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ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของ 

ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของ 

บริษัท ซีเค พำวเวอร์ จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 1 (CKP – W1)  

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1) 

 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอด าเนินการแก้ไขข้อความในข้อก าหนดว่าด้วยสทิธิ และหน้าที่ของ
ผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุ (“ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิ”) โดยทัง้นี ้ข้อ 14.1 
ของข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิก าหนดให้ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิในเร่ืองที่จะกระทบ ต่อสิทธิที่มิใช่สาระส าคัญของ 
ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ เช่น การแก้ไขขัน้ตอนการใช้สิทธิ หรือเร่ืองที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ง  
หรือในส่วนซึ่งไม่ท าให้สิทธิของผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด  
ในกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้อง กฎระเบียบ ข้อบงัคบั หรือค าสัง่ที่มีผลบังคับ
ทั่วไป หรือประกาศ หรือข้อบังคับของส านักงาน ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง ให้บริษัทกระท าได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจาก  
ที่ประชุมผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิภายหลงัจากที่ได้แจ้งให้ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว ทัง้นี ้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสทิธิ
จะต้องไม่เป็นการขยายอายใุบส าคัญแสดงสทิธิหรือราคาใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับสทิธิตามเงื่อนไข  
ที่ระบไุว้ในข้อ 4 

 ดงันัน้ ข้อก าหนดว่าด้วยสทิธิจะถกูยกเลกิและแก้ไขเพิ่มเติม ดงันี ้

ข้อควำมเดิม 
1.2 ที่อยู่ของผู้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิ  

  เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ชัน้ 19 ถนนสทุธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  

2.1.2      วนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

วันใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ซึ่งเป็นวันสดุท้ายที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสทิธิ 
ได้นัน้ คือ วันที่ใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี ดังนัน้ วันใช้สิทธิครัง้สดุท้ายจะตรงกับวันที่ 28 พฤษภาคม 
2563 หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดท าการของตลาดหลักทรัพย์ ให้ใช้สิทธิในวันท าการสุดท้ายก่อนหน้า 
วนัครบอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ  

ทัง้นี ้บริษัทจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นเป็นกรณีการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ซึ่งบริษัท 
จะปิดสมุดทะเบียน 21 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครัง้สุดท้าย และตลาดหลกัทรัพย์จะขึน้เคร่ืองหมาย SP (ห้ามการซือ้ขาย) 
ลว่งหน้า 3 วนัท าการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน หรือเป็นการปิดสมุดทะเบียนเพื่อก าหนดสทิธิของผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ
ในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิตามข้อ 13 
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2.4 นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสทิธิ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์: 0-2229-2800 
โทรสาร: 0-2359-1259 
E-mail: TSDCallCenter@set.or.th 
Website: http://www.tsd.co.th 

นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งใน 
สมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ชื่อเต็ม สญัชาติและที่อยู่ของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ  
ที่ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะก าหนด ในกรณีที่ข้อมูลไม่ตรงกัน จะถือว่าข้อมูลในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส าคัญ 
แสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลาด 
ในรายละเอียดในการลงบันทึกสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิต่อนายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ
โดยตรง และนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิจะเปลีย่นแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดงักลา่ว 

นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิ มีหน้าที่จะต้องออกใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และจะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ  
แทนในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธินัน้ และนายทะเบียนจะออกใบส าคัญแสดงสิทธิหรือออกใบรับ 
เพื่อใช้แทนใบส าคญัแสดงสทิธิตามแบบที่นายทะเบียนก าหนดให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

นายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ตามสญัญาแต่งตัง้นายทะเบียนที่จะต้องจัดท าและเก็บรักษา 
สมุดทะเบียนผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไว้จนกว่าใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้หมดจะมีการใช้สิทธิซือ้หุ้ นรองรับ 
ของบริษัท หรือจนกว่าครบก าหนดอายใุบส าคญัแสดงสทิธิ (แล้วแต่กรณี) 

ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลง หรือข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทกึ
สมดุทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิและนายทะเบียนจะเปลีย่นแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดงักลา่ว 

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิโดยจะแจ้งให้ผู้ ถือใบส าคัญ 
แสดงสทิธิทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั โดยแจ้งผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์  
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2.5 สถานที่ที่ติดต่อในการใช้สทิธิ 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
ส านกักรรมการผู้จดัการ / นกัลงทนุสมัพนัธ์ 
ที่อยู่: เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ชัน้ 19 ถนนสทุธิสารวินิจฉัย  

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

3.1.4 การช าระเงินค่าหุ้นสามญั 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิต้องช าระเงินค่าหุ้นสามัญตามจ านวนในการใช้สทิธิตามที่ระบใุนใบแจ้งความจ านง
ในการใช้สทิธิ โดยด าเนินการดงัต่อไปนี ้

- ช าระเงินค่าหุ้นสามัญครัง้เดียวเต็มจ านวนตามจ านวนในการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจ านง  
การใช้สิทธิ โดยผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้ น
สามัญจะต้องช าระเป็น เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือดราฟต์  ที่สามารถเรียก
เก็บเงินได้จากส านักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันท าการ นับจากวันที่แจ้งความจ านง 
ในการใช้สิทธิแต่ละครัง้ โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี  
000-0-34445-1 ของธนาคารกรุงไทย  สาขาส านักนานาเหนือ พร้อมทัง้เขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และ
หมายเลขโทรศพัท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลงั 

- ทัง้นี ้การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัท เรียกเก็บเงินจ านวนดังกล่าวได้แล้ว
เท่านัน้ หากบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ที่มิได้เกิดจากความผิดของบริษัท บริษัท
จะถือว่าผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญในครัง้นัน้ๆ โดยบริษัท
จะแจ้งให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิมารับใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิพร้อมกบั
เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟต์ ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนด้วยตนเอง ภายใน 14 วันนับจากวันครบ
ก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ โดยจะไม่มีการค านวณดอกเบีย้ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทัง้นี  ้ผู้ ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญได้ในวนัใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญครัง้
ถัดไป เว้นแต่การใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญครัง้นัน้จะเป็นการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญครัง้สุดท้าย ให้ถือว่า
ใบส าคัญแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบีย้  
และ/หรือ ค่าเสยีหายอื่นใดไม่ว่าในกรณีใดๆ 

- ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะต้องเ ป็นผู้ รับผิดชอบค่ าอากรแสตมป์ และ/หรือ ภาษีที่ เ กิดขึน้ 
อนัเนื่องจากการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคัญแสดงสิทธิตลอดจนจะต้องปฏิบติัตามข้อบงัคับหรือ
กฎหมายต่างๆ ที่ใช้บงัคบัในการใช้สทิธิตามใบส าคัญแสดงสทิธิ 

mailto:ir@ckpower.co.th
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11.1 ข้อจ ากดัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ  

ใบส าคญัแสดงสทิธิ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจ ากดั โดยบริษัทจะไม่มีการปิดสมดุทะเบียนเพื่อพกัการโอนสิทธิ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ  ยกเว้นเป็นกรณีการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย ซึง่บริษัทจะปิดสมดุทะเบียน 21 วนัก่อนวนัใช้สิทธิ
ครัง้สดุท้าย และตลาดหลกัทรัพย์จะขึน้เคร่ืองหมาย SP (ห้ามการซือ้ขาย) ล่วงหน้า 3 วันท าการก่อนวันปิด 
สมุดทะเบียน หรือเป็นการปิดสมุดทะเบียนเพื่อก าหนดสิทธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชมุ 
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิตามข้อ 13. 

13.1.5 ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะท าการปิดสมุดทะเบียนเพื่อก าหนดสิทธิของ  
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุดังกลา่วเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนการประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละครัง้ และตลาดหลกัทรัพย์ จะขึน้เคร่ืองหมาย 
SP (ห้ามการซือ้ขาย) ลว่งหน้า 3 วนัท าการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน 

ข้อควำมใหม่ 
1.2 ที่อยู่ของผู้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิ  

  เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ชัน้ 19 ถนนสทุธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  

2.1.2 วนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

วันใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ซึ่งเป็นวันสดุท้ายที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสทิธิ 
ได้นัน้ คือ วันที่ใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี ดังนัน้ วันใช้สิทธิครัง้สดุท้ายจะตรงกับวันที่ 28 พฤษภาคม 
2563 หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดท าการของตลาดหลักทรัพย์ ให้ใช้สิทธิในวันท าการสุดท้ายก่อนหน้า 
วนัครบอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ  

ทัง้นี ้บริษัทจะไม่มีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ ยกเว้นเป็นกรณีการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายซึ่งบริษัทจะ
ปิดสมดุทะเบียน 21 วนั ก่อนวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย และตลาดหลกัทรัพย์จะขึน้เคร่ืองหมาย SP (ห้ามการซือ้ขาย) ลว่งหน้า 
2 วันท าการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน หรือเป็นการปิดสมุดทะเบียนเพื่อก าหนดสิทธิของผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ  
ในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิตามข้อ 13 ทัง้นี  ้ใบส าคัญแสดงสิทธิจะพักการซื อ้ขายจนถึง 
วนัครบก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

2.4 นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสทิธิ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
เลขที่ 93 ชัน้ 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทร: 0-2009-9999 
SET Contact Center: www.set.or.th/contactcenter 
Website: http://www.set.or.th/tsd 

http://www.set.or.th/contactcenter
http://www.set.or.th/tsd
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นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งใน 
สมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ชื่อเต็ม สญัชาติและที่อยู่ของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ  
ที่ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะก าหนด ในกรณีที่ข้อมูลไม่ตรงกัน จะถือว่าข้อมูลในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส าคัญ 
แสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลาด 
ในรายละเอียดในการลงบันทึกสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิต่อนายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ
โดยตรง และนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิจะเปลีย่นแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดงักลา่ว 

นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิ มีหน้าที่จะต้องออกใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และจะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ 
แทนในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธินัน้ และนายทะเบียนจะออกใบส าคัญแสดงสิทธิหรือออกใบรับ 
เพื่อใช้แทนใบส าคญัแสดงสทิธิตามแบบที่นายทะเบียนก าหนดให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

นายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ตามสญัญาแต่งตัง้นายทะเบียนที่จะต้องจัดท าและเก็บรักษา 
สมุดทะเบียนผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไว้จนกว่าใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้หมดจะมีการใช้สิทธิซือ้หุ้ นรองรับ  
ของบริษัท หรือจนกว่าครบก าหนดอายใุบส าคญัแสดงสทิธิ (แล้วแต่กรณี) 

ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลง หรือข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทกึ
สมดุทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิและนายทะเบียนจะเปลีย่นแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดงักลา่ว 

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิโดยจะแจ้งให้ผู้ ถือใบส าคัญ 
แสดงสทิธิทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั โดยแจ้งผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์  

2.5 สถานที่ที่ติดต่อในการใช้สทิธิ 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
ส านกักรรมการผู้จดัการ / นกัลงทนุสมัพนัธ์ 
ที่อยู่: เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ชัน้ 19 ถนนสทุธิสารวินิจฉัย  

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

3.1.4 การช าระเงินค่าหุ้นสามญั 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิต้องช าระเงินค่าหุ้นสามัญตามจ านวนในการใช้สทิธิตามที่ระบใุนใบแจ้งความจ านง
ในการใช้สทิธิ โดยด าเนินการดงัต่อไปนี ้

 

mailto:ir@ckpower.co.th
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- ช าระเงินค่าหุ้นสามัญครัง้เดียวเต็มจ านวนตามจ านวนในการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจ านง  
การใช้สิทธิ โดยผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้ น
สามัญจะต้องช าระเป็น เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือดราฟต์ ที่สามารถ  
เรียกเก็บเงินได้จากส านักหักบัญชีในกรุงเทพมหานคร โดยลงวันที่จองซือ้และต้องส่งมอบถึงบริษัท 
ภายใน 11.00 น. ของ 2 วนัท าการก่อนวนัใช้สทิธิแต่ละครัง้ โดยขีดคร่อมสัง่จ่าย “บริษัท ซีเค พาวเวอร์ 
จ ากดั (มหาชน)” เลขที่บญัชี 000-0-34445-1  ของธนาคารกรุงไทย  สาขาส านกันานาเหนือ พร้อมทัง้
เขียนชื่อ นามสกลุ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลงั 

- ทัง้นี ้การใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัท เรียกเก็บเงินจ านวนดังกล่าวได้แล้ว
เท่านัน้ หากบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ที่มิได้เกิดจากความผิดของบริษัท บริษัท
จะถือว่าผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญในครัง้นัน้ๆ โดยบริ ษัท
จะแจ้งให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิมารับใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิพร้อมกบั
เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟต์ ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนด้วยตนเอง ภายใน 14 วันนับจากวันครบ
ก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ โดยจะไม่มีการค านวณดอกเบีย้ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทัง้นี  ้ผู้ ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญได้ในวันใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ  
ครัง้ถัดไป เว้นแต่การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญครัง้นัน้จะเป็นการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญครัง้สดุท้าย ให้ถือว่า
ใบส าคัญแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ บริษั ทจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบีย้  
และ/หรือ ค่าเสยีหายอื่นใดไม่ว่าในกรณีใดๆ 

- ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะต้องเ ป็นผู้ รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ และ/หรือ ภาษีที่ เ กิดขึน้  
อนัเนื่องจากการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคัญแสดงสิทธิตลอดจนจะต้องปฏิบติัตามข้อบงัคับหรือ
กฎหมายต่างๆ ที่ใช้บงัคบัในการใช้สทิธิตามใบส าคัญแสดงสทิธิ 

11.1 ข้อจ ากดัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ  

ใบส าคญัแสดงสทิธิ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจ ากดั โดยบริษัทจะไม่มีการปิดสมดุทะเบียนเพื่อพกัการโอนสิทธิ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ  ยกเว้นเป็นกรณีการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย ซึง่บริษัทจะปิดสมดุทะเบียน 21 วนัก่อนวนัใช้สิทธิ
ครัง้สดุท้าย และตลาดหลกัทรัพย์จะขึน้เคร่ืองหมาย SP (ห้ามการซือ้ขาย) ล่วงหน้า 2 วันท าการก่อนวันปิด 
สมุดทะเบียน หรือเป็นการปิดสมุดทะเบียนเพื่อก าหนดสิทธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชมุ 
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิตามข้อ 13. 

13.1.5 ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะท าการปิดสมุดทะเบียนเพื่อก าหนดสิทธิของ 
ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนการประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละครัง้ และตลาดหลกัทรัพย์ จะขึน้เคร่ืองหมาย 
SP (ห้ามการซือ้ขาย) ลว่งหน้า 2 วนัท าการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน 
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ทัง้นี ้ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมนีจ้ะมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป และถือเป็น
สว่นหนึง่ของข้อก าหนดว่าด้วยสทิธิ 
 
 ผู้ออกใบส าคัญแสดงสทิธิ 
 บริษัท ซีเค พำวเวอร์ จ ำกัด (มหำชน) 
   
                                                                          

 
(……………………………………………….) 
    นายธนวฒัน์  ตรีวิศวเวทย์ 

                  กรรมการผู้จดัการ 

- ลายมือช่ือ - 



 - 1 - 

 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของ 

ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ 

บริษัท ซีเค พำวเวอร์ จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 1 (CKP – W1)  

 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ” 
หรือ “CKP – W1”) ออกโดยบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2558 เมื่อวนัที่ 9 เมษายน 2558  
 
ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามที่ได้กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธินี ้โดยผู้ ออก ใบสําคัญแสดงสิทธิและ 
ผู้ ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตามข้อกําหนดสทิธินีทุ้กประการ และให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้รับทราบ
และเข้าใจข้อกําหนดต่างๆ ในข้อกําหนดสทิธินีเ้ป็นอย่างดีทุกประการแล้ว ทัง้นี ้ บริษัทจะจดัให้มีการเก็บรักษาข้อกําหนด
สทิธินีไ้ว้ ณ สาํนกังานใหญ่ของบริษัท เพื่อให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิขอตรวจสอบสาํเนาข้อกําหนดสทิธิได้ในวนัและเวลา
ทําการของสถานที่ดงักลา่ว 
 

ค ำจ ำกัดควำม 

คําและข้อความต่างๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกําหนดสทิธิให้มีความหมายดงัต่อไปนี  ้

“ข้อก ำหนดสิทธิ” หมายถงึ ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด 
(มหาชน) ครัง้ที่ 1 (รวมถงึที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)) 

“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หรือ 
“CKP-W1” 

หมายถงึ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด 
(มหาชน) ครัง้ที่ 1 ชนิดระบุชื่อผู้ ถือ และโอนเปลี่ยนมือได้ ที่เสนอขายให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่มีการจองซือ้และชําระราคาค่าจองซือ้หุ้นสามัญ
เพิ่มทนุของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วน
การถือหุ้น (Rights Offering)  

“ใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หมายถงึ ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ออกโดยบ ริษัท ศูนย์ รับฝากหลัก ท รั พ ย์   
(ประเทศไทย) จํากดั เพื่อใช้แทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

“บริษัท” หรือ “ผู้ออก
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ” 

หมายถงึ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

“ผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หมายถงึ ผู้ทรงสทิธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิ ที่ถกูต้องตามกฎหมาย 
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“วันที่ออกใบส ำคัญแสดง
สิทธิ” 

 

หมายถงึ ตรงกับวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันที่จดทะเบียนเพิ่มทุน
ชําระแล้วสําหรับการเพิ่มทนุเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทนุให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ที่ได้รับอนุมัติ
จากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 เมื่อวนัที่ 9 เมษายน 2558 

“วันใช้สิทธิ” หมายถงึ วนัที่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทได้ 
ตามที่ระบไุว้ในข้อ 2.1 

“ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงใน 
กำรใช้สิทธิ” 

หมายถงึ         ระยะเวลาที่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทุนของบริษัทสามารถแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดง
สทิธิ ตามที่ระบไุว้ในข้อ 2.3 

“วันใช้สิทธิครัง้แรก” หมายถงึ วันที่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ  ได้เป็น
ครัง้แรก ซึง่ตรงกบัวนัทําการสดุท้ายของเดือนกนัยายน 2558 

“วันใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย” หมายถงึ ตรงกบัวนัที่ 28 พฤษภาคม 2563 ซึง่เป็นวนัเดียวกบัวนัที่ครบอายขุองใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ทัง้นี  ้หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทําการของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย ให้ใช้สิทธิในวันทําการสุดท้ายก่อนหน้าวันครบอายุของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยสามารถแสดงความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ
เพิ่มทุนครัง้สุดท้ายได้ภายในช่วงระยะเวลา 15 วันก่อนวันครบอายุของ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ  

“วันท ำกำร” หมายถงึ วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิดทําการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่วันเสาร์
หรือวนัอาทิตย์ หรือวนัอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุด
ของธนาคารพาณิชย์ 

“ส ำนักงำน ก.ล.ต.” หมายถงึ สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

“ตลำดหลักทรัพย์” หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

“นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดง
สิทธิ” 

หมายถงึ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  

“ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์” หมายถงึ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
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“บุคคลที่มิใช่สัญชำติไทย” หมายถงึ บคุคลธรรมดาและนิติบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทย 

“ผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ี
มิใช่สัญชำติไทย” 

หมายถงึ ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ ซึง่เป็นบคุคลธรรมดาและนิติบคุคลที่มิใชส่ญัชาติไทย 

“ข้อจ ำกัดหุ้นต่ำงด้ำว” หมายถงึ สดัสว่นที่ผู้ลงทนุต่างประเทศ (ประกอบด้วยบุคคลธรรมดาและนิติบคุคลที่มิใช่
สัญชาติไทย) สามารถถือครองหุ้ น และมีชื่อปรากฏบนหน้าทะเบียนได้  
โดยกําหนดเป็นร้อยละของจํานวนหุ้นที่จดทะเบียนทัง้หมดของบริษัท 

“ประกำศ ทจ. 34/2551” หมายถงึ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นที่ออกใหม่และหุ้น 
ที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
(รวมถงึที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

“สมุดทะเบียนผู้ถอืใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ ” 

หมายถงึ    สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ และผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศ
ของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที่เก่ียวข้อง 

“สิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หมายถงึ สิทธิทัง้ปวงในใบสําคัญแสดงสิทธิ ภายใต้ข้อกําหนดสิทธินี ้ และ/หรือภายใต้
กฎหมายที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) อันรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเฉพาะ) สิทธิในการเข้าร่วม
ประชมุและสทิธิในการลงคะแนนเสยีงในการประชมุผู้ ถือใบสาํคัญแสดงสทิธ   

 

1. รำยละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขำย 

1.1. ผู้ออกใบสาํคัญแสดงสทิธิ  

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)  

1.2. ที่อยู่ของผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ  

เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ชัน้ 19 ถนนสทุธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  

1.3. ประเภทของใบสาํคญัแสดงสทิธิ  

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ หรือ CKP - W1 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีการจองซือ้และชําระราคา
ค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) 
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1.4. ชนิดของใบสาํคัญแสดงสทิธิ  

ใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุของบริษัท ชนิดระบชุื่อผู้ ถือและโอนเปลีย่นมือได้ 

1.5. วิธีการเสนอขายและจดัสรร 

จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีการจองซือ้และชําระราคาค่าจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้ น (Rights 
Offering) ซึ่งบริษัทจะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ในอัตราส่วน 1 หุ้ นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรร  
ต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยเศษทศนิยมจากการคํานวณให้ปัดทิง้ ซึ่งเป็นการเสนอขายโดยไม่คิด
มลูค่า โดยบริษัทได้กําหนดวนัที่ 27 เมษายน 2558 เป็นวนักําหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสทิธิ
ได้รับการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทนุของบริษัท และให้รวบรวมรายชื่อผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 
ของพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิด
สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นในวนัที่ 28 เมษายน 2558   

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น จะจัดสรร  
ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 0.34 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคํานวณ  
ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นอาจจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้  
โดยที่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้เกินกว่าสทิธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสทิธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจาก
การจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซือ้ตามสทิธิครบถ้วนทัง้หมดแล้วเท่านัน้ 

1.6. จํานวนใบสาํคัญแสดงสทิธิ  

ไม่เกิน 1,870,000,000 หน่วย 

1.7. จํานวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

ไม่เกิน 1,870,000,000 หุ้น (มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) หรือคิดเป็นจํานวนร้อยละ 25.37 ของจํานวน
หุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทซึ่งรวมหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 1,870,000,000 หุ้น ที่เสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น ในครัง้นี ้

การคํานวณสดัสว่นของหุ้นรองรับการใช้สทิธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ  จํานวน (หุ้น) 

1. จํานวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1,870,000,000 

2. ทนุจดทะเบียนที่ชําระแล้ว 5,500,000,000 

3. หุ้นที่จะเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมควบคู่ใบสาํคัญแสดงสทิธิในครัง้นี  ้ 1,870,000,00 

4. ทนุจดทะเบียนที่ชําระแล้วทัง้หมด (2+3) 7,370,000,000 

จํานวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสาํคญัแสดงสทิธิ     = 
                          ทนุจดทะเบียนที่ชําระแล้วทัง้หมด 

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

                                                                                   = 25.37% 
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1.8. ราคาเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ  

0.00 บาทต่อหน่วย  

1.9. อตัราการใช้สทิธิ 

ใบสาํคัญแสดงสทิธิ 1 หน่วย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงั
ตามเงื่อนไขการปรับสทิธิ) 

1.10. ราคาใช้สทิธิ 

6.00 บาท ต่อ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาใช้สทิธิตามเงื่อนไขการปรับสทิธิ) 

1.11. วนัที่ออกใบสําคญัแสดงสทิธิ  

ตรงกับวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันที่จดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วสําหรับการเพิ่มทนุ 
เพื่อการออกและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้ น  
(Rights Offering) ที่ได้รับอนมุติัจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 เมื่อวนัที่ 9 เมษายน 2558  

1.12. วนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

ตรงกับวันที่  28 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันที่ครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ทัง้นี  ้ 
หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทําการของตลาดหลักทรัพย์ ให้ใช้สิทธิในวันทําการสุดท้ายก่อนหน้า  
วันครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยสามารถแสดงความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ครัง้สดุท้ายได้ภายในช่วงระยะเวลา 15 วนัก่อนวนัครบอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ ตามที่ระบไุว้ในข้อ 1.12 

1.13. อายใุบสําคญัแสดงสทิธิ  

ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ (นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญ 
แสดงสิทธิจนถึงวันครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ คือ ตัง้แต่วันที่  29 พฤษภาคม 2558 จนถึง วันที่   
28 พฤษภาคม 2563)  ทัง้นี ้ภายหลงัการออก CKP-W1 บริษัทจะไม่ขยายอายขุองใบสําคัญแสดงสทิธิดงักลา่วอีก 

1.14. ตลาดรองของใบสําคญัแสดงสทิธิ 

บริษัทจะนําใบสาํคญัแสดงสทิธิ ที่ออกและเสนอขายในครัง้นีเ้ข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

1.15. ผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้น  

ก. หุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพงึได้
เสมือนหุ้นสามญัเดิมที่ออกและเรียกชําระเต็มมูลค่าของบริษัททกุประการ 
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ข. ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กบัผู้ ถือหุ้น สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดงันี ้ 

1) ผลกระทบต่อสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) 

1.1 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นเดิมทุกรายจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิและเป็นผู้ ใช้สิทธิ
แปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิทัง้จํานวน ผู้ ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อ
สดัสว่นการถือหุ้น และในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมทกุรายไม่ใช้สทิธิจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
บริษัทจะดําเนินการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยการตดัหุ้นสามญัเพิ่มทนุส่วนที่
คงเหลือจากการเสนอขายทิง้ ทําให้จํานวนหุ้ นชําระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง  และ 
ไม่เกิดผลกระทบต่อสดัสว่นการถือหุ้น 

1.2 ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนรองรับตามใบสําคัญแสดงสิทธิจนครบ 
ทัง้จํานวนแต่ผู้ใช้สทิธิมิใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทจะเกิดผลกระทบต่อสดัสว่นการถือหุ้น
ของผู้ ถือหุ้นเดิมโดยผู้ ถือหุ้นเดิมจะมีสดัส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 20.24 
เมื่อเทียบกบัสดัสว่นการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

2) ผลกระทบต่อด้านราคา (Price Dilution) 

2.1 ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแต่ก่อนการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ: หุ้ นสามัญของบริษัทจะได้รับผลกระทบด้านราคา (Price 
Dilution) ประมาณร้อยละ 5.08 
(หมายเหต:ุ ราคาหุ้นสามัญของบริษัทก่อนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
และใบสําคัญแสดงสิทธิที่นํามาใช้ในการคํานวณผลกระทบด้านราคา ได้แก่ ราคา
ปิดของหุ้ นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 19 มกราคม 2558 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 18.70 
บาท  ดงันัน้ ภายหลงัการเปลีย่นแปลงมูลค่าที่ตราไว้จาก 5.00 บาท เป็น 1.00 บาท 
ราคาหุ้นสามญัก่อนการออกและเสนอขายจึงเท่ากบั 18.70/5 = 3.74 บาท) 

2.2 ภายหลงัการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ: หุ้นสามัญของบริษัท จะไม่ได้
รับผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) เนื่องจากราคาของหุ้นสามัญที่ได้มาจาก
การใช้สทิธิตามใบสําคัญแสดงสทิธิ (ราคาเสนอขายใบสาํคัญแสดงสทิธิ + ราคาใช้
สิทธิ) เท่ากับ 6.00 บาท สงูกว่าราคาหุ้นสามัญของบริษัท ก่อนการออกและเสนอ
ขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ 
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3) ผลกระทบต่อสว่นแบ่งกําไร (Earnings per Share Dilution) 

3.1 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมทุกรายจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ  แต่ไม่ใช้สิทธิแปลง
สภาพใบสําคัญแสดงสิทธิทัง้จํานวน ผู้ ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่ง
กําไรจากจํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทนุของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นเท่านัน้ โดยคิดเป็นร้อยละ 25.37 

3.2 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นเดิมทุกรายจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิและเป็นผู้ ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นีท้ัง้จํานวน  
ผู้ ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรเท่ากับร้อยละ 40.48 เมื่อเทียบกบั
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทในปัจจบุัน และคิดเป็นร้อยละ 20.24 
เมื่อเทียบกับจํานวนหุ้ นที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทก่อนการใช้สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ แต่ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น 

2. กำรใช้สิทธิและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ  

2.1. วนัใช้สทิธิ 

2.1.1. วนัใช้สทิธิในแต่ละครัง้ (ยกเว้นวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย) 

ผู้ ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สทิธิตามใบสําคัญแสดงสทิธิได้ทกุวันทําการสดุท้ายของแต่ละ
ไตรมาสของปีปฏิทิน ได้แก่ วันทําการสดุท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม 
ตลอดอายใุบสาํคัญแสดงสทิธิ ทัง้นี ้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถเร่ิมใช้สทิธิครัง้แรกได้ในวันทํา
การสดุท้ายของเดือนกนัยายน 2558 ซึง่ตรงกบัวนัที่ 30 กนัยายน 2558  

2.1.2. วนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

วนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย ซึง่เป็นวนัสดุท้ายที่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิจะสามารถใช้สทิธิตามใบสําคัญ
แสดงสทิธิได้นัน้ คือ วนัที่ใบสาํคญัแสดงสทิธิมีอายุครบ 5 ปี ดงันัน้ วนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ายจะตรงกับ
วนัที่ 28 พฤษภาคม 2563 หากวนัดงักลา่วตรงกบัวันหยุดทําการของตลาดหลกัทรัพย์ ให้ใช้สทิธิใน
วนัทําการสดุท้ายก่อนหน้าวนัครบอายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิ  

ทัง้นี ้บริษัทจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ ยกเว้นเป็นกรณีการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 
ซึ่งบริษัทจะปิดสมุดทะเบียน 21 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครัง้สดุท้าย และตลาดหลกัทรัพย์จะขึน้เคร่ืองหมาย SP  
(ห้ามการซือ้ขาย) ล่วงหน้า 2 วันทําการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน หรือเป็นการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกําหนดสทิธิ
ของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิตามข้อ 13 ทัง้นี ้ใบสาํคญัแสดงสิทธิ
จะพกัการซือ้ขายจนถงึวนัครบกําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 
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2.2. การใช้สทิธิตามใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

ในการใช้สทิธิตามใบสาํคัญแสดงสทิธิ ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุของบริษัท
ตามสทิธิของใบสําคัญแสดงสทิธิที่ถืออยู่ทัง้จํานวน หรือเพียงบางสว่นก็ได้ สาํหรับใบสาํคัญแสดงสทิธิที่เหลือ
และไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันใช้สิทธิครัง้สดุท้าย บริษัทจะถือว่าผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ
ตามใบสาํคญัแสดงสทิธิในส่วนดังกล่าว และให้ถือว่าใบสาํคญัแสดงสทิธิในสว่นดงักล่าว สิน้สภาพลงโดยไม่มี
การใช้สทิธิ 

2.3. การแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ  

2.3.1. การแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ (ยกเว้นการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิครัง้
สดุท้าย) 

ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะต้องแจ้ง 
ความจํานงในการใช้สิทธิ ตามขัน้ตอนและวิธีการที่ระบุในข้อ 3 ภายในระยะเวลาแจ้งความจํานง 
ในการใช้สทิธิ ซึง่ได้แก่ ช่วงเวลา 9.00 – 15.00 น. ของระยะเวลา 7 วนัก่อนวนัใช้สทิธิในแต่ละครัง้  

บริษัทจะแจ้งข่าวเก่ียวกบัการใช้สทิธิ ระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ และอตัราการใช้สิทธิ
อย่างน้อย 5 วันทําการก่อนวันแรกของระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิแต่ละครัง้ในระบบ
เผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์  

2.3.2. การแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะต้องแจ้ง 
ความจํานงในการใช้สิทธิ ตามขัน้ตอนและวิธีการที่ระบุในข้อ 3 ภายในระยะเวลาแจ้งความจํานง 
ในการใช้สิทธิ ซึ่งได้แก่ เวลา 9.00 – 15.00 น. ของระยะเวลา 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครัง้สุดท้าย 
(“ระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย”) 

บริษัทจะแจ้งข่าวเก่ียวกบัการใช้สทิธิ ระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ และอตัราการใช้สิทธิ
โดยสง่จดหมายลงทะเบียนถึงผู้ ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนครัง้สดุท้าย 

บริษัทจะไม่รับกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิทำงไปรษณีย์ 

2.4. นายทะเบียนใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
เลขที่ 93 ชัน้ 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทร: 0-2009-9999 
SET Contact Center: www.set.or.th/contactcenter 
Website: http://www.set.or.th/tsd 

นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งใน 
สมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ชื่อเต็ม สญัชาติและที่อยู่ของผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียด
อื่นๆ ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะกําหนด ในกรณีที่ข้อมูลไม่ตรงกัน จะถือว่าข้อมูลในสมุดทะเบียน ผู้ ถือ

http://www.set.or.th/contactcenter
http://www.set.or.th/tsd
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ใบสําคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือ
ข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทกึสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิต่อนายทะเบียนใบสําคัญ
แสดงสทิธิโดยตรง และนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิจะเปลีย่นแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว 

นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิ มีหน้าที่จะต้องออกใบแทนใบสาํคัญแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ และจะต้องลงช่ือศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิแทน 
ในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธินัน้ และนายทะเบียนจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิหรือออกใบรับ 
เพื่อใช้แทนใบสาํคญัแสดงสทิธิตามแบบที่นายทะเบียนกําหนดให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ตามสญัญาแต่งตัง้นายทะเบียนที่จะต้องจัดทําและเก็บรักษา
สมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไว้จนกว่าใบสําคัญแสดงสิทธิทัง้หมดจะมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นรองรับ
ของบริษัท หรือจนกว่าครบกําหนดอายใุบสาํคญัแสดงสทิธิ (แล้วแต่กรณี) 

ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลง หรือข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลง
บนัทกึสมดุทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิและนายทะเบียนจะเปลีย่นแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดังกลา่ว 

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิโดยจะแจ้งให้ผู้ ถือใบสําคัญ 
แสดงสทิธิทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั โดยแจ้งผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์  

2.5. สถานที่ที่ติดต่อในการใช้สทิธิ 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) 
สาํนกักรรมการผู้จดัการ / นกัลงทนุสมัพนัธ์ 
ที่อยู่: เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ชัน้ 19 ถนนสทุธิสารวินิจฉัย  

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

2.6. ผู้ทรงสทิธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

2.6.1. ผู้ทรงสทิธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิกรณีทัว่ไป 

สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจะตกแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของใบสําคัญแสดงสทิธิ 
ในจํานวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิในขณะนัน้ๆ หรือในวันแรกของการปิด 
สมดุทะเบียน (กรณีที่มีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ) 

2.6.1 ผู้ทรงสทิธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิกรณีที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิแทน 

สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจะตกแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ ในจํานวนที่ลงทะเบียนในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิไว้ในชื่อของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในขณะนัน้ๆ หรือในวนัแรกของ
การปิดสมดุทะเบียน (กรณีที่มีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ)  
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3. วิธีกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ  

ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถขอรับใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญได้ที่สาํนักงานใหญ่ของบริษัท 
ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิแต่ละครัง้ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบ ริษัท 
(www.ckpower.co.th) และดําเนินการดงัต่อไปนี ้

3.1. ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสทิธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุของบริษัทต้อง
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบังคับ หรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับเก่ียวกับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
พร้อมทัง้ชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนและส่งเอกสารดังต่อไปนีใ้ห้แก่บริษัท ตามสถานที่ติดต่อตามข้อ 2.5  
ในระหว่างระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิตามที่ระบไุว้ในข้อ 2.3 

3.1.1. ใบแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ: ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิจะต้องกรอกใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ
ให้ถกูต้อง ครบถ้วนและชดัเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้ ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิเป็นนิติบุคคล จะต้อง
ลงนามโดยกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ พร้อมประทบัตรานิติบคุคล (ถ้ามี)  

3.1.2. เอกสารแสดงตน: ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะต้องสง่มอบเอกสารแสดงตนในแต่ละกรณี ดงันี ้

- บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขที่
บัตรประจําตัวประชาชน 13 หลกั หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขที่บัตรประจําตัว
ประชาชน 13 หลกั (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล ซึ่งทําให้ชื่อ และ/หรือ ชื่อสกลุ 
ไม่ตรงกับใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิให้แนบเอกสารที่ออกโดย
หน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล ด้วย) พร้อมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้อง (กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบคํายินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง และสําเนา
ทะเบียนบ้านที่ผู้ เยาว์อาศยัอยู่พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง) 

- บุคคลธรรมดาที่มิ ใช่สัญชาติไทย:  สําเนาใบต่างด้าวหรือสําเนาหนังสือเ ดินทาง 
ที่ยงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 

- นิติบุคคลสัญชาติไทย: สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน  
12 เดือนก่อนระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ พร้อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทับตราสําคัญของ 
นิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนา
หนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว  
พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 

- นิติบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทย: สาํเนาหนงัสอืสาํคัญการจัดตัง้นิติบุคคล หนงัสอืบริคณห์สนธิ 
และ/หรือหนงัสอืรับรองของนิติบุคคล ที่ออกไม่เกิน 12 เดือน ก่อนระยะเวลาแจ้งความจํานง
ในการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ มีอํานาจ 
ลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และแนบสาํเนาใบต่างด้าว 
หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
ดงักลา่ว พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง ทัง้นี ้เอกสารทัง้หมดต้องได้รับการลงลายมือชื่อ

http://www.ckpower.co.th/
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โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยสถานทูตไทย หรือสถานกงสลุไทยในประเทศ
ที่เอกสารได้จัดทําหรือรับรองความถูกต้อง  และมีอายุไม่เกิน 12 เดือน ก่อนระยะเวลา 
แจ้งความจํานงในการใช้สทิธิในแต่ละครัง้ 

3.1.3. ใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิ: ผู้ ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิจะต้องส่งมอบใบสําคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ บริษัท ตามจํานวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความจํานง 
ในการใช้สทิธิ  

- ในกรณีที่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีใบสําคัญแสดงสิทธิอยู่ในความครอบครอง ( Scrip) 
สามารถติดต่อขอแสดงความจํานงในการใช้สทิธิได้ทนัที  

- ในกรณีที่ใบสําคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ (Scripless) ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสทิธิ 
ที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิหรือ
เพื่อให้ออกใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิตามที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์กําหนด โดยดําเนินการดงันี ้

▪ ในกรณีที่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ของตน เอง โดยมี
ใบสําคัญแสดงสิทธิฝากอยู่ในบัญชีบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จํากัด เพื่อผู้ฝาก ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจํานงและ
กรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสําคัญ
แสดงสทิธิตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ กําหนด โดยย่ืนต่อบริษัทหลกัทรัพย์ที่ทําหน้าที่เป็น
นายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว 
จะดําเนินการแจ้งกบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เพื่อขอถอนใบสาํคญัแสดงสทิธิจากบญัชี 
“บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์จะดําเนินการออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 

▪ ในกรณีที่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ของตน เองโดยมี
ใบสําคัญแสดงสิทธิฝากอยู่กับศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชีบ ริษัทผู้ ออก
หลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้ง
ความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อให้ออกใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์ กําหนด โดยย่ืนต่อศูนย์ รับฝาก
หลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิจากบัญชีบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์ 
สมาชิกเลขที่ 600 โดยศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะดําเนินการออกใบแทนใบสําคัญ
แสดงสทิธิเพื่อใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามัญ 

- สําหรับการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญครัง้สุดท้าย ในกรณีที่ใบสําคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบ  
ไร้ใบหลกัทรัพย์ (Scripless)  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ให้กับผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่บริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งแจ้งรายชื่อต่อ  
ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิโดยศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์  
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จะจัดส่งใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิไปยังบริษัทหลักทรัพย์ที่แจ้งชื่อนัน้ๆ เพื่อให้ผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธินําไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามัญครัง้สดุท้ายต่อไป 

3.1.4. การชําระเงินค่าหุ้นสามญั 

ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิต้องชําระเงินค่าหุ้นสามัญตามจํานวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในใบแจ้ง
ความจํานงในการใช้สทิธิ โดยดําเนินการดงัต่อไปนี ้

- ชําระเงินค่าหุ้ นสามัญครัง้เดียวเต็มจํานวนตามจํานวนในการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในใบแจ้ง  
ความจํานงการใช้สิทธิ โดยผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ  
ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญจะต้องชําระเป็น เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า  
"เช็คธนาคาร") หรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสาํนักหกับญัชีในกรุงเทพมหานคร 
โดยลงวันที่จองซือ้และต้องส่งมอบถึงบริษัท ภายใน 11.00 น. ของ 2 วันทําการก่อนวันใช้สทิธิ
แต่ละครัง้โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) ” เลขที่บัญชี  
000-0-34445-1  ของธนาคารกรุงไทย  สาขาสาํนกันานาเหนือ พร้อมทัง้เขียนชื่อ นามสกุล 
ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลงั 

- ทัง้นี ้การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามัญดังกลา่วจะสมบรูณ์ต่อเมื่อบริษัท เรียกเก็บเงินจํานวนดงักล่าว
ได้แล้วเท่านัน้ หากบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของบริษัท บริษัทจะถือว่าผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สทิธิ
ซือ้หุ้นสามญัในครัง้นัน้ๆ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิมารับใบสาํคัญแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิพร้อมกบัเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟต์ ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้
คืนด้วยตนเอง ภายใน 14 วันนับจากวันครบกําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ โดยจะ  
ไม่มีการคํานวณดอกเบีย้ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทัง้นี ้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้ง
ความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญได้ในวันใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญครัง้ถัดไป เว้นแต่ 
การใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญครัง้นัน้จะเป็นการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญครัง้สุดท้าย ให้ถือว่า
ใบสาํคญัแสดงสทิธินัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สทิธิ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบีย้  
และ/หรือ ค่าเสยีหายอื่นใดไม่ว่าในกรณีใดๆ 

- ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ และ/หรือ ภาษีที่เกิดขึน้  
อันเนื่องจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิตลอดจนจะต้องปฏิบัติตาม
ข้อบงัคบัหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บงัคบัในการใช้สทิธิตามใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

3.2. หากบริษัทได้รับใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ครบตามจํานวนที่ระบุในใบแจ้ง
ความจํานงในการใช้สิทธิ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิกรอกบนใบแจ้ง
ความจํานงในการใช้สทิธิไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกูต้อง หรือมิได้ปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนถกูต้องตามข้อบังคับ
หรือกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะต้องทําการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาแจ้ง
ความจํานงในการใช้สิทธิแต่ละครัง้ มิฉะนัน้ บริษัทจะถือว่าผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก  
การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญในครัง้นัน้ และบริษัทจะจัดส่งเงินที่ได้รับและใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทน
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ใบสาํคญัแสดงสิทธิ คืนให้แก่ผู้ ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 14 วนันบัจาก
วนัใช้สทิธิในแต่ละครัง้ โดยไม่มีดอกเบีย้ไม่ว่าในกรณีใดๆ 

3.3. ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญในแต่ละครัง้ไม่ต่ํากว่า 100 หุ้น โดยจํานวน
หน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญจะต้องเป็นจํานวนเต็มเท่านัน้ ยกเว้น กรณีที่  
ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิหรือเหลือสิทธิในการซือ้หุ้นสามัญต่ํากว่า 100 หุ้น ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
สามารถใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามัญต่ํากว่า 100 หุ้นได้ โดยจะต้องใช้สทิธิเท่าที่มีทัง้หมดหรือที่เหลอือยู่ทัง้หมด
ในครัง้เดียว กรณีเป็นการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญในจํานวน  
เท่าใดก็ได้แต่ไม่เกินกว่าจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่และสามารถใช้สิทธิได้ โดยอัตราการใช้สิทธิ
เท่ากบั 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธิต่อ 1 หุ้นสามญั เว้นแต่จะมีการปรับสทิธิตามข้อ 4. 

3.4. ในกรณีที่ผู้ใช้สทิธิตามใบสําคัญแสดงสทิธิชําระจํานวนเงินค่าหุ้น และ/หรือ ภาษีไม่ครบถ้วนหรือมีการชําระ
เงินเกินจํานวนในการใช้สิทธิ บริษัทมีสิทธิที่จะดําเนินการประการใดประการหนึ่งดังต่อไปนีต้ามที่บริษัท
เห็นสมควร 

(ก) ถือว่าการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สทิธิ หรือ 

(ข) ถือว่าจํานวนหุ้นสามัญที่จองซือ้มีจํานวนเท่ากับ (1) จํานวนหุ้นสามัญที่พึงจะได้รับตามสิทธิ หรือ  
(2) จํานวนหุ้นสามญัที่พงึจะได้รับตามจํานวนเงินในการใช้สทิธิซึง่บริษัทได้รับชําระไว้จริงตามราคา
ใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิในขณะนัน้ (แล้วแต่จํานวนใดจะน้อยกว่า) หรือ 

(ค) ให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิชําระเงินเพิ่มเติมตามจํานวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วน ภายใน
ระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิครัง้นัน้ หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจํานวนการใช้สิทธิ 
และ/หรือ ภาษีที่เก่ียวข้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 
แสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญในครัง้นัน้ ทัง้นี ้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้ง
ความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญได้ในวันใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัครัง้ถัดไป เว้นแต่การใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญัครัง้นัน้จะเป็นการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามัญครัง้สดุท้าย 

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ (ก) หรือ (ค) เฉพาะกรณีที่ผู้ใช้สทิธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไม่มาชําระเงิน
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิครัง้นัน้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมา
รับ เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ที่บริษัทได้รับไว้และใบสาํคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ
คืนด้วยตนเอง ภายใน 14 วนั นบัจากวนัใช้สทิธิในแต่ละครัง้ โดยไม่มีดอกเบีย้  

สาํหรับกรณีตามข้อ (ข) บริษัท จะแจ้งจํานวนการใช้สทิธิในกรณีที่บริษัท ถือว่ามีการใช้สทิธิเพียงบางส่วน
แก่ผู้ ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 30 วัน นับจากวันถัดจากวันใช้สิทธิ 
ในแต่ละครัง้ อย่างไรก็ตาม ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิจะยังมีผลใช้ได้ต่อไปจนถึงวันใช้สทิธิ
ครัง้สดุท้าย  

ในกรณีที่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิชําระจํานวนเงินค่าหุ้ น และ/หรือ ภาษีเกินจํานวนในการใช้สิทธิ  
บริษัทจะถือว่ามีการจองซือ้หุ้ นสามัญจํานวนเท่ากับจํานวนหุ้ นสามัญที่พึงจะได้รับตามสิท ธิเท่านัน้  
และบริษัท จะคืนเงินส่วนที่เกินจํานวนในการใช้สิทธิที่บริษัทได้รับไว้ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน  
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14 วัน นับจากวันถัดจากวันใช้สิทธิในแต่ละครัง้ โดยบริษัทจะคืนเงินโดยไม่มีดอกเบีย้เป็นเช็คขีดคร่อม  
สัง่จ่ายในนามของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ชําระเงินไว้เกิน  

ทัง้นี ้หากได้มีการส่งมอบคืนเงินจํานวนที่เกินจากการใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ  
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่า 
ผู้ ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบ และผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ 
และ/หรือ ค่าเสยีหายใดๆ อีกต่อไป 

3.5. ในการใช้สทิธิแต่ละครัง้ ผู้ ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิจะต้องใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเป็นจํานวนเต็มเท่านัน้ 
โดยมีอตัราการใช้สทิธิเท่ากบั 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธิต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ เว้นแต่จะมีการปรับอัตรา
การใช้สทิธิตามเงื่อนไขการปรับสทิธิที่ระบไุว้ในข้อ 4 

3.6. จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิจะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งผู้ ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิได้ชําระตามที่กล่าวมาข้างต้น หารด้วยราคาใช้สิทธิ โดยบริษัท จะออกหุ้นสามัญเป็น
จํานวนเต็มไม่เกินจํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาใช้
สทิธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิ แล้วทําให้มีเศษหุ้นเหลอือยู่จากการคํานวณดังกล่าว บริษัท จะไม่นําเศษ
หุ้ นดังกล่าวมาคิดคํานวณ และจะชําระเงินที่ เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวโดยไม่มีดอกเบีย้ให้แก่ 
ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ทัง้นี  ้ 
ตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทกําหนด 

ทัง้นี ้หากได้มีการสง่มอบคืนเงินที่เหลอืจากการใช้สิทธิดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบ และผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิ เรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ 
ค่าเสยีหายใดๆ อีกต่อไป 

3.7. เมื่อผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ปฏิบติัตามเงื่อนไขในการแจ้งความจํานง
ในการใช้สิทธิอย่างครบถ้วนถูกต้องตามที่กําหนดไว้ในข้อ 2.3 กล่าวคือ ได้ส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิ 
หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ พร้อมเอกสารแสดงตน และชําระเงิน 
ค่าหุ้นสามัญและภาษีถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอน  
การใช้สทิธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษัท  

3.8. เมื่อพ้นระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย แต่ผู้ ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิยังไม่ได้ใช้สิทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือยงัมิได้ปฏิบติัตามวิธีการใช้สทิธิที่กําหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสาํคญัแสดงสิทธิ
นัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิจะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทไม่ได้อีก 

3.9. ภายหลงัจากวันใช้สิทธิในแต่ละครัง้ บริษัทจะแจ้งรายชื่อผู้ ถือหุ้ นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิต่อศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท และบริษัทจะนํารายชื่อ
ดงักลา่วไปจดทะเบียนพร้อมกบัยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุชําระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ 
ตามจํานวนหุ้ นสามัญที่จะออกใหม่ภายใน 14 วัน นับแต่วันใช้สิทธิ รวมทัง้ดําเนินการขอจดทะเบียน 
หุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สทิธิตามใบสาํคัญแสดงสทิธิกบัตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 30 วนันบัจากวนัใช้สทิธิ
แต่ละครัง้ 
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ทัง้นี ้ในช่วงระหว่างวนัที่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสทิธิแสดงความจํานงในการใช้สิทธิของบริษัท ถงึวนัก่อนวันที่
รายชื่อของผู้ ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะปรากฏในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ ถือหุ้นสามัญของบริษัท 
บริษัทจะถือว่าสทิธิของผู้ ใช้สิทธิรายดังกล่าวมีสถานะเช่นเดียวกับผู้ ถือใบสําคัญแสดงสทิธิที่ยงัไม่ได้แสดง
ความจํานงในการใช้สทิธิ 

3.10. ในกรณีที่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิเป็นจํานวนมากกว่าจํานวนที่ประสงค์จะใช้สทิธิ 
บริษัทจะสง่ใบสําคญัแสดงสทิธิใบใหม่ โดยมีจํานวนหน่วยของใบสาํคัญแสดงสทิธิที่เหลอืให้แก่ผู้ ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิดังกล่าว โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธินัน้ๆ และจะยกเลิกใบสําคญั
แสดงสทิธิใบเก่า 

3.11. ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สํารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดําเนินการชดใช้ค่าเสียหาย 
ที่เกิดขึน้ให้แก่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่ผู้ ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิที่ไม่สามารถใช้สทิธิได้ เนื่องจากผู้ ถือใบสาํคัญแสดงสทิธินัน้เป็นบคุคลที่มิใช่
สญัชาติไทยที่ไม่สามารถใช้สทิธิเพราะถกูจํากัดสทิธิตามข้อจํากดัหุ้นต่างด้าวที่ระบใุนข้อบงัคบัของบริษัท 

3.12. เงื่อนไขอื่นเก่ียวกบัการใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของบริษัทได้โดยไม่มีข้อจํากัด เว้นแต่การใช้สิทธิ  
ซือ้หุ้นนัน้เป็นเหตุให้มีบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทจํานวนมากกว่าร้อยละ 49 ของทุนชําระแล้ว
ของบริษัท การใช้สิทธิซือ้หุ้นของผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิรายใดที่จะทําให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคล 
ที่มิใช่สญัชาติไทยของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของผู้ ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิรายนัน้ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็น
บคุคลที่มิใชส่ญัชาติไทย (ทัง้บคุคลธรรมดาและนิติบุคคล) ซึง่ไม่สามารถใช้สทิธิซือ้หุ้นสามัญของบริษัทได้ 
อนัเนื่องมาจากข้อจํากดัหุ้นต่างด้าวของบริษัทดงัที่กลา่วมาแล้ว 

4. เงื่อนไขกำรปรับสิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิ  

4.1. บริษัทจะดําเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์
ผลตอบแทนของผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
ดงัต่อไปนี ้ก่อนวนัครบกําหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ  

(1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้ นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือ  
การแบ่งแยกหุ้น 

การเปลีย่นแปลงราคาใช้สทิธิและอัตราการใช้สทิธิจะมีผลบังคบัทนัทีนบัตัง้แต่วนัที่ได้มีการจดทะเบียน
เปลีย่นแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทกบักระทรวงพาณิชย์ 
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(ก) ราคาใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้

Par 1
Price 1 Price 0

Par 0

  
 

  

 

(ข) อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้

Par 0
Ratio 1 Ratio 0

Par 1

  
 

  

 

โดยที่ Price 1 คือ ราคาใช้สทิธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 
 Price 0 คือ ราคาใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 
 Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 Par 1 คือ มลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลงัการเปลี่ยนแปลง 
 Par 0 คือ มลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการเปลีย่นแปลง 

(2) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ 
บุคคลในวงจํากัด โดยราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ํากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
ของหุ้นสามญัของบริษัท  

การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคับทันทีตัง้แต่วันแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสามญั
จะไม่ได้รับสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ประกาศขึน้เคร่ืองหมาย 
XR) สําหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอ
ขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ วนัที่มีการตกลงซือ้ขายหุ้นสามัญที่เสนอขาย
แก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแต่กรณี  

“ราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คํานวณได้จากจํานวนเงินทัง้สิน้ที่บริษัท จะได้รับจาก 
การเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ หกัด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการออกหลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ามี) หารด้วย
จํานวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่ทัง้หมด 

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซือ้ขายหุ้ นสามัญทัง้หมดของบริษัท  
หารด้วยจํานวนหุ้นสามญัของบริษัท ที่มีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ ในระหว่าง 15 วนัทําการ 
(วันที่เปิดทําการซือ้ขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคํานวณ ในกรณีที่  
ไม่สามารถหาราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัท ไม่มีการซือ้ขาย 
ในช่วงเวลาดงักลา่ว บริษัทจะกําหนดราคายติุธรรมเพื่อใช้ในการคํานวณแทน 

“วันที่ใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญั 
สาํหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขาย
หุ้นสามัญ สําหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ วันที่มีการตกลงซือ้ขายหุ้น
สามญั สาํหรับกรณีเสนอขายแก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแต่กรณี 
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อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไข 
ที่ต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้ใช้ราคาเสนอขายทกุราคามาคํานวณราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ 
แต่ในกรณีที่การเสนอขายดงักลา่วไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้นําเฉพาะราคาเสนอขาย
ที่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท มาคํานวณการเปลีย่นแปลงเท่านัน้ 

(ก) ราคาใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้

 

 

A1 MP B1X
Price 1 Price 0

MP A1 B1

   
 

   

 

(ข) อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้

 

 

MP A1 B1
Ratio 1 Ratio 0

A1 MP B1X

   
 

   

 

โดยที่ Price 1 คือ ราคาใช้สทิธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 
 Price 0 คือ ราคาใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 
 Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 MP คือ “ราคาตลาดของหุ้ นสามัญของบริษัท” ตามรายละเอียดที่

กําหนดในข้อ 4.1 (2) 
 A1 คือ จํานวนหุ้นสามญัที่ได้เรียกชําระเต็มมลูค่าแล้ว ณ วนัก่อนวัน

ปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญที่
ออกใหม่ สําหรับกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
และ/หรือ วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออก
ใหม่แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ วนัก่อนวนัที่มีการตกลงซือ้
ขายหุ้นสามญัที่เสนอขายแก่บคุคลในวงจํากดั 

 B1 คือ จํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ทัง้ที่เสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม 
และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขาย
แก่บคุคลในวงจํากดั 

 B1X คือ จํานวนเงินที่ได้รับหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหุ้น
สามัญที่ออกใหม่ ทัง้การเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/
หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายแก่
บคุคลในวงจํากดั 
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(3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ 
บุคคลในวงจํากัด โดยหลักทรัพย์นัน้ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือ
เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุ้นสามัญ โดยราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ํากว่าร้อยละ 90 
ของราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท  

การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคับทันทีตัง้แต่วันแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสามญั
จะไม่ได้รับสทิธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ข้างต้น ที่ให้สทิธิที่จะแปลงสภาพ/เปลีย่นเป็น
หุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ประกาศขึน้เคร่ืองหมาย XR) 
สําหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ข้างต้นที่ให้สทิธิที่จะแปลงสภาพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสามญั หรือให้สทิธิในการ
ซือ้หุ้นสามญัแก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ วนัที่มีการตกลงซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ข้างต้น 
ที่ให้สทิธิที่จะแปลงสภาพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสามญั หรือให้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญั ที่เสนอขายแก่บคุคล
ในวงจํากดั แล้วแต่กรณี 

“ราคาสุทธิต่อหุ้ นของหุ้ นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ ” คํานวณได้จากจํานวนเงินที่บริษัท  
จะได้รับจากการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สทิธิในการซือ้
หุ้ นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการออกหลักทรัพย์นัน้ (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะได้รับจาก  
การแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญ หารด้วยจํานวนหุ้นสามญั 
ที่ต้องออกใหม่ทัง้หมดเพื่อรองรับการใช้สทิธินัน้ 

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซือ้ขายหุ้ นสามัญทัง้หมดของบริษัท  
หารด้วยจํานวนหุ้นสามญัของบริษัท ที่มีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ ในระหว่าง 15 วนัทําการ 
(วันที่เปิดทําการซือ้ขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคํานวณ  ในกรณีที่ 
ไม่สามารถหาราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัท ไม่มีการซือ้ขาย 
ในช่วงเวลาดงักลา่ว บริษัทจะกําหนดราคายติุธรรมเพื่อใช้ในการคํานวณแทน 

“วนัที่ใช้ในการคํานวณ” หมายถงึ วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามัญจะไม่ได้รับสทิธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ที่ให้
สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญ สําหรับกรณีที่เป็นการเสนอ
ขายให้กับผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ  
ที่ให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้ นสามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้ นสามัญ สําหรับกรณีที่ เป็น  
การเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ วันที่มีการตกลงซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ให้สิทธิแปลงสภาพ/
เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้ นสามัญ สําหรับกรณีเสนอขายแก่บุคคลในวงจํากัด 
แล้วแต่กรณี 

(ก) ราคาใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้

 

 

A2 MP B2X
Price 1 Price 0

MP A2 B2
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(ข) อตัราการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้

 

 

MP A2 B2
Ratio 1 Ratio 0

A2 MP B2X

   
 

   

 

โดยที่ Price 1 คือ ราคาใช้สทิธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 
 Price 0 คือ ราคาใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 
 Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 MP คือ “ราคาตลาดของหุ้ นสามัญของบริษัท” ตามรายละเอียด 

ที่กําหนดในข้อ 4.1 (3) 
 A2 คือ จํานวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อน  

วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์
ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิในการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็น 
หุ้ นสามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้ นสามัญ สําหรับกรณี  
เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ น เ ดิม วันแรกของการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็น
หุ้นสามญั หรือให้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญั สาํหรับกรณีที่เป็น
การเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ วันที่มีการตกลง  
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ให้สทิธิแปลงสภาพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสามัญ 
หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้ นสามัญ สําหรับกรณีเสนอขายแก่
บคุคลในวงจํากดั แล้วแต่กรณี 

 B2 คือ จํานวนหุ้ นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
หลกัทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ 
หรือให้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญั ตามที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ /หรือ 
เสนอขายให้แก่บคุลลในวงจํากดั 

 B2X คือ จํานวนเงินที่ได้รับหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออก
หลกัทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ 
หรือให้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญั ที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม 
และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่ว ไป และ/หรือ  
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด รวมกับเงินที่จะได้รับจาก  
การใช้สทิธิแปลงสภาพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสามญั หรือใช้สิทธิซือ้ 
หุ้นสามญั  
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(4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามัญของ
บริษัท 

การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตัง้แต่วันแรกที่ผู้ ซือ้หุ้ น
สามัญไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึน้เคร่ืองหมาย XD สําหรับหุ้น
สามญั) 

(ก) ราคาใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้

A3
Price 1 Price 0

A3 B3

  
 

  

 

(ข) อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้

A3 B3
Ratio 1 Ratio 0

A3

  
 

  

 

โดยที่ Price 1 คือ ราคาใช้สทิธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 
 Price 0 คือ ราคาใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 
 Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 A3 คือ จํานวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วนัก่อน

วันปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นสามัญ เพื่อสิทธิในการรับหุ้ น
ปันผล 

 B3 คือ จํานวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นปันผล 

(5) เมื่อบริษัท จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 75 ของกําไรสทุธิหลงัหักภาษีเงินได้ของบริษัท 
สาํหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ระหว่างอายขุองใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิท ธิจะมีผลบังคับทันทีนับตัง้แต่วันแรกที่ผู้ ซื อ้ 
หุ้นสามัญไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึน้เคร่ืองหมาย XD สําหรับ 
หุ้นสามญั) 

การคํานวณอัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ ถือหุ้น ให้คํานวณโดยนําเงินปันผลที่จ่ายจริง 
ในรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปีดังกล่าว หารด้วยกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการ
ดําเนินงานของรอบระยะเวลาบญัชีนัน้ 

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซือ้ขายหุ้ นสามัญทัง้หมดของบริษัท  
หารด้วยจํานวนหุ้นสามญัของบริษัท ที่มีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ ในระหว่าง 15 วนัทําการ 
(วันที่เปิดทําการซือ้ขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคํานวณ ในกรณีที่  
ไม่สามารถหาราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัท ไม่มีการซือ้ขาย 
ในช่วงเวลาดงักลา่ว บริษัท จะกําหนดราคายติุธรรมเพื่อใช้ในการคํานวณแทน 
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“วันที่ใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสามัญไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาด
หลกัทรัพย์ประกาศขึน้เคร่ืองหมาย XD สาํหรับหุ้นสามญั) 

(ก) ราคาใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้
 MP D R

Price 1 Price 0
MP

   
 

 
(ข) อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้

 

MP
Ratio 1 Ratio 0

MP D R
 

   

 

โดยที่ Price 1 คือ ราคาใช้สทิธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 
 Price 0 คือ ราคาใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 
 Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 MP คือ “ราคาตลาดของหุ้ นสามัญของบริษัท” ตามรายละเอียด 

ที่กําหนดในข้อ 4.1 (5) 
 D คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ ถือหุ้น   
 R คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จะต้องจ่าย ในกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผล

ในอตัราร้อยละ 75 ของกําไรสทุธิหลงัหักภาษีเงินได้ของบริษัท 
โดยนํากําไรสทุธิหลงัหักภาษีเงินได้คูณด้วยอัตราร้อยละ 75 
แล้วหารด้วยจํานวนหุ้นทัง้หมดที่มีสทิธิได้รับเงินปันผล 

(6) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทําให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้  
โดยที่เหตกุารณ์ใดๆ นัน้ไม่ได้กําหนดอยู่ในข้อ (1) ถงึ (5) 

บริษัทจะพิจารณากําหนด การเปลีย่นแปลงราคาใช้สทิธิ และ/หรือ อตัราการใช้สทิธิใหม่อย่างเป็นธรรม 
โดยไม่ทําให้สิทธิของผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิด้อยไปจากเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานัน้  
เป็นที่สดุ โดยบริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงอัตรา 
ใช้สทิธิต่อตลาดหลกัทรัพย์  สาํนกังาน ก.ล.ต.  และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสทิธิทนัที หรือ 
ก่อนวนัที่ราคาการใช้สทิธิ และ/หรือ อตัราใช้สทิธิที่มีการเปลีย่นแปลงนัน้จะมีผลใช้บงัคบั 

นอกจากนี ้บริษัทจะดําเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบ 
ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลกัทรัพย์โดยไม่ชักช้า ในวันเดียวกันกับวันที่บริษัทแจ้งต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ สํานักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ  ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เ ร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ เ ก่ียวกับ  
การเปิดเผยสารสนเทศ และปฏิบติัการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน 

4.2. การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 4.1 (1) ถึง (6) เป็นอิสระต่อกัน  
และจะคํานวณการเปลี่ยนแปลงตามลําดับเหตุการณ์ก่อนหลงัเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญ
ของบริษัท ในกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้พร้อมกัน ให้คํานวณการเปลีย่นแปลงเรียงตามลําดบัดังนี ้ คือ 
(1) (5) (4) (2) (3) และ (6) โดยในแต่ละลาํดบัครัง้ที่คํานวณการเปลีย่นแปลง ให้คงสภาพของราคาใช้สิทธิ
เป็นทศนิยม 2 ตําแหน่ง และอตัราการใช้สทิธิเป็นทศนิยม 4 ตําแหน่ง 
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4.3. การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ  4.1 (1) ถึง (6) จะไม่มี 
การเปลีย่นแปลงซึง่ทําให้ราคาใช้สทิธิใหม่เพิ่มขึน้ และ/หรือ อตัราการใช้สทิธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น 

ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในแต่ละครัง้ (ทศนิยม 4 ตําแหน่งของ
อตัราการใช้สทิธิใหม่หลงัการเปลีย่นแปลง) คํานวณได้ออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้ และหาก
ราคาใช้สิทธิหลงัการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง) คูณกับจํานวนหุ้นสามัญในการแสดงความจํานง 
ในการใช้สทิธิในรอบนัน้ คํานวณได้เป็นเศษของบาท ให้ตดัเศษของบาททิง้ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ จนทําให้ราคาใช้สิทธิใหม่มีราคาต่ํากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของ  
หุ้นสามัญของบริษัท ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท เป็นราคาใช้สิทธิใหม่ ส่วนอัตราการใช้ 
สทิธิใหม่ให้ใช้อตัราการใช้สทิธิที่คํานวณได้ตามข้อ 4.1 (1) ถงึ (6) เช่นเดิม 

4.4. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 4.1 (1) ถึง (6) บริษัทจะดําเนินการ
แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงต่อ ตลาดหลกัทรัพย์ สาํนกังาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทนัท ีหรือ ก่อนวนัที่ราคาการใชส้ิทธิ และ/หรือ อตัราใชส้ิทธิที่มีการเปลี่ยนแปลงนัน้จะมีผลใชบ้งัคับ  โดยบอกถึง
รายละเอียดวิธีการคํานวณ เหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิที่กําหนด
ขึน้มาใหม่ รวมทัง้ข้อเท็จจริงโดยย่อของสาเหตุที่มีการปรับสิทธิ วิธีการคํานวณ และวันที่ที่การปรับสิทธิ
ดงักลา่วมีผลใช้บงัคบั 

นอกจากนี ้บริษัทจะดําเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิให้ผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิทราบ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์โดยไม่ชกัช้า ในวนัเดียวกนักบัวันที่
บริษัทแจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์ สาํนกังาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึง่เป็นไปตาม
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ เก่ียวกับการเปิดเผย
สารสนเทศ และปฏิบติัการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน  

5. สถำนภำพของใบส ำคัญแสดงสิทธิ ท่ีอยู่ระหว่ำงวันท่ีผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 

5.1. สถานภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงความจํานงใช้สิทธิ  
และวันก่อนที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วอันเนื่องจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิจะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แสดงความจํานงใช้สิทธิ  
และสถานภาพนัน้ จะสิน้สดุลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วอันเนื่องมาจาก 
การใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิดงัที่กลา่วมาแล้ว 

5.2. ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ ในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้ดําเนินการนํา 
หุ้ นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ บริษัท 
จะดําเนินการปรับสิทธิย้อนหลังให้แก่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญแล้ว  โดยบริษัท 
จะออกหุ้นสามญัใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสทิธิโดยเร็วที่สดุ ตามจํานวนที่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิ
สมควรจะได้รับหากราคาใช้สิทธิที่ได้ปรับใหม่นัน้มีผลบังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มใหม่อาจได้รับ  
ช้ากว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี  ้โดยในกรณีระบบใบหุ้น จะได้รับภายใน 15 วันทําการนับจากวันที่มี 
การปรับสทิธิ และในกรณีระบบไร้ใบหุ้น จะได้รับภายใน 7 วนัทําการนบัจากวนัที่มีการปรับสทิธิ   
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6. สิทธิของหุ้นสำมัญใหม่ที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ  

หุ้นสามญัใหม่ที่เกิดจากการใช้สทิธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกบัหุ้นสามัญเดิมที่ออก
และเรียกชําระเต็มมลูค่าของบริษัททกุประการ รวมทัง้สทิธิในการรับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัทให้แก่
ผู้ ถือหุ้นสามญั ทัง้นี ้นบัแต่วนัที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทนุชําระแล้วของบริษัทและนายทะเบียนหุ้น
สามัญของบริษัทได้จดแจ้งชื่อผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ นสามัญของบริษัท
เรียบร้อยแล้ว 

7. มติอนุมัติกำรออกหุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ  

ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุน 
เป็นจํานวนไม่เกิน 1,870,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสทิธิ
โดยมีราคาใช้สิทธิหุ้นละ 6.00 บาท ทัง้นี ้จํานวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธินัน้ 
คิดเป็นสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 25.37 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท (หุ้นที่จําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัทคิดรวมจํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมควบคู่กับใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ในครัง้นี ้ตามรายละเอียดการคํานวณในข้อ 1.6) 

8. รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสำมัญที่รองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ  

8.1. ลกัษณะสาํคัญของหุ้น 

จํานวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับการใช้สทิธิ : 1,870,000,000  หุ้น  

สดัส่วนของจํานวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิเมื่อเทียบ
กับจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทซึ่ง
รวมหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 1,870,000,000 
หุ้น ที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือ
หุ้นในครัง้นี ้

: ร้อยละ 25.37  

มลูค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 1.00 บาท ต่อหุ้น 

ราคาใช้สทิธิ : 6.00 บาท ต่อหุ้น  

(เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิตาม
เงื่อนไขการปรับสทิธิ) 

8.2. ตลาดรองของหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สทิธิ 

บริษัทจะนําหุ้ นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วันนับจาก 
วันใช้สิทธิแต่ละครัง้ ทัง้นี  ้ เพื่อให้หุ้ นสามัญดังกล่าวสามารถทําการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์  
ได้เช่นเดียวกบัหุ้นสามญัเดิมของบริษัท 
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8.3. การดําเนินการหากมีหุ้นสามญัที่เหลอืจากการใช้สทิธิตามใบสําคัญแสดงสทิธิ  

หลงัจากใบสาํคญัแสดงสทิธิ หมดอายลุง และยงัมีหุ้นสามญัที่เหลอืจากการออกเพื่อรองรับการใช้สทิธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  คณะกรรมการบริษัท จะนําเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ต่อไป ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

9. กำรส่งมอบหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ  

ในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของบริษัทตามใบสําคัญแสดงสิทธินัน้ ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ
สามารถเลือกให้บริษัทดําเนินการในกรณีหนึง่กรณีใด ซึง่จะต้องระบใุห้ชดัเจนในใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ 
ดงัต่อไปนี ้

9.1 ในกรณีท่ีผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้น
ในนำมของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะดําเนินการจัดส่งใบหุ้นตามจํานวนหุ้น  
ที่ผู้ ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ระบไุว้ในใบแจ้ง
ความจํานงในการใช้สทิธิภายใน 15 วนัทําการ นบัแต่วนัใช้สทิธิในแต่ละครัง้ ในกรณีนีผู้้ ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ
จะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ จนกว่า  
จะได้รับใบหุ้ น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้เร่ิมทําการซือ้ขายใน  
ตลาดหลกัทรัพย์ 

9.2 ในกรณีท่ีผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิประสงค์ท่ีจะฝำกหุ้นไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิก
เลขที่ 600  ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบัญชีจํานวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ประสงค์จะฝากไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน 7 วนัทําการ นบัแต่วนัใช้สิทธิ
ในแต่ละครัง้ ทัง้นี ้เมื่อต้องการขายหุ้น ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิรายดงักลา่วจะต้องดําเนินการถอนหุ้ นจาก
บัญชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600  โดยสามารถติดต่อผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจมี
ค่าธรรมเนียมในการดําเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ /หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ กําหนด 
ดงันัน้ในกรณีนีผู้้ ถือใบสําคัญแสดงสทิธิจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สทิธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ
ในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลกัทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเร่ิมทําการซือ้ขาย  
ได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิรายนัน้ ได้ดําเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชีบริษัท  
ผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เสร็จสิน้แล้ว 

9.3 ในกรณีท่ีผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิประสงค์ท่ีจะฝำกหุ้นสำมัญท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซ่ึงผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพย์อยู่  
บริษัทจะดําเนินการให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดําเนินการออกใบหุ้ นสามัญตามจํานวนที่ได้รับจาก  
การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” และ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้ นของบริษัท ที่บริษัทหลักทรัพย์นัน้ฝากหุ้ นอยู่   
ในขณะเดียวกนั บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้นของบริษัท ตามที่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิซือ้หุ้ นภายใน 7 วันทําการ  
นบัแต่วนัใช้สทิธิในแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ผู้ ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิจะสามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทนุที่ได้จาก
การใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ ได้ทันทีที่ตลาดหลกัทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญ  
เพิ่มทนุของบริษัทเร่ิมทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิเลอืกให้บริษัท 
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ดําเนินการตามข้อ 9.3 ชื่อของผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ 
ที่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนัน้แล้ว บริษัท 
ขอสงวนสทิธิที่จะดําเนินการ ออกใบหุ้นให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิตามข้อ 9.1 แทน 

ทัง้นี ้หากผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิไม่ระบเุลอืกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ บริษัท ขอสงวนสทิธิ
ที่จะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิตามข้อ 9.1 แทน 

10. กำรชดใช้ค่ำเสียหำยกรณีที่บริษัทไม่สำมำรถจดัให้มีหุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ  

10.1. กำรชดใช้ค่ำเสียหำย 

ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้ นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ครบถ้วน 
บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ ถือใบสําคัญแสดงสทิธิที่มาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในวนัใช้สิทธิ 
ซึ่งได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ และบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับ  
การใช้สทิธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิได้อย่างเพียงพอ ยกเว้นกรณีตามที่ระบไุว้ในข้อจํากัดการโอนใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ข้อจํากัดการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิและข้อจํากัดการโอนหุ้ นสามัญที่ เกิดจาก  
การใช้สทิธิ ตามข้อ 11 

10.2. กำรช ำระค่ำเสียหำย 

การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 10.1 นัน้ บริษัท จะชําระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ และจะจัดส่ง  
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้แก่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในใบแจ้งความจํานง 
ในการใช้สิทธิภายในเวลา 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิแต่ละครัง้ โดยไม่มีดอกเบีย้ อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ 
หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าเสียหายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบแจ้ง ความจํานง 
ในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้รับคืนเงินค่าเสียหายแล้วโดยชอบ  
และผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะไม่มีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้หรือค่าเสยีหายใดๆ อีกต่อไป 

10.3. กำรค ำนวณค่ำเสียหำย 

การคํานวณค่าเสยีหายที่บริษัท จะชดใช้ให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิตามข้อ 10.1 ข้างต้น มีสตูรการคํานวณ
ดงันี ้

ค่าเสยีหายต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธิ = B x [MP-Price]  

โดยที่ B คือ จํานวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึน้ได้ตามอัตรา 
การใช้สทิธิที่เปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

 MP คือ “ราคาตลาดของหุ้ นสามัญของบริษัท” ซึ่งหมายถึง มูลค่าการซือ้ขาย 
หุ้ นสามัญทัง้หมดของบริษัท หารด้วยจํานวนหุ้ นสามัญของบริษัท  
ที่มีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ ในระหว่าง 15 วนัทําการ (วนัที่
เปิดทําการซือ้ขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการ
คํานวณ  ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาตลาดของหุ้ นสามัญของบริษัท 
เนื่องจากหุ้นสามญัของบริษัท ไม่มีการซือ้ขายในช่วงเวลาดงักลา่ว บริษัท 
จะกําหนดราคายติุธรรมเพื่อใช้ในการคํานวณแทน 
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 Price คือ ราคาใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งกําหนดไว้ที่ 6.00 บาทต่อหุ้น 
หรือราคาใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้เปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข
การปรับสทิธิแล้ว 

อนึง่ ในกรณีที่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที่มิใช่สญัชาติไทยที่ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญั แต่ไม่สามารถจองซือ้ได้ 
เนื่องมาจากอัตราส่วนการถือหุ้ นของบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยในขณะนัน้เกินกว่าจํานวนที่ระบุไว้ใน
ข้อบังคับของบริษัท ในกรณีเช่นนี ้บริษัท จะไม่ชดใช้ค่าเสียหาย หรือดําเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทยดังกล่าว และผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชาติไทยไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหาย หรือเรียกร้องให้บริษัทชดใช้ใดๆ ทัง้สิน้ อย่างไรก็ดี ใบสําคัญแสดงสิทธิยังมีผลใช้ต่อไปจนถึง 
วนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย หาก ณ วนัครบกําหนดใช้สทิธิครัง้สดุท้ายผู้ ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิที่มิใช่สญัชาติไทย
ยังไม่สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากอัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สญัชาติไทยในขณะนัน้เกินกว่า
จํานวนที่ระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัท ให้ถือว่าใบสาํคัญแสดงสทิธิดังกล่าวหมดอายุลง โดยผู้ ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่มิใช่สัญชาติไทยดังกล่าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่
ดําเนินการชดใช้ค่าเสยีหายที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 

11. ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ข้อจ ำกัดกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิและข้อจ ำกัดกำรโอน
หุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ 

11.1. ข้อจํากดัการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ  

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจํากดั โดยบริษัทจะไม่มีการปิดสมดุทะเบียนเพื่อพกัการโอนสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  ยกเว้นเป็นกรณีการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย ซึ่งบริษัทจะปิดสมุดทะเบียน 21 วันก่อน 
วนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย และตลาดหลกัทรัพย์จะขึน้เคร่ืองหมาย SP (ห้ามการซือ้ขาย) ลว่งหน้า 2 วนัทําการ
ก่อนวันปิดสมุดทะเบียน หรือเป็นการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกําหนดสิทธิของ ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิตามข้อ 13. 

11.2. ข้อจํากดัการใช้สทิธิอนัเนื่องมาจากข้อจํากัดหุ้นต่างด้าว 

11.2.1. บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทย หากการออก
หุ้ นสามัญดังกล่าวจะทําให้สัดส่วนการถือหุ้ นของบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยของบริษัทเกินกว่า
ข้อจํากดัหุ้นต่างด้าวตามที่ระบใุนข้อบงัคบัของบริษัทในขณะนัน้ 

11.2.2. หากข้อจํากัดการใช้สิทธิตามข้อ 11.2.1.ข้างต้น มีผลทําให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติ
ไทยที่ได้ดําเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิในข้อ 3 ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจํานวนที่ระบุใน 
ใบแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น บริษัทจะอนญุาตให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของบริษัทได้เพียงส่วนที่ไม่ขัดต่อข้อจํากัดข้างต้น โดยบริษัทจะคืนใบสําคัญ
แสดงสิทธิและเงินที่เหลือตามราคาใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้
โดยไม่มีดอกเบีย้ ให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที่มิใชส่ญัชาติไทยดงักล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ภายใน 14 วนันบัจากวนัใช้สทิธิในครัง้นัน้ๆ 
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11.2.3. บริษัทจะอนุญาตให้มีการดําเนินการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธิ 
ในสว่นที่ยงัไม่ได้รับการใช้สทิธิตามข้อ 11.2.2. บางสว่นหรือทัง้หมดในวนัใช้สทิธิครัง้ถดัไปโดยไม่ขัดต่อ
ข้อจํากัด อย่างไรก็ดี หากมีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่รอการใช้สิทธิ ณ วันใช้สิทธิดังกล่าวมากกว่า
จํานวนหุ้นสามัญที่อนุญาตให้ซือ้ได้โดยไม่ขดัต่อข้อจํากัดการใช้สิทธิเร่ืองข้อจํากัดหุ้นต่างด้าว บริษัท 
จะดําเนินการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชาติไทย 
ตามลาํดบัการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิที่ครบถ้วนสมบรูณ์ตามที่กําหนดในการใช้สทิธิในครัง้นัน้ๆ 

11.2.4. ในกรณีที่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทยใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของบริษัท แต่ไม่สามารถ
ซือ้ได้เนื่องจากอัตราส่วนการถือครองหุ้นของบุคคลที่มิใช่สญัชาติไทยในขณะนัน้เกินกว่าจํานวน 
ที่ระบไุว้ในข้อจํากัดหุ้นต่างด้าวตามข้อบังคับของบริษัท ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที่มิใช่สญัชาติไทย
ดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดําเนินการชดใช้ค่าเสียหาย  
ที่เกิดขึน้ใดๆ ทัง้สิน้ 

หากผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญในระยะเวลาแจ้งความจํานง ในการใช้สิทธิ 
ครัง้สดุท้าย และผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของบริษัทได้ 
เนื่องจากข้อจํากัดเก่ียวกับการถือครองหุ้นของบุคคลที่มิใช่สญัชาติไทย ให้ถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าวหมดอายุลง โดยผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ มิใช่สัญชาติไทยดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสยีหายใดๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดําเนินการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึน้ใดๆ ทัง้สิน้ 

11.3. ข้อจํากดัการโอนหุ้นสามญั 

ข้อบังคับของบริษัทในปัจจุบัน ระบุไว้ว่าหุ้ นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจํากัด เว้นแต่การโอนหุ้ นนัน้ 
เป็นเหตุให้มีบุคคลที่มิใช่สญัชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทมีจํานวนรวมกันเกินร้อยละ 49 ของทุนชําระแล้ว
ของบริษัท การโอนหุ้นรายใดที่จะทําให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ มิใช่สญัชาติไทยของบริษัทเกิน
อตัราสว่นข้างต้น บริษัทมีสทิธิปฏิเสธการรับจดทะเบียนการโอนหุ้นรายนัน้ได้ 

ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่เก่ียวกับการโอนหุ้น
ภายหลงัการออกใบสําคัญแสดงสิทธินี ้ โดยให้ถือว่าการแก้ไขข้อบังคับมีผลบังคับต่อเงื่อนไขการใช้สิทธิ
ตามใบสาํคญัแสดงสทิธินี ้นบัแต่วนัที่ได้รับจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์เป็นต้นไป 

12. ที่มำของกำรก ำหนดรำคำหลักทรัพย์ที่เสนอขำย 

ไม่มีการกําหนดราคาเสนอขายของใบสาํคญัแสดงสทิธิ เนื่องจากเป็นการออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยไม่คิดมลูค่า 

13. กำรประชุมผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิ  

13.1. การเรียกประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

13.1.1. บริษัทมีสทิธิเรียกประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ อย่างไรก็ตามการเรียกประชุม
จะต้องไม่ใช่เพื่อแก้ไขข้อกําหนดสทิธิในเร่ืองการขยายอายขุองใบสําคัญแสดงสิทธิอตัราการใช้สิทธิ 
หรือราคาใช้สทิธิ เว้นแต่จะมีการปรับอตัราการใช้สทิธิ และ/หรือ ราคาใช้สทิธิ ตามเงื่อนไขการปรับ
สทิธิในข้อ 4 
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13.1.2. บริษัทต้องเรียกประชุมผู้ ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิหากมีเหตุการณ์สําคัญที่อาจกระทบต่อส่วนได้เสีย
ของผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอย่างเป็นนัยสําคัญ หรือต่อความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามข้อกําหนดสิทธิ รวมทัง้ มีสทิธิเรียกประชมุผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ไม่ว่าในเวลาใดๆ 
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสทิธิ 

13.1.3. ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนไม่น้อยกว่า 25 ราย ซึ่งถือใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 ของจํานวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสทิธิ ที่ยงัมิได้ใช้สทิธิ ณ ขณะนัน้ อาจร่วมกนัเข้าช่ือ
ทําหนังสือขอให้บริษัทดําเนินการเรียกประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ โดยบริษัทจะต้องเรียก
ประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 30 วันนับแต่วันที่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีคําขอ
เป็นหนังสือให้บริษัท เรียกประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดงัต่อไปนี ้

ก. หากมีการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธิในสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ในข้อ 14.2 
อย่างไรก็ดี บริษัท และ/หรือ ผู้ ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้แก้ไขข้อกําหนด
สทิธิในเร่ืองการขยายอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิอัตราการใช้สทิธิ หรือราคาใช้สทิธิ เว้นแต่
จะมีการปรับอตัราการใช้สทิธิ และ/หรือ ราคาใช้สทิธิ ตามเงื่อนไขการปรับสทิธิในข้อ 4 

ข. หากมีเหตุการณ์สําคัญซึ่งผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนไม่น้อยกว่า 25 ราย ซึ่งถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดง
สทิธิ ที่ยงัมิได้ใช้สทิธิ ณ ขณะนัน้ เห็นว่าอาจกระทบต่อสว่นได้เสยีของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิ
หรือความสามารถของบริษัท ในการปฏิบัติตามข้อกําหนดสิทธิ และผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวนดงักลา่วได้ทําเป็นหนงัสอืถงึบริษัท ขอให้เรียกประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

ในกรณีที่บริษัท ไม่เรียกประชมุผู้ ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิตามวรรคก่อน ให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวนไม่น้อยกว่า 25 ราย ซึง่ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ รวมกนัแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวน
หน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ยังมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนัน้   ดําเนินการเรียกประชุมผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสทิธิได้ 

13.1.4. บริษัท หรือผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิซึง่ประสงค์จะเรียกประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิแล้วแต่กรณี 
จะแจ้งให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบโดยผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของ ตลาดหลักทรัพย์ 
พร้อมทัง้จะดําเนินการให้นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิจัดส่งหนังสือเรียกประชุมทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัท (ในกรณีที่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ เรียกประชุม) และผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิทุกราย ตามรายชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ไม่น้อยกว่า 7 วัน (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม  
โดยหนังสือเรียกประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สําหรับการประชุม 
วาระการประชมุ และผู้ที่ขอให้เรียกประชมุ 

13.1.5. ในกรณีที่มีการจดัประชุมผู้ ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิ บริษัทจะทําการปิดสมดุทะเบียนเพื่อกําหนดสิทธิ
ของผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกลา่ว
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนการประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิแต่ละครัง้ และ 
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ตลาดหลกัทรัพย์ จะขึน้เคร่ืองหมาย SP (ห้ามการซือ้ขาย) ล่วงหน้า 2 วันทําการก่อนวันปิดสมุด
ทะเบียน 

13.2. ผู้มีสทิธิเข้าร่วมประชมุ 

ผู้มีสทิธิเข้าร่วมในการประชมุผู้ ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิแต่ละครัง้ จะประกอบด้วยบคุคลต่างๆ ดงัต่อไปนี ้

13.2.1. บริษัทในฐานะผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

13.2.2. ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน  และมีรายชื่อปรากฏใน 
สมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อกําหนด
สิทธิในการเข้าร่วมประชุม  ทัง้นี  ้ ไม่รวมถึงผู้ ถือใบสําคัญสิทธิ รายใดที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในข้อพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมที่จะพิจารณาและลงมติ  ห้ามมิให้ 
ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิรายนัน้ออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณาดังกลา่ว  

13.2.3. ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งมีสิทธิเ ข้า ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอาจแต่งตัง้ ใ ห้  
ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิรายอื่นหรือบุคคลใดๆ ("ผู้ รับมอบฉันทะ") เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดทําหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ
กําหนด ทัง้นี  ้ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องจัดส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุม 
หรือบคุคลที่ประธานที่ประชมุมอบหมายก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชุม 

13.2.4. ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีส่วนเก่ียว ข้องกับเ ร่ืองที่ที่ประชุม 
จะพิจารณาซึ่งได้รับการร้องขอจากบริษัท และ/หรือ ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ (ซึ่งเป็นผู้ เรียกหรือ  
ร้องขอให้เรียกประชมุ) ให้เข้าร่วมประชมุเพื่อทําการชีแ้จงและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม 

13.2.5. บคุคลใดๆ ที่ประธานในที่ประชมุอนญุาตให้เข้าร่วมประชมุในฐานะผู้สงัเกตการณ์ 

13.3. องค์ประชมุ 

13.3.1. องค์ประชุมในการประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 
และ/หรือ ผู้ รับมอบฉันทะที่มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และถือใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมกันได้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนหน่วยทัง้หมดของใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งยังไม่ได้ใ ช้สิทธิ  
จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

13.3.2. หากปรากฏว่า เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้ว 45 นาที ยงัมีผู้ ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิ และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะ
เข้าร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุ ให้ถือว่าการประชมุเป็นอนัระงบัไป และให้ดําเนินการดงันี ้

- ในกรณีที่การประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธินัน้ เป็นการเรียกนัดโดยมติคณะกรรมการ
บริษัท ให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วันนับจาก 
วนักําหนดประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิในครัง้แรก และให้บริษัท ดําเนินการจดัสง่หนังสือ
ประชุมไปยังผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุกรายตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ข้างต้น 
โดยในกรณีนี ้ บริษัท จะไม่ปิดสมุดทะเบียนใหม่ และให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิ  
เข้าประชมุผู้ ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิที่ได้ยกเลิกไป เพราะการขาดองค์ประชุม เป็นผู้ที่มีสิทธิ
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เข้าประชุมที่จัดใหม่นี ้ในการประชุมครัง้หลงันีจ้ะต้องมีผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ
ผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุไม่น้อยกว่า 25 ราย จงึถือว่าครบเป็นองค์ประชมุ  

- ในกรณีที่การประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธินัน้ ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ ร้องขอให้
เรียกประชุม หรือในกรณีที่การประชุมซึ่งขาดองค์ประชมุนีเ้ป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุม
เนื่องจากการประชมุในครัง้ก่อนขาดองค์ประชมุ จะไม่มีการเรียกประชมุใหม่ 

13.4. ประธานที่ประชมุ 

13.4.1. ในกรณีที่การประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธินัน้จัดขึน้โดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัท หรือ
บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทําหน้าที่เป็นประธานที่ประชมุผู้ ถือใบสําคัญ
แสดงสทิธิ   

13.4.2. กรณีที่บริษัท เป็นผู้ เรียกประชุม แต่ประธานกรรมการบริษัท ผู้ที่ได้รับมอบหมาย (แล้วแต่กรณี)  
ไม่อยู่หรือไม่สามารถเป็นประธานที่ประชุมได้หรือเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 นาที ให้ที่ประชุม
เลือกผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทําหน้าที่ เ ป็น
ประธานที่ประชมุ 

13.4.3. ในกรณีที่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ ร้องขอให้จัดประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจาก
บคุคลที่ผู้ ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิลงมติเห็นชอบคดัเลือก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการบริษัท 
หรือบคุคลที่ประธานกรรมการบริษัทมอบหมาย  

13.5. การเลือ่นประชมุ 

13.5.1. ในการประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ว่าครัง้ใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง  
45 นาที ยังมีผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุม
จะต้องสัง่เลกิประชมุ โดย 

(ก) ในกรณีที่บริษัท เป็นผู้ เรียกประชุม ให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิไปประชุมในวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งประธานกําหนดโดยวันนัดประชุมใหม่
จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม 
ทัง้นี ้เว้นแต่บริษัท และที่ประชมุผู้ ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิจะตกลงกันให้ไม่มีการเรียกประชุม
ใหม่ นอกจากนี ้เร่ืองที่พิจารณาและลงมติในที่ประชุมครัง้ใหม่จะต้องเป็นเร่ืองเดิมที่อาจ
พิจารณาได้โดยชอบในการประชุมครัง้ก่อนเท่านัน้ 

(ข) ในกรณีที่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชุมจะไม่มีการเรียกประชุมใหม่
ตามที่กําหนดไว้ใน (ก) 

(ค) ในกรณีที่การประชุมซึ่งขาดองค์ประชุมนี เ้ป็นการประชุมที่ ได้เ รียกประชุมเนื่องจาก 
การประชมุในครัง้ก่อนขาดองค์ประชมุ จะไม่มีการเรียกประชมุใหม่ตามที่กําหนดไว้ใน (ก) 

13.5.2. นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมสําหรับการประชุมครัง้ใหม่ 
ที่จะจัดขึน้เนื่องจากการประชุมครัง้ก่อนขาดองค์ประชุมให้แก่บริษัท และผู้ ถือใบสําคัญแสดงสทิธิ
ตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งได้เคยจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิให้ในครัง้ที่ขาด  
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องค์ประชมุนัน้ทกุรายภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วนัก่อนวนันดัประชุมครัง้ใหม่ (ไม่นบัวันที่ส่ง
หนงัสอืเรียกประชุมและวนันัดประชุม) โดยหนงัสอืเรียกประชมุผู้ ถือใบสําคัญแสดงสทิธิจะต้องระบุ
วนั เวลา สถานที่สาํหรับการประชุม วาระการประชมุ และองค์ประชุมที่ต้องการสําหรับการประชุม
ครัง้ใหม่ 

13.6. การออกเสยีงลงคะแนนและมติที่ประชุม 

13.6.1. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหน่วยของ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ถืออยู่ โดยใบสาํคญัแสดงสทิธิหนึง่หน่วยมีหนึง่เสียง 

13.6.2. มติที่ประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนหน่วยทัง้หมดของใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งถือโดยผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งมาประชุมและ  
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึ่ง
เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

13.6.3. มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่เรียกประชุม และดําเนินการประชุมโดยชอบ  
มีผลบังคับใช้และผูกพันผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุกราย ไม่ว่าผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ  นัน้จะได้ 
เข้าร่วมประชมุด้วยหรือไม่ก็ตาม 

13.6.4. ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ในเร่ืองนัน้ๆ 

13.7. รายงานการประชมุ 

13.7.1. กรณีที่บริษัท เป็นผู้ เรียกประชุม ให้บริษัทจดัทํารายงานการประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยให้
ประธานที่ประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้นัน้ๆ เป็นผู้ ลงนามรับรองรายงานการประชุม  
และจดัสง่สําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์ และสาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิรวมทัง้จัดให้มีสําเนารายงาน
การประชุมดังกล่าวเพื่อให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิตรวจสอบได้ ณ สํานักงานใหญ่ของบริษัท  
ในวนัและเวลาทําการของบริษัท  

13.7.2. กรณีที่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสทิธิเป็นผู้ เรียกประชุม ให้ประธานที่ประชุมเลือกบุคคลใดก็ได้ทําหน้าที่
เป็นเลขานุการที่ประชุม และให้เลขานุการที่ ได้รับเลือกจากที่ประชุมดังกล่าวจัดทํารายงาน  
การประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิให้ประธานในที่ประชุมครัง้นัน้ ลงนามรับรองภายใน 30 วัน  
นับจากวันประชุม และจัดส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ และ
สาํนกังาน ก.ล.ต. รวมทัง้จดัให้มีสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวเพื่อให้ผู้ ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ
ตรวจสอบได้ ณ สาํนกังานใหญ่ของบริษัท ในวนัและเวลาทําการของบริษัท  
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13.8. การแก้ไขข้อกําหนดสทิธิตามมติที่ประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ  

บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธินับตัง้แต่วันที่ที่ประชุม  
ได้ลงมติ และบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรให้สํานักงาน ก.ล.ต.  
ตลาดหลกัทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนัน้ 
ทัง้นี  ้บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์  
ในวนัเดียวกนักบัวนัที่บริษัท แจ้งสาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ
และปฏิบติัตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อ 4 

13.9. อื่นๆ 

13.9.1. กรณีที่ไม่สามารถจัดประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ทันภายในอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ  
ให้ถือว่าการดําเนินการประชมุสิน้สดุลง และไม่ได้มีการจดัประชมุในครัง้นัน้ขึน้ 

13.9.2.บริษัทจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ  

14. กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ  

14.1 การแก้ไขในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ หรือส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยชัดแจ้ง  
หรือที่ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสทิธิในเร่ืองที่จะกระทบต่อสทิธิที่มิใช่สาระสําคัญของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
เช่น การแก้ไขขัน้ตอนการใช้สิทธิ หรือเร่ืองที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ง  
หรือในส่วนซึ่งไม่ทําให้สิทธิของผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือ
หลกัเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้อง 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือข้อบังคับของสํานักงาน ก.ล.ต.  
ที่เก่ียวข้อง ให้บริษัทกระทําได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชมุผู้ ถือใบสําคัญแสดงสทิธิภายหลงั
จากที่ได้แจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว ทัง้นี ้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิจะต้องไม่เป็น  
การขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิหรือราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับสิทธิตาม
เงื่อนไขที่ระบไุว้ในข้อ 4 

14.2 การแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีอื่น 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสทิธินอกจากกรณีข้อ 14.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท และมติที่ประชุม
ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิและได้แจ้งให้สาํนกังาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่กําหนดในข้อ 14.2 ยกเว้นการปรับสิทธิ
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิด้วยคะแนนเสียง  
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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14.3 การแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสทิธิ 

บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลกัทรัพย์ โดยทันที 
ณ วนัที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธิ และจะจดัสง่ข้อกําหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบสําคัญ
แสดงสทิธิเมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 วนันบัจากวนัที่มีการร้องขอเป็นหนังสอืจากผู้ ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิโดยผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับข้อกําหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อ
บริษัทตามที่อยู่ที่ปรากฏในข้อ 2.5 พร้อมกันนี ้บริษัทจะจัดส่งข้อกําหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้สํานกังาน 
ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมข้อกําหนดสทิธิ 

ทัง้นี ้บริษัทจะจดัเก็บสาํเนาข้อกําหนดสทิธิที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ สาํนกังานใหญ่ของบริษัท และสาํนกังานของ
นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสําเนาข้อกําหนดสิทธิ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ ในวนัและเวลาทําการของบริษัท และสาํนกังานของนายทะเบียนของใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

14.4 เงื่อนไขในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสทิธิ 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ข้อกําหนดตามประกาศ ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑ์อื่นใดของสํานกังาน ก.ล.ต. 
รวมทัง้ที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลงั และกฎหมายที่เก่ียวข้อง เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนั 

15. ผลบังคับของข้อก ำหนดสิทธิและกฎหมำยที่ใช้บังคับ 

ข้อกําหนดสิทธินีจ้ะมีผลใช้บังคับตัง้แต่วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ไปจนถึง (และรวม) วันใช้สิทธิครัง้สดุท้าย  
โดยข้อกําหนดสทิธินีจ้ะใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้อกําหนดสทิธินีข้ัดหรือ
แย้งกับกฎหมาย หรือประกาศใดๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับใบสําคัญแสดงสิทธิ  ให้ใช้ข้อความตาม
กฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบงัคับกับใบสําคัญแสดงสิทธิ แทนข้อความของข้อกําหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขดั
หรือแย้งกนันัน้ 

 
 ผู้ออกใบสาํคัญแสดงสทิธิ 
 บริษัท ซีเค พำวเวอร์ จ ำกัด (มหำชน) 
   
                                                                          

 
(……………………………………………….) 
    นายธนวฒัน์  ตรีวิศวเวทย์ 

                  กรรมการผู้จดัการ 
 
 

 

- ลายมือช่ือ - 




