ ขอ้ 4 หนา้ 12-17 

7
  คือ การเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยมีราคาเสนอขายตํ่ากวา่ราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวธีิการคาํนวณราคาเสนอขาย

และราคาตลาดตามหมายเหตุ 1  
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 กรณีการปรับสิทธิตามขอ้ (ข) และ (ค) บริษทัได้

ระบุส่วนลดจากราคาตลาด พร้อมกบัวธีิการคาํนวณราคาเสนอ

ขายและราคาตลาดในขอ้กาํหนดสิทธิแลว้ 

 ทั้งน้ี หากบริษทัจะไม่ดาํเนินการปรับสิทธิเม่ือเกิด

เหตุการณ์ตาม(ก)-(ฉ) บริษทัไดรั้บผอ่นผนัจากสาํนกังานก่อน

การเสนอขายแลว้ ตามหนงัสือท่ี_________ ลงวนัท่ี _______ 

 

 

 
 

N/A 

 

 
 

 

Checklist 

ครบถ้วน 

ตาม

เกณฑ์ 

เอกสาร 

อ้างองิ 

(ข้อ/หน้า) 

5. การดําเนินการภายหลงัการเสนอขาย warrant   

 5.1 บริษทัระบุไวใ้นการเสนอขาย warrant วา่ จะปรับสิทธิ

โดยวธีิใดวธีิหน่ึงดงัน้ี 

  (1) ปรับราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ หรือ 

  (2) ปรับราคาใชสิ้ทธิ ควบคู่กบัการออก warrant ใหม่

ทดแทนการปรับอตัราการใชสิ้ทธิ 

  ทั้งน้ี หากบริษทัตอ้งออกหุน้รองรับเพิ่มเติม บริษทัตอ้ง

ยืน่มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีอนุมติัใหอ้อกหุน้รองรับการปรับ

สิทธินั้นอยา่งเพียงพอต่อสาํนกังานก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือ

วา่บริษทัไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหุน้รองรับ 

 

 

ขอ้กาํหนดสิทธิ ขอ้ 4 หนา้ 11-17 

 5.2 บริษทัระบุไวใ้นการเสนอขาย warrant วา่จะไม่ขยาย

อาย ุwarrant  

และไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ เวน้แต่จะ

เป็นการปรับสิทธิตามท่ีกาํหนดในขอ้ 4.4 (2)  

 

 

ขอ้กาํหนดสิทธิ ขอ้ 14.2 (3)  

หนา้ 23  

 

 บริษัทขอเรียนว่า  บริษัทรับทราบและเข้าใจเ ง่ือนไขท่ีต้องปฏิบัติตามท่ีประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนเก่ียวกบัการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย warrant และหุ้น

รองรับทุกประการ  ทั้งน้ี ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดตาม warrant ภายหลังการเสนอขาย  

บริษทัจะดาํเนินการให้เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ และจะไม่ดาํเนินการให้ขดัหรือ

แยง้กบัขอ้กาํหนดตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนดงักล่าว โดยบริษทัจะแจง้การแกไ้ข

เพิ่มเติมนั้นเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้สํานักงานทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม  

และขอรับรองว่าขอ้มูลท่ีระบุไวใ้นรายการขา้งตน้และเอกสารท่ีแนบมาพร้อม checklist น้ีถูกตอ้ง

และตรงต่อความจริงทุกประการ 

 



7 

 

 

ลงช่ือ  __________________________ 

          ( นายเบน เตชะอุบล) 

ลงช่ือ  __________________________ 

          ( __________________________) 

ในฐานะกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  
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เอกสารทีต้่องจัดส่งพร้อมกบั checklist การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น (“warrant”) 

และหุ้นทีอ่อกใหม่เพือ่รองรับwarrant (“หุ้นรองรับ”)  ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

 

เอกสารทีต้่องจัดส่งพร้อมกบั checklist มี/ไม่มี หมายเหตุ 

1. 25รายงานผลการเสนอขาย warrant และหุน้รองรับ25 มี เอกสารแนบ 1 

2. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นท่ีขออนุมติัให้ออกและเสนอขาย 

warrant และหุน้รองรับ 

มี เอกสารแนบ 2 

3. มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีอนุมติัใหอ้อกและเสนอขาย warrant  

 และหุน้รองรับ 

มี เอกสารแนบ 3 

4. ขอ้กาํหนดสิทธิ warrant มี เอกสารแนบ 4 

5. รายละเอียดการคาํนวณจาํนวนหุน้รองรับ มี เอกสารแนบ 5 

6. รายละเอียดการคาํนวณ dilution effect มี เอกสารแนบ 6 

7. หนงัสือสาํนกังานแจง้การผอ่นผนัการออก warrant ใน

สัดส่วนท่ีมากกวา่ 50% (ถา้มี) 

ไม่มี - 

8. หนงัสือสาํนกังานแจง้การผอ่นผนัใหบ้ริษทัไม่ตอ้งดาํเนินการ 

 ปรับสิทธิเม่ือเกิดเหตุการณ์ตามท่ีประกาศกาํหนด (ถา้มี) 

ไม่มี -  

 

หมายเหตุ    

(1) เอกสารขา้งตน้ตอ้งใหก้รรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัเป็นผูล้งนามรับรองความถูกตอ้งของ 

เอกสารทุกหนา้ พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 

(2) การรายงานผลการเสนอขาย warrant และหุน้รองรับ ใหร้ายงานผลการขายภายใน 15 วนันบัแต่ 

วนัปิดการเสนอขาย (25มาตรา 64 แห่ง พรบ.หลกัทรัพย ์และ25ประกาศวา่ดว้ยการยกเวน้การยืน่แบบ filing) 

http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/nrs_search.php?chk_frm=1&ref_id=72&cat_id=27&topic_desc=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://www.sec.or.th/laws_notification/file_dw_th/secact_codify.pdf
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/nrs_search.php?chk_frm=1&ref_id=72&cat_id=24&topic_desc=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C


เอกสารแนบ 5 

รายละเอียดการคาํนวณจาํนวนหุ้นรองรับ 

วิธีการคาํนวณสัดส่วนจาํนวนหุ้นรองรับ: 

 

[(จํานวนหุ้นรองรับ Warrant ท่ีเสนอขายในครัง้นี)้ + (จํานวนหุ้นรองรับ CD หรือ Warrant ท่ีเสนอขายในครัง้อ่ืน ซึ่งไม่รวมหุ้น

ท่ีจดัไว้รองรับ ESOP-CD หรือ ESOP-Warrant)]/ (จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทซึ่งรวมจํานวนหุ้นท่ีจะออก

ใหมอ่ื่นท่ีบริษัทจะเสนอขายควบคูก่บั Warrant ในครัง้นี)้ 

 

โดยท่ี 

จํานวนหุ้นรองรับ Warrant ท่ีเสนอขายในครัง้นี ้  = 1,653,225,590  หุ้น 

จํานวนหุ้นรองรับ CD หรือ Warrant ท่ีเสนอขายในครัง้อ่ืน ซึง่ไมร่วมหุ้นท่ีจดัไว้รองรับ ESOP-CD หรือ ESOP-Warrant   

=  0 หุ้น 

จํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทซึง่รวมจํานวนหุ้นท่ีจะออกใหมอ่ื่นท่ีบริษัทจะเสนอขายควบคูก่บั Warrant ใน

ครัง้นี ้      =   8,266,127,954 หุ้น  

 

   สัดส่วนจาํนวนหุ้นรองรับ           = (1,653,225,590 + 0)/8,266,127,954  

                = 20%   
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เอกสารแนบ 6 

รายละเอียดการคํานวณผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effects) 

 

เน่ืองจากการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 4 เป็นการออกใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 

ดงันัน้ จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบสําคญั

แสดงสิทธิโดยบคุคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดมิทัง้จํานวน จะมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

 

1. ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และสัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียง 

 

สตูรการคํานวณการลดลงของสดัส่วนการถือหุ้น = QW/(QW+Q0) 

โดยท่ี 

Q0  = จํานวนหุ้นชําระแล้วท่ีมีอยู่เดมิ 

QW  = จํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีจดัสรรไว้เพ่ือรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ CGD-W4 

ดงันัน้ 

Control Dilution = 1,653,225,590 / (1,653,225,590 + 8,266,127,954) 

   = 16.67% 

 ในกรณีท่ีมีการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ และผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทมีการใช้สิทธิทัง้จํานวน ผู้

ถือหุ้นเดมิจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสดัส่วนการถือหุ้นและสดัส่วนการใช้สิทธิออกเสียง (Control Dilution) เน่ืองจากเป็น

การออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิตามสดัส่วนการถือหุ้น 

 อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นตามใบสําคญัแสดงสิทธิ CGD-W4 โดยบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้จํานวน จะทํา

ให้สดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดมิลดลงร้อยละ 16.67 

  

2. ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกําไร (Earnings Dilution) 

 

สตูรการคํานวณการลดลงของส่วนแบง่กําไร = (EPS0 – EPSNew)/EPS0 

โดยท่ี 

EPS0  = กําไรสทุธิ / Q0 

EPSNew = กําไรสทุธิ / (QW+Q0) 

ในการคํานวณ ได้แทนท่ีกําไรสทุธิในสตูรด้วยกําไรสทุธิของบริษัท ประจําไตรมาสท่ี 1 ปี 2561 สิน้สดุ ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 

2561 ซึง่เทา่กบั  -37,920,732 บาท 

ดงันัน้ 

EPS0  = -37,920,732/ 8,266,127,954   = -0.00459  

EPSNew = -37,920,732 / (1,653,225,590 + 8,266,127,954) = -0.00382 

Earnings Dilution  = (-0.00459 - (-0.00382)) /-0.00459  = 16.67%  
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เอกสารแนบ 6 

ในกรณีท่ีมีการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัทมีการใช้สิทธิทัง้จํานวน ผู้

ถือหุ้นเดมิจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบง่กําไร (Earnings Dilution) เน่ืองจากเป็นการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นเดมิตามสดัส่วนการถือหุ้น 

อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นตามใบสําคญัแสดงสิทธิ CGD-W4 โดยบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้จํานวน จะทํา

ให้เกิดการลดลงของส่วนแบง่กําไรตอ่ผู้ ถือหุ้นเดมิร้อยละ 16.67 

 

3. ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) 

 

สตูรการคํานวณการลดลงของราคา = ((P0-Pn)*QW) / ((QW+Q0)*P0) 

P0  = ราคาปิดตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั 14 วนัทําการก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 

    2561ซึง่เทา่กบั 1.64 บาท 

Pn  = ราคาใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิเทา่กบั 2.75 บาทตอ่หุ้น 

 

ดงันัน้ 

Price Dilution =  [(1.64 – 2.75) * 1,653,225,590] / [(1,653,225,590 + 8,266,127,954) * 1.64] 

   = -11.28% 

 

การออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นีไ้ม่มีผลกระทบด้านราคา เพราะราคาใช้สิทธิท่ี 2.75 บาท สงูกวา่ราคา

ตลาดของหุ้นของบริษัท ซึง่เทา่กบั 1.64 บาท 
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