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ข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาํคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

ที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 5  

สาํหรับผู้ถอืหุ้นเดมิ (CWT-W5) 

วันที่ 30 กันยายน 2563  



                                                      บริษัท ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

ข้อกําหนดสทิธิ CWT-W5 หน้า 1 จาก 31 

 
 

ข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาํคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ 
ที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 5 

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 5 (“ใบสาํคัญ
แสดงสทิธิ”) ออกโดยบริษัท ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“ผู้ออกใบสาํคัญแสดงสิทธิ” หรือ “บริษัท”) ตามมติท่ี
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2563 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามท่ีได้กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ  โดยผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ และผู้ ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพนัตามข้อกําหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจ
ข้อกําหนดตา่งๆ ในข้อกําหนดสทิธิเป็นอยา่งดีแล้ว รวมทัง้ได้ให้ความเห็นชอบกบัการแต่งตัง้นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิและ
ข้อกําหนดตา่งๆ ในสญัญาแตง่ตัง้นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสทิธิด้วย 

ทัง้นี ้ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิจะจดัให้มีการเก็บรักษาข้อกําหนดสิทธิและสญัญาแต่งตัง้นายทะเบียนใบสําคญัแสดง
สิทธิไว้ ณ สํานักงานใหญ่ของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิและสํานักงานใหญ่ของนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ เพ่ือให้ผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิขอตรวจสอบข้อกําหนดสิทธิและสญัญาต่างๆ ดงักล่าวได้ในวนัและเวลาทําการของบคุคลดงักล่าว (แล้วแต่
กรณี) 

 

  



                                                      บริษัท ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

ข้อกําหนดสทิธิ CWT-W5 หน้า 2 จาก 31 

 

ส่วนที่ 1  
สาระสาํคัญของใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

รายละเอียดเก่ียวกับใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

ช่ือ : ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั 
(มหาชน) ครัง้ท่ี 5 

ชนิดของใบสําคญัแสดงสทิธิ : ระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได้ 

วิธีการจดัสรร   : จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัราสว่น
การจดัสรรท่ี 10 หุ้นสามญัเดิม (มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ (par value) หุ้นละ 1 บาท) ต่อ 1 

หน่วยใบสําคญัแสดงสทิธิ (10:1) โดยบริษทักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัท่ีมี
สิทธิรับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั ในวนัท่ี 28 สิงหาคม 2563 (Record 
date)   ในการคํานวณสิทธิของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายท่ีจะได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดง
สิทธิดงักล่าว หากมีเศษของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีไม่เต็มจํานวน 1 หน่วยจากการ
คํานวณ ให้ปัดเศษใบสําคญัแสดงสิทธิสว่นท่ีเหลือทิง้ทัง้จํานวน ทัง้นี ้ภายหลงัจากการ
คํานวณสิทธิของผู้ ถือหุ้ นท่ีจะได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีมีเศษ
ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีเหลือจากการจดัสรรทัง้หมด บริษัทจะดําเนินการยกเลิกใบสําคญั
แสดงสทิธิสว่นท่ีเหลือทัง้หมด (ถ้ามี)  กําหนด 

จํานวนใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีออก : ไมเ่กิน 63,010,313 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0.00 บาท (จดัสรรให้ผู้ ถือหุ้นโดยไมคิ่ดมลูคา่) 

อตัราการใช้สิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น เว้นแต่
กรณีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6 ของ
ข้อกําหนดสิทธิสว่นท่ี 2 ทัง้นี ้ภายหลงัการคํานวณอตัราการใช้สิทธิดงักลา่ว หากมีเศษ
ของหุ้นสามญัภายหลงัการคํานวณการอตัราใช้สทิธิแล้ว ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ 

ราคาการใช้สิทธิ : 3.50 บาทตอ่หุ้น เว้นแตก่รณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิตามท่ี
ระบไุว้ในข้อ 6 ของข้อกําหนดสทิธิสว่นท่ี 2 

วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ : วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

วนัครบกําหนดอายใุบสําคญั
แสดงสทิธิ1 

: วนัท่ี 29 กนัยายน 2566 
ทัง้นี ้หากวนักําหนดการใช้สิทธิตรงกบัวนัหยดุทําการ ให้เล่ือนเป็นวนัทําการสดุท้าย
ก่อนวนักําหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ 

                                                           
1 วนัครบกําหนดอายใุบสําคญัแสดงสทิธิจะต้องสอดคล้องกบัอายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิ และต้องสอดคล้องกบั “วนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย” 
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อายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิ : 3 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ  

จํานวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรรไว้เพ่ือ
รองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพ 

: ไมเ่กิน 63,010,313 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึง่คิดเป็นสดัสว่นหุ้นรองรับ
ต่อจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563   
เทา่กบัร้อยละ 10.00 

*วิธีการคํานวณสดัสว่นหุ้นรองรับ: 

จํานวนหุ้นรองรับสําหรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นี ้ 
X 100 จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท  

 

= 63,010,313 X 100 
= 10.00% 

 630,103,128   
ระยะเวลาการใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นรองรับ

ของบริษัทได้ 2 ครัง้ ตลอดอายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิ ("วันกาํหนดการใช้สิทธิ") โดย
วนักําหนดการใช้สิทธิครัง้แรกคือวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 หากไม่ตรงกบัวนัทําการให้
เล่ือนวนักําหนดการใช้สิทธิเป็นวนัทําการถดัไป และวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย
คือวนัท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึง่ตรง
กบัวนัท่ี 29 กนัยายน 2566 โดยหากวนักําหนดการใช้สิทธิและวนักําหนดการใช้สิทธิ
ครัง้สดุท้ายไม่ตรงกบัวนัทําการ ให้เล่ือนวนักําหนดการใช้สิทธิและวนักําหนดการใช้
สทิธิครัง้สดุท้ายขึน้มาเป็นวนัทําการสดุท้ายก่อนหน้าวนักําหนดการใช้สทิธิเดิม 

ระยะเวลาการแจ้งความจํานง
ในการใช้สทิธิ 

: ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท
จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
(“ความจํานงในการใช้สิทธิ”) ในระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ภายใน
ระยะเวลา 5 วนัทําการก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้หากไม่ตรงกบัวนัทําการ
ให้เล่ือนวนักําหนดการใช้สทิธิเป็นวนัทําการถดัไป ยกเว้นการแสดงความจํานงในการใช้
สิทธิครัง้สดุท้าย ให้แสดงความจํานงในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 09:00 ถึง 15:30 น. 
ภายในระยะเวลา 15 วนัก่อนวนักําหนดใช้สิทธิครัง้สดุท้ายโดยหากวนักําหนดการใช้
สิทธิและวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายไม่ตรงกบัวนัทําการ ให้เล่ือนวนักําหนดการ
ใช้สิทธิและวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายขึน้มาเป็นวนัทําการสดุท้ายก่อนหน้าวนั
กําหนดการใช้สทิธิเดิม 

การไมส่ามารถยกเลกิการแจ้ง
ความจํานงในการใช้สทิธิ 

: เม่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิอย่างสมบรูณ์แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจํานงได้ เว้น
แตเ่ป็นไปตามข้อ 5.4.8 ของข้อกําหนดสทิธิสว่นท่ี 2 

ตลาดรองของใบสําคญัแสดง
สทิธิ 

: บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 



                                                      บริษัท ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

ข้อกําหนดสทิธิ CWT-W5 หน้า 4 จาก 31 

ตลาดรองของหุ้นสามญั 
เพิ่มทนุท่ีเกิดจากการใช้สทิธิ
ตามใบสําคญัแสดงสทิธิ 

: บริษัทจะนําหุ้ นสามัญเพิ่มทุนท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเข้าจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

เหตใุนการต้องออกหุ้นใหมเ่พ่ือ
รองรับการเปล่ียนแปลงการใช้
สทิธิ 

: บริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการ
ปรับสิทธิตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6 ของข้อกําหนดสิทธิส่วนท่ี 2 เม่ือมีเหตุการณ์ตามท่ี
กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ท่ีมีลักษณะตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 11 
(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนญุาต
และการอนญุาตให้เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีออกใหม่ และหุ้นท่ีออก
ใหม่เพ่ือรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธันวาคม 2551 (รวมทัง้ท่ีมีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) 

วตัถปุระสงค์ของการออก
ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

: บริษัทจะนําเงินท่ีได้รับจากการเพิ่มทนุมาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในกิจการเพ่ือเพิ่ม
สภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจหลกัของบริษัท และชําระคืนเงินกู้บางส่วน 
นอกจากนี ้การออกใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นีจ้ะช่วยเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทุนท่ี
เข้มแข็งขึน้เพ่ือสร้างความพร้อมสําหรับการดําเนินงานในอนาคต ซึง่โครงการในอนาคต
จะนํามาซึง่รายได้ท่ีเพิ่มขึน้ และคาดวา่จะสง่ผลให้กําไรของบริษัทปรับตวัดีขึน้ซึง่จะเป็น
ประโยชน์แก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

ประโยชน์ท่ีบริษัทจะพงึได้รับ
จากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุในครัง้นี ้

: การเพิ่มทนุจะช่วยให้บริษัทมีสภาพคล่องและมีเงินทนุหมนุเวียนเพิ่มขึน้เพ่ือใช้ในการ
ขยายการลงทนุในธุรกิจ รวมทัง้ช่วยให้บริษัทมีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งย่ิงขึน้ อนัจะ
สง่ผลให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นในระยะยาว  

ประโยชน์ท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สทิธิซึง่ใช้สทิธิแปลงสภาพ
ใบสําคญัแสดงสิทธิจะพงึได้รับ
จากการเพิ่มทนุ 

: (1) นโยบายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิท่ีเหลือจากหกัเงินสํารองต่าง ๆ ทกุประเภทตามท่ีกําหนด
ไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดและการจ่ายปัน
ผลนัน้ไมมี่ผลกระทบตอ่การดําเนินการของบริษัทอยา่งมีนยัยะสําคญั 

(2) สิทธิของผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ CWT-W5 ท่ีได้ใช้สิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุ
ของบริษัท จะมีฐานะเป็นผู้ ถือหุ้ ของบริษัทก็ต่อเม่ือบริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงทนุชําระตอ่กรมพฒันาธุนกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว 
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ส่วนที่ 2 
ข้อกาํหนดสิทธิทั่วไป 

1.   คาํจาํกัดความ 

เว้นแตจ่ะกําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน คําและข้อความตา่งๆ ท่ีใช้อยูใ่นข้อกําหนดสทิธินี ้ให้มีความหมายดงัตอ่ไปนี ้

"ข้อกําหนดสทิธิ" : หมายถึง ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิฉบบันี ้ซึง่มีผลบงัคบัตัง้แต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ รวมทัง้
ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

"ใบสําคญัแสดงสทิธิ" หรือ “CWT-W5” : หมายถึง ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท ชัยวฒันา แทน
เนอร่ี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 5 หรือ ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมี
รายละเอียดตามท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดสทิธิ 

"ใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิ" : หมายถงึ เอกสารท่ีออกโดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เพ่ือให้แทนใบสําคญัแสดงสทิธิ 

"บริษัท" หรือ "ผู้ออกใบสําคญัแสดงสทิธิ" : หมายถงึ บริษัท ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

“ประกาศ ทจ. 34/2551” : หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 34/2551 เร่ืองการขอ
อนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีออกใหม่และ
หุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2551 
(รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

"วนัทําการ" : หมายถงึ วนัท่ีธนาคารพาณิชย์เปิดทําการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึง่ไมใ่ช่วนั
เสาร์ วนัอาทิตย์ หรือวนัอ่ืนใดท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศ 
ให้เป็นวนัหยดุของธนาคารพาณิชย์ 

"ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ" : หมายถงึ ผู้ทรงสทิธิในใบสําคญัแสดงสทิธิแตล่ะหน่วยตามข้อ 3.3 

"สมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ" 
หรือ "สมดุทะเบียน" 

: หมายถึง สมดุทะเบียน หรือแหลง่ข้อมลูทางทะเบียนซึง่บนัทกึรายละเอียดเก่ียวกบั
ใบสําคญัแสดงสทิธิ และผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีเก็บรักษาโดยนายทะเบียน 

"สทิธิในใบสําคญัแสดงสทิธิ" : หมายถงึ สทิธิทัง้ปวงในใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึง่รวมถึงแต่ไม่จํากดัเฉพาะสิทธิในการ
ซือ้หุ้นรองรับ สิทธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสทิธิ สทิธิในการได้รับคา่เสียหายในกรณีหุ้นรองรับไมเ่พียงพอ 

"หุ้นรองรับ" : หมายถึง หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
จํานวน 63,010,313 หุ้น ท่ีจัดไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
รวมทัง้หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีจะออกเพิ่มเติมในกรณีมีการปรับสิทธิภายใต้ข้อกําหนด
สทิธิ 
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“หุ้น” : หมายถงึ หุ้นสามญัออกใหมข่องบริษัท ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

“ระยะเวลาการแจ้งความจํานง 
ในการใช้สทิธิ” 

: หมายถึง ระยะเวลาท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัท สามารถแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดง
สทิธิได้ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 5.3 

"วนัออกใบสําคญัแสดงสทิธิ" : หมายถงึ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

"วนักําหนดการใช้สทิธิ" : ให้มีความหมายตามท่ีระบไุว้ในข้อ 5.1 ของข้อกําหนดสทิธิสว่นท่ี 2 

“สํานกังาน ก.ล.ต.” : หมายถงึ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

"นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสทิธิ" : หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เลขท่ี 93 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท์ : 02-009-9000
โทรสาร : 02-009-9991 เว็บไซต์ (URL) : www.set.or.th/tsd และ/หรือ นิติบคุคล
ใดๆ ท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิรวมถึงนายทะเบียน
รายใหม่ท่ีรับโอนสิทธิและหน้าท่ีของนายทะเบียนเก่ียวกับการเป็นนายทะเบียน
ใบสําคญัแสดงสทิธินี ้

“ตลาดหลกัทรัพย์” : หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

"ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์" : หมายถงึ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

“ระบบ เผยแพร่ข้อมลูของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ” 

: หมายถึง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีพัฒนาขึน้โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียน และบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ ใช้สําหรับการจัดทําและ
เผยแพร่ข้อมลูของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ลงทนุทัว่ไปทราบ 

2.   รายการทั่วไป 

ใบสําคญัแสดงสทิธินีเ้ป็นใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีออกและเสนอขายตามประกาศ ทจ. 34/2551  

3.   ใบสาํคัญแสดงสทิธิ สมุดทะเบียนผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิ และผู้ทรงสทิธิในใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

3.1 นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิมีหน้าท่ีท่ีจะต้องออกใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทกุราย สําหรับ
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีฝากไว้กับศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องระบุช่ือ “ศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์” เป็นผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิแทนในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ
จะออกใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิตามแบบท่ีนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิกําหนดให้แก่
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 



                                                      บริษัท ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

ข้อกําหนดสทิธิ CWT-W5 หน้า 7 จาก 31 

3.2  บริษัทจะดําเนินการให้นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิปฏิบติัหน้าท่ีตามสญัญาแต่งตัง้นายทะเบียนใบสําคญัแสดง
สทิธิท่ีจะต้องจดัทําและเก็บรักษาสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไว้จนกว่าใบสําคญัแสดงสิทธิทัง้หมดจะมีการใช้
สทิธิซือ้หุ้นรองรับของบริษัทหรือจนกวา่ครบกําหนดอายใุบสําคญัแสดงสทิธิ (แล้วแตก่รณี) 

3.3 ผู้ทรงสทิธิในใบสําคญัแสดงสทิธิ 

3.3.1 ผู้ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิกรณีทัว่ไป  สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลท่ี
ปรากฏช่ือเป็นเจ้าของใบสําคญัแสดงสทิธิในจํานวนดงักลา่วท่ีระบอุยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
ในขณะนัน้ๆ หรือในวนัก่อนวนัแรกของการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ เว้นแต่จะได้มีการ
โอนใบสําคญัแสดงสทิธิซึง่สามารถใช้ยนักบัผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิได้ตามข้อ 4.1.1 เกิดขึน้แล้วในวนัก่อนวนั
ปิดสมดุทะเบียนท่ีเก่ียวข้องข้างต้นซึง่สทิธิในใบสําคญัแสดงสทิธิจะตกได้แก่ผู้ รับโอนใบสําคญัแสดงสทิธิ 

3.3.2 ผู้ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิกรณีท่ีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิแทน สิทธิใน
ใบสําคญัแสดงสิทธิจะตกได้แก่บคุคลหรือนิติบคุคลท่ีนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับแจ้งเป็นหนงัสือ
จากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิในจํานวนตามท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ได้
แจ้งตอ่นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยจํานวนดงักลา่วจะต้องไม่เกินกว่าจํานวนรวมของใบสําคญัแสดง
สทิธิในช่ือของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ท่ีระบอุยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิในขณะนัน้ๆ หรือในวนั
ก่อนวนัแรกของการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสทิธิ  

3.4 เม่ือศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์แจ้งต่อนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ  นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิมีหน้าท่ีท่ีจะต้อง
ออกใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้
ทรงสิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิรายดงักล่าวเป็นผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิตาม
จํานวนท่ีได้รับแจ้งจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์  ทัง้นี ้เม่ือได้มีการออกใบสําคญัแสดงสิทธิและลงทะเบียนดงักล่าวแล้ว 
นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสทิธิจะแก้ไขจํานวนรวมของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิไว้ในช่ือของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยหกัจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้
ทรงสทิธิในใบสําคญัแสดงสิทธิออก  สว่นจํานวนรวมของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีปรากฏในใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์นัน้ หากนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ได้ทําการแก้ไข (ไม่ว่า
ด้วยเหตใุดก็ตาม) ให้ถือว่ามีจํานวนลดลงตามจํานวนของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้แยกไปออกใบสําคญัแสดงสิทธิและ
ลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ทรงสทิธิในใบสําคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว 

4.   การโอนใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

4.1 การโอนใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีมิได้ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้

4.1.1 แบบการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิระหว่างผู้ โอนและผู้ รับโอน การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิจะสมบรูณ์เม่ือผู้ โอน
ใบสําคญัแสดงสิทธิซึง่เป็นผู้ ท่ีสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิระบช่ืุอเป็นเจ้าของใบสําคญัแสดงสิทธิใน
จํานวนท่ีจะทําการโอน หรือผู้ รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการสลกัหลงัแสดงการโอนต่อเน่ืองครบถ้วนจากผู้ ท่ี
ปรากฏช่ือดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ รับโอนโดยลงลายมือช่ือสลกัหลงั
แสดงการโอนให้ไว้ด้วย 
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ผลการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิระหว่างผู้ รับโอนกบับริษัท  การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิจะใช้ยนักบับริษัทได้ก็
ต่อเม่ือนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับคําขอลงทะเบียนการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิพร้อมทัง้ใบสําคญั
แสดงสิทธิท่ีผู้ รับโอนใบสําคญัแสดงสิทธิได้ลงลายมือช่ือเป็นผู้ รับโอนในด้านหลงัของใบสําคญัแสดงสิทธินัน้
ครบถ้วนแล้ว 

ผลของการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิระหว่างผู้ รับโอนกบับคุคลภายนอก  การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิจะใช้ยนักบั
บุคคลภายนอกได้ก็ต่อเม่ือนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิได้ลงทะเบียนการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิเรียบร้อยแล้ว 

4.1.2 การขอลงทะเบียนการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ จะต้องกระทํา ณ สํานกังานใหญ่ของนายทะเบียนใบสําคญั
แสดงสิทธิในวนัและเวลาทําการของนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ และจะต้องทําตามแบบและวิธีการท่ี
นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิกําหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีลงลายมือ
ช่ือครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 4.1.1 พร้อมทัง้หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ียืนยนัถงึความถกูต้องและความสมบรูณ์ของ
การโอนและการรับโอนใบสําคญัแสดงสิทธิตามท่ีนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิกําหนดให้แก่นายทะเบียน
ใบสําคญัแสดงสิทธิ  และให้นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิออกใบรับคําขอลงทะเบียนการโอนใบสําคญั
แสดงสทิธิให้แก่ผู้ขอลงทะเบียนนัน้ 

4.1.3 นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิจะลงทะเบียนการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิ พร้อมทัง้รับรองการโอนไว้ในใบสําคญัแสดงสิทธิภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนใบสําคญั
แสดงสทิธิได้รับคําขอลงทะเบียนและเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องครบถ้วนในกรณีท่ีไม่ต้องออกใบสําคญัแสดง
สิทธิให้ใหม่ หรือภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับคําขอลงทะเบียนและ
เอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องครบถ้วนในกรณีท่ีต้องออกใบสําคญัแสดงสทิธิให้ใหม ่

4.1.4 นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รับดําเนินการตามคําขอลงทะเบียนการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ 
หากนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิเห็นว่าการโอนใบสําคัญแสดงสิทธินัน้จะขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อ
ข้อจํากดัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ (ถ้ามี) โดยนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิจะแจ้งให้ผู้ขอลงทะเบียน
ทราบภายใน 7 วันทําการนับแต่วันท่ีนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิได้รับคําขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลกัฐานท่ีเก่ียวข้อง 

4.2 สําหรับการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ ศนูย์
รับฝากหลกัทรัพย์ และหน่วยงานกํากบัดแูลอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

5.   วธีิการใช้สทิธิและเงื่อนไขการใช้สทิธิ 

5.1 วนัใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิในการซือ้หุ้นรองรับของบริษัทได้ 2 ครัง้ ในวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และครัง้ท่ี 2 
ในวนัท่ี 29 กนัยายน 2566 ("วันกําหนดการใช้สิทธิ") โดยวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้แรกคือวนัท่ี 30 กนัยายน 2565
และวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายคือวนัท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 
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ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 29 กนัยายน 2566 โดยหากวนักําหนดการใช้สิทธิและวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายไม่ตรงกบัวนัทํา
การ ให้เล่ือนวันกําหนดการใช้สิทธิและวันกําหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้ายขึน้มาเป็นวันทําการสุดท้ายก่อนหน้าวัน
กําหนดการใช้สทิธิเดิม 

5.2 การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

ในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามใบสําคญั
แสดงสทิธิท่ีตนถืออยูท่ัง้หมดหรือบางสว่นก็ได้ สําหรับใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีเหลือ และไมไ่ด้ใช้สทิธิภายในวนักําหนดการ
ใช้สิทธิครัง้สดุท้าย บริษัทจะถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวและ
ให้ถือวา่ใบสําคญัแสดงสทิธินัน้ๆ สิน้สภาพโดยไมมี่การใช้สทิธิ 

5.3 ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ 

5.3.1 ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัแตล่ะครัง้ (ยกเว้นการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย) 

 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิซึง่ประสงค์ท่ีจะใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจะต้องแจ้งความจํานงใน
การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามใบสําคญัแสดงสิทธิ (“ความจํานงในการใช้สิทธิ”) ตามวิธีการและ
ขัน้ตอนการใช้สิทธิตามข้อ 5.4  ในระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัทําการก่อนวนั
กําหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ (“ระยะเวลาการแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธิ”) 

 ทัง้นี ้บริษัทจะไมปิ่ดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือกําหนดสิทธิ
ของผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิในการท่ีจะใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บริษัทจะแจ้งข่าวและ
รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบักําหนดวนัใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ อตัราการใช้สิทธิ 
ราคาการใช้สิทธิ รายละเอียดบญัชีธนาคารเพ่ือการจองซือ้และใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ บคุคลท่ีบริษัท
จะแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) และสถานท่ีใช้สิทธิ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลู
ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพ่ือแจ้งให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทราบลว่งหน้าภายในระยะเวลา 5 วนัทําการก่อน
วนัเร่ิมระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิแตล่ะครัง้ 

5.3.2 ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัครัง้สดุท้าย 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องแจ้งความจํานงตามวิธีการและขัน้ตอนการใช้สิทธิตามข้อ 5.4 ในระหว่างเวลา 
09.00 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วนัก่อนวนักําหนดใช้สิทธิครัง้สดุท้าย (“ระยะเวลาการแจ้ง
ความจาํนงในการใช้สทิธิครัง้สุดท้าย”)  

ทัง้นี ้บริษัทจะแจ้งข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบักําหนดวนัใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจํานงใน
การใช้สิทธิครัง้สดุท้าย อตัราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ รายละเอียดบญัชีธนาคารเพ่ือการจองซือ้และใช้
สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ บคุคลท่ีบริษัทจะแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) 
และสถานท่ีใช้สิทธิ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพ่ือแจ้งให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 เดือน ก่อนวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย พร้อมทัง้ส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิ ตามรายช่ือท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอน
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ใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้สุดท้าย ทัง้นี  ้บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพ่ือพักการโอน
ใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้สดุท้ายเป็นเวลา 21 วนัก่อนวนักําหนดใช้สิทธิครัง้สดุท้าย และตลาดหลกัทรัพย์จะทํา
การขึน้เคร่ืองหมายห้ามการซือ้ขาย (SP) เพ่ือห้ามการซือ้ขายใบสําคญัแสดงสิทธิลว่งหน้า 2 วนัทําการก่อนวนั
ปิดสมดุทะเบียน  

ในกรณีท่ีวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ใช่วนัทําการของ
ตลาดหลักทรัพย์ ให้เล่ือนวันปิดสมุดทะเบียนเป็นวันทําการก่อนหน้าวันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว ทัง้นี ้
ใบสําคญัแสดงสทิธิจะพกัการซือ้ขายจนถงึวนักําหนดใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

5.4 วิธีการใช้สทิธิและขัน้ตอนการใช้สทิธิ  

5.4.1 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ท่ีบริษัท และ/หรือ 
ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท (www.cwt.co.th) โดย
สามารถแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ท่ีบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงใน
การใช้สทิธิ (ถ้ามี) ตามระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิตามท่ีระบใุนข้อ 5.3 ข้างต้น 

ในกรณีท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ (Scripless) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีต้องการใช้
สทิธิต้องแจ้งความจํานง และกรอกแบบคําขอเพ่ือขอถอนใบสําคญัแสดงสทิธิตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์กําหนด  

ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของตนอยู่ในบญัชี “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือผู้ฝาก” ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจํานง และกรอกแบบ
คําขอเพ่ือขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลักทรัพย์กําหนด โดยย่ืนต่อบริษัทหลักทรัพย์ท่ีเป็น
นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่วจะดําเนินการแจ้งกบัศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์เพ่ือขอถอนใบสําคญัแสดงสิทธิจากบญัชี “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือ
ผู้ ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดําเนินการออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิเพ่ือใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท 

ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ โดยใบสําคัญแสดงสิทธิอยู่กับศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ใน “บญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์” ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีต้องการใช้สิทธิ ต้องแจ้งความจํานง
และกรอกแบบคําขอเพ่ือขอถอนใบสําคญัแสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์กําหนด โดยย่ืนต่อศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์เพ่ือขอถอนใบสําคญัแสดงสิทธิจาก “บญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์” โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะ
ดําเนินการออกใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ เพ่ือใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัท 

ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ (ทัง้ท่ีถือเป็นใบสําคัญแสดงสิทธิ และในระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ (Scripless)) ท่ี
ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ จะต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ โดยต้อง
ดําเนินการและสง่เอกสารแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิภายในระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ ดงันี ้
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ก) แบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และ
ครบถ้วนทกุรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิและสง่ให้แก่บริษัท และ/หรือ ตวัแทน
รับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ 

ข) ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามแบบท่ีตลาดหลักทรัพย์กําหนด ซึ่งผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิลงลายมือช่ือผู้ โอนด้านหลงั ตามจํานวนท่ีระบุในแบบแสดงความจํานงการใช้
สิทธิ ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมิได้ใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญทัง้จํานวนและประสงค์จะมอบ
อํานาจให้บุคคลอ่ืนมารับใบสําคญัแสดงสิทธิฉบบัใหม่สําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิเฉพาะส่วนท่ียงั
ไม่ได้ใช้สิทธิ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องแนบหนงัสือมอบอํานาจซึ่งลงนามโดยผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิเพ่ือมอบอํานาจให้ผู้ อ่ืนมารับใบสําคญัแสดงสิทธิฉบับใหม่สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิ
เฉพาะส่วนท่ียังไม่ได้ใช้สิทธิดังกล่าวแทนตน และส่งให้แก่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความ
จํานงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) 

ค) ชําระเงินตามจํานวนท่ีระบใุนใบแจ้งความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และสง่หลกัฐานการ
ชําระเงินให้แก่บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) โดยผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นจะต้อง (1) โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารตามท่ีบริษัทกําหนด ซึ่ง
จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบตามเง่ือนไขข้อ 5.3  โดยให้แนบหลกัฐานการโอนเงินท่ีธนาคารออกให้ 
พร้อมระบุช่ือ-นามสกุล และเบอร์โทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อไว้ด้วย หรือ (2) ชําระเป็นเช็คบคุคล 
แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ ท่ีสามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัทําการ นับจาก
วนัท่ีแจ้งความจํานงการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ โดยเช็คบคุคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ ต้องลงวนัท่ีและ
ส่งหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิให้ครบถ้วนก่อนกําหนดการใช้สิทธิอย่างน้อย 2 วนัทําการ และขีด
คร่อมเฉพาะสัง่จ่ายให้ถูกต้องตามรายละเอียดท่ีบริษัทจะแจ้งให้ทราบตามเง่ือนไขข้อ 5.3 โดยให้
ระบช่ืุอ-นามสกลุ และเบอร์โทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลงัด้วย หรือ (3) ชําระโดยวิธีการอ่ืน
ตามแต่ท่ีบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะเป็นผู้ กําหนดและแจ้ง
ให้ทราบตอ่ไป  

ทัง้นี ้การใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัดงักล่าวจะสมบรูณ์ก็ต่อเม่ือบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความ
จํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ได้รับชําระเงินตามท่ีระบุในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุ หรือสามารถเรียกเก็บเงินดงักลา่วได้แล้วเท่านัน้ หากบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความ
จํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ไม่ได้รับชําระเงินหรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ไม่ว่าด้วยเหตผุลใดๆ ท่ี
มิได้เกิดจากความผิดของบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) บริษัทจะ
ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนาว่าไม่มีความประสงค์ในการใช้สิทธิและได้ยกเลิกการใช้
สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นัน้ โดยบริษัทจะจดัสง่หรือดําเนินการให้ตวัแทนรับแจ้งความจํานวน
ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จดัส่งใบสําคญัแสดงสิทธิพร้อมกบัเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ท่ีไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินได้คืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 10 วนัทําการนบั
จากวนักําหนดการใช้สิทธิ (ในครัง้นัน้ๆ) โดยการคืนจะเป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการท่ีสมาคม
บริษัทหลกัทรัพย์ไทยกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
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และตลาดหลักทรัพย์ (แต่ทัง้นี ้ไม่ถือเป็นการตัดสิทธิท่ีผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิซือ้หุ้ น
สามญัเพิ่มทนุในครัง้ต่อไป เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิในครัง้สดุท้าย บริษัทจะถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธิ
นัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิซึ่งบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ 
(ถ้ามี) จะไมรั่บผิดชอบตอ่ดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสียหายอ่ืนใดไมว่า่กรณีใดๆ)  

ง) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอ่ืนใด (ถ้ามี) ตาม
บทบญัญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบงัคบัหรือกฎหมายต่างๆ ท่ีใช้บงัคบัในการใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญัตามใบสําคญัแสดงสทิธิ 

จ) หลกัฐานประกอบการใช้สทิธิ 

1)   บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย:  สําเนาบตัรประชาชน หรือสําเนาบตัรข้าราชการ หรือสําเนา
บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจท่ียงัไม่หมดอาย ุ(ในกรณีมีการเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกลุ ซึง่ทําให้ช่ือ/ช่ือ
สกุล ไม่ตรงกบัใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบ
แจ้งเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกลุ เป็นต้น) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

2)   บคุคลธรรมดาต่างด้าว: สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง ท่ียงัไม่หมดอาย ุ
พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

3)   นิติบุคคลสญัชาติไทย: สําเนาหนงัสือรับรองบริษัทท่ีกระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 
เดือนก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ๆ พร้อมรับรองสําเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้ มี
อํานาจท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในหนงัสือรับรองบริษัทนัน้ และเอกสารหลกัฐานของกรรมการผู้ มี
อํานาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

4)   นิติบคุคลต่างด้าว: สําเนาเอกสารการจดทะเบียนจดัตัง้นิติบคุคล และ/หรือ หนงัสือรับรอง
นิติบคุคล พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้ มีอํานาจ และเอกสาร
หลกัฐานของกรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือช่ือรับรอง
สําเนาถกูต้อง และรับรองโดย Notary public ของประเทศท่ีออกเอกสารนัน้ไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวนักําหนดการใช้สทิธิในครัง้นัน้ๆ 

5)   คสัโตเดียน: สําเนาเอกสารการจดทะเบียน พร้อมหนงัสือแต่งตัง้คสัโตเดียน และเอกสาร
หลกัฐานของผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนา
ถกูต้อง และรับรองโดย Notary public ของประเทศท่ีออกเอกสารนัน้ไม่เกิน 6 เดือนก่อน
วนักําหนดการใช้สทิธิในครัง้นัน้ๆ 

ทัง้นี ้หากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่สง่มอบหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิตามท่ีกลา่วข้างต้น บริษัท และ/หรือ 
ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี)  ขอสงวนสิทธิท่ีจะถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะ
ใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ (ในครัง้นัน้ๆ) อยา่งไรก็ตาม บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการ
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ใช้สิทธิ (ถ้ามี) สามารถใช้ดลุพินิจในการพิจารณาให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 
ได้ตามความเหมาะสม 

5.4.2 จํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีขอใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจะต้องเป็นจํานวนเต็มเท่านัน้ โดยอตัรา
การใช้สิทธิเท่ากบัใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วยต่อหุ้นสามญั 1 (หนึ่ง) หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอตัรา
การใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6 

5.4.3 จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกให้เม่ือมีการใช้สิทธิจะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสทิธิได้ชําระตามท่ีกลา่วข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สทิธิในขณะท่ีมีการใช้สิทธินัน้ โดยบริษัทจะออกหุ้น
สามญัเป็นจํานวนเต็ม ไม่เกินจํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิคณูด้วยอตัราการใช้สิทธิ หากมีการปรับ
ราคาการใช้สทิธิ และ/หรือ อตัราการใช้สทิธิแล้วทําให้มีเศษเหลืออยูจ่ากการคํานวณดงักลา่ว บริษัท และ/หรือ 
ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะไม่นําเศษดงักล่าวมาคิดคํานวณและจะส่งคืนเงินท่ีเหลือ
จากการใช้สิทธิดงักล่าวเป็นเช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสัง่
จ่ายเฉพาะช่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ คืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 
10 วนัทําการนบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิ (ในแต่ละครัง้) โดยการคืนจะเป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการท่ี
สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทยกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ โดยไมมี่ดอกเบีย้ไมว่า่ในกรณีใดๆ ในกรณีท่ีต้องมีการเปลี่ยนแปลงอตัราการใช้สทิธิตาม
เกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิตามท่ีระบใุนเง่ือนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของ
จํานวนหุ้นสามญัท่ีจะได้รับจากการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิให้ตดัเศษของหุ้นทิง้ 

5.4.4 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัไม่ต่ํากว่า 100 หุ้นสามญั โดยจํานวนหน่วยของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีขอใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญจะต้องเป็นจํานวนเต็มเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ มีสิทธิในการซือ้หุ้นต่ํากว่า 100 หุ้นสามญั จะต้องใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัในครัง้เดียว
ทัง้จํานวน (ยกเว้นในการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายนี ้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั
โดยไมมี่การกําหนดจํานวนหุ้นสามญัขัน้ต่ํา) 

5.4.5 หากบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ได้รับเอกสารแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิตาม
ข้อ 5.4.1 จ) ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกูต้อง หรือจํานวนเงินท่ีบริษัทหรือตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ 
(ถ้ามี) ได้รับชําระไม่ครบตามจํานวนท่ีระบไุว้ในแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั หรือบริษัทหรือ
ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ตรวจสอบได้ว่าข้อความท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิกรอกลงใน
แบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญันัน้ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกูต้อง หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่
ครบถ้วนถกูต้องตามบทบญัญัติแห่งประมวลรัษฎากร ข้อบงัคบั หรือกฎหมายต่างๆ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
จะต้องทําการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ในแต่ละครัง้) หากผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ทําการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความ
จํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั (ใน
ครัง้นัน้ๆ) และบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะจดัสง่เงินท่ีได้รับโดยไม่มี
ดอกเบีย้ และใบสําคญัแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ภายใน 7 วนัทําการ (กรณีโอนเงินผ่าน
บญัชีเงินฝากธนาคารของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิตามท่ีได้รับแจ้งไว้) หรือ ภายใน 10 วนัทําการ (กรณีคืนเช็ค 
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ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะช่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน) นบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิ (ในครัง้นัน้ๆ) โดยการคืนจะเป็นไปตาม
ระยะเวลาและวิธีการท่ีสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ทัง้นี ้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจํานง
การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัใหม่ได้ในวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้ต่อไป เว้นแต่การใช้สิทธิครัง้นัน้จะเป็นการใช้สิทธิ
ครัง้สดุท้าย ให้ถือวา่ใบสําคญัแสดงสทิธินัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้ง
ความจํานงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) จะไมรั่บผิดชอบตอ่ดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสียหายอ่ืนใด ไมว่า่กรณีใดๆ) 

5.4.6 ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิชําระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความ
จํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) มีสิทธิท่ีจะดําเนินการประการใดประการหนึ่งดงัต่อไปนี ้ ตามท่ีบริษัท และ/หรือ 
ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) จะเหน็สมควร 

ก) ให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิชําระเงินเพิ่มเติมตามจํานวนท่ีประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิในครัง้นัน้ หากบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงใน
การใช้สิทธิ (ถ้ามี) ไม่ได้รับเงินครบตามจํานวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัท และ/หรือ 
ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะถือว่าการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในครัง้นัน้สิน้
สภาพลงโดยไมมี่การใช้สทิธิ หรือ 

ข)  ถือว่าจํานวนหุ้นสามญัท่ีจองซือ้มีจํานวนเท่ากบัจํานวนเงินท่ีได้รับจากการใช้สิทธิตามราคาการใช้สิทธิ
ในขณะนัน้ หรือ 

ค)  ถือวา่การแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไมมี่การใช้สทิธิ 
 

  [หมายเหต:ุ ในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย บริษัทจะดําเนินการตามข้อ ข) ข้างต้น] 

การกระทําใดๆ ของบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) ให้ถือวา่เป็นท่ีสิน้สดุ  

ในกรณีตามข้อ ก) และ ค) บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะสง่ใบสําคญั
แสดงสิทธิและเงินท่ีได้รับไว้คืนเป็นเช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งขีด
คร่อมสัง่จ่ายเฉพาะช่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยจะถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดงักล่าว โดยจะส่งคืนให้แก่ผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสทิธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 10 วนัทําการนบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิ (ในครัง้นัน้ๆ) 
ทัง้นี  ้การคืนจะเป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการท่ีสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกําหนดโดยได้รับความ
เหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยไมมี่ดอกเบีย้  

ในกรณีตามข้อ ข) บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะถือว่ามีการใช้สิทธิเพียง
บางสว่น และบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะสง่มอบใบสําคญัแสดงสิทธิ
ส่วนท่ีเหลือคืนให้กบัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 10 วนัทําการนบัจากวนั
กําหนดการใช้สิทธิ (ในครัง้นัน้ๆ) พร้อมเงินสว่นท่ีเหลือ (ถ้ามี) โดยไม่มีดอกเบีย้ โดยชําระเป็นเช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋
แลกเงินธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินของธนาคาร ซึง่ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะช่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ (อย่างไร
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ก็ดี ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่มีการใช้สิทธิดงักลา่ว ยงัมีผลต่อไปจนถึงวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย เว้น
แตเ่ป็นการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย) 

5.4.7  ในกรณีท่ีบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) ไมส่ามารถคืนเงินสว่นท่ีไม่ได้ใช้สิทธิ
ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้ภายในระยะเวลา 7 หรือ 10 วนัทําการนบัแต่วนัครบกําหนดการใช้สิทธิ (ใน
ครัง้นัน้ๆ) (ตามแต่กรณี) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณจาก
เงินส่วนท่ีไม่ได้ใช้สิทธินับแต่วนัท่ีพ้นกําหนดระยะเวลาดงักล่าวจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สทิธิได้รับคืน 

อย่างไรก็ดี หากบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ได้ทําการสง่เช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋
แลกเงินธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินของธนาคาร ซึง่ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะช่ือผู้ ถือใบสําคญัสิทธิ ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุในหนงัสือแสดงความจํานงในการใช้สิทธิโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสทิธิ ได้รับเงินคืนโดยชอบและผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหาย
ใดๆ อีกตอ่ไป 

5.4.8  เม่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ได้ปฏิบติัตามเง่ือนไขการแจ้งความ
จํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ กลา่วคือ ได้สง่มอบทัง้ใบสําคญัแสดงสิทธิ แบบแสดงความจํานงการใช้
สิทธิซือ้หุ้นสามญั พร้อมทัง้หลกัฐานประกอบการใช้สิทธิตามข้อ 5.4.1 จ) และชําระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญั
ถกูต้องและครบถ้วนสมบรูณ์ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ จะไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่
จะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจากบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) 

5.4.9  เม่ือพ้นกําหนดวนักําหนดใช้สิทธิครัง้สดุท้ายแล้ว แต่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิยงัมิได้ปฏิบติัตามเง่ือนไขของ
การใช้สิทธิท่ีบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) กําหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือ
ว่าใบสําคญัแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะใช้สิทธิใดๆ ไม่ได้
อีก 

5.4.10 ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสง่มอบใบสําคญัแสดงสิทธิ เป็นจํานวนมากกว่าจํานวนท่ีประสงค์จะใช้สิทธิ 
บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) จะสง่ใบสําคญัแสดงสิทธิใบใหม่โดยมีจํานวน
ของใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีลดลงให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว หากใบสําคญัแสดงสิทธินัน้อยู่ในระบบ
ใบหุ้น โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 10 วนัทําการนบัแต่วนัครบกําหนดการใช้สิทธิ (ในครัง้นัน้ๆ) และ
จะทําการยกเลกิใบสําคญัแสดงสทิธิใบเก่า 

5.4.11 บริษัทจะย่ืนขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุชําระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจํานวนหุ้นสามญัท่ี
ออกใหม่สําหรับการใช้สิทธิ (ในแต่ละครัง้) ภายใน 14 วนันบัแต่วนัครบกําหนดการใช้สิทธิ (ในครัง้นัน้ๆ) และ
บริษัทจะดําเนินการให้นายทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดช่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิเข้าเป็นผู้ ถือหุ้น
สามญัของบริษัทในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นสามญัท่ีคํานวณได้จากการใช้สทิธิ (ในครัง้นัน้ๆ) 
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บริษัทจะดําเนินการย่ืนคําขอให้รับหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออกใหม่เน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและเข้าทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ให้เป็นท่ีเรียบร้อยภายใน 30 วนันบัแต่วนั
กําหนดการใช้สทิธิแตล่ะครัง้ 

หุ้นสามญัใหม่ท่ีออกเน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกบัหุ้นสามญั
ของบริษัทท่ีได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทกุประการ นบัตัง้แต่วนัท่ีมีการจดแจ้งช่ือของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือ
ผู้ รับสทิธิแทนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทและจดทะเบียนเพิ่มทนุชําระแล้วเน่ืองจากการออกหุ้นสามญัใหม่จากการ
ใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิกบักระทรวงพาณิชย์แล้ว 

5.4.12  ในกรณีท่ีหุ้นสามญัท่ีสํารองไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิไม่เพียงพอ บริษัทจะดําเนินการ
ชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดขึน้ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 7 อย่างไรก็ตาม บริษัท
จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีไม่สามารถใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามญัเพียงพอ 
ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นบคุคลต่างด้าวหรือนิติบคุคลต่างประเทศท่ีไม่สามารถใช้สิทธิได้ เพราะ
ถกูจํากดัสทิธิตามสดัสว่นการถือหุ้นท่ีระบใุนข้อบงัคบัของบริษัท 

5.4.13  นายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสทิธิ 

 บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
 โทรศพัท์ : 0-2009-9000 
 โทรสาร : 02-009-9991 
 SET Contact Center :  0-2009-9999 
 Website :  http://www.set.or.th/tsd 
 E-mail :  SETContactCenter@set.or.th 

นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบการปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยช่ือเต็ม สญัชาติ และท่ีอยู่ของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องตามท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์กําหนด ในกรณีข้อมลูไม่ตรงกนั บริษัทจะถือว่า
สมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิเป็นข้อมลูท่ีถกูต้อง 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิมีหน้าท่ีในการแจ้งการเปล่ียนแปลงหรือข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบนัทกึใน
สมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ และนายทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะเปล่ียนแปลงหรือแก้ไข
ข้อผิดพลาดดงักลา่ว 

5.4.14  วิธีการสง่มอบใบสําคญัแสดงสทิธิ 

บริษัทจะดําเนินการส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่บุคคลตามรายช่ือผู้ ท่ีได้รับการจัดสรรใบสําคญัแสดง
สทิธิและบริษัทจะดําเนินการออกและสง่มอบใบสําคญัแสดงสทิธิ ตามรายละเอียด ดงันี ้

 



                                                      บริษัท ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

ข้อกําหนดสทิธิ CWT-W5 หน้า 17 จาก 31 

5.4.14.1 กรณีท่ีผู้ ได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิไมมี่บญัชีขายหลกัทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์ 

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์/นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสทิธิจะสง่มอบใบสําคญัแสดงสิทธิตามจํานวนท่ี
ได้รับจัดสรรให้แก่ผู้ ท่ีได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามช่ือท่ีอยู่ท่ีระบุในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นภายใน 15 วนัทําการ นับแต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ผู้ ท่ีได้รับการ
จัดสรรจะไม่สามารถขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรรในครัง้นีใ้นตลาดหลักทรัพย์ได้ 
จนกวา่จะได้รับใบสําคญัแสดงสทิธิ ซึง่อาจได้รับภายหลงัจากท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัทเร่ิมซือ้
ขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

5.4.14.2 กรณีท่ีผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์ 

 ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์/นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิจะนําใบสําคญัแสดงสิทธิฝากไว้กบั “บริษัท 
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือผู้ฝาก” และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอด
บญัชีจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีบริษัทนัน้ฝากหลกัทรัพย์อยู่ ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นัน้
ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีผู้ ได้รับจดัสรรฝากไว้ และออกหลกัฐานการฝาก
ให้แก่ผู้ ท่ีได้รับการจัดสรรภายใน 7 วันทําการ นับจากวันท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ในกรณีนีผู้้ ท่ี
ได้รับการจดัสรรจะสามารถขายใบสําคญัแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทยอนมุติัให้ทําการซือ้ขายใบสําคญัแสดงสทิธิในตลาดหลกัทรัพย์ 

 ทัง้นี ้ช่ือของผู้ ท่ีได้รับการจัดสรรจะต้องตรงกับช่ือเจ้าของบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ท่ีผู้ ท่ีได้รับการ
จัดสรรประสงค์ท่ีจะฝากใบสําคัญแสดงสิทธิไว้ มิฉะนัน้แล้ว บริษัท/ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์/นาย
ทะเบียนใบสําคญัแสดงสทิธิ ขอสงวนสทิธิท่ีจะดําเนินการออกใบสําคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ท่ีได้รับการ
จดัสรรตามข้อ 5.4.14.1 แทน 

5.4.14.3 กรณีท่ีผู้ ได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิประสงค์จะให้ฝากไว้ในบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กบัศนูย์
รับฝากหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600  

 ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์/นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ จะนําใบสําคญัแสดงสิทธิฝากไว้ศนูย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิตาม
จํานวนท่ีได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีของบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขท่ี 600 และออกหลกัฐาน
การฝากให้แก่ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรภายใน 7 วนัทําการ นบัจากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ เม่ือผู้ ท่ี
ได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิต้องการขายใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องขอถอนใบสําคญัแสดง
สทิธิออกจากบญัชีเลขท่ี 600 ดงักลา่วเสียก่อน โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ทัว่ไป ซึง่อาจจะ
มีค่าธรรมเนียมในการดําเนินการตามท่ีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นัน้ๆ 
กําหนด ดงันัน้ในกรณีนี ้ผู้ ท่ีได้รับจดัสรรจะสามารถขายใบสําคญัแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้
ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอนญุาตให้ทําการซือ้ขายใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัทได้
ในตลาดหลกัทรัพย์ และผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิได้ดําเนินการถอนใบสําคญัแสดง
สทิธิออกจากบญัชีเลขท่ี 600 ดงักลา่วแล้ว 
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5.4.15 การสง่มอบหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจากการใช้สทิธิของใบสําคญัแสดงสทิธิ 

ในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญั
แสดงสทิธิท่ีใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั สามารถเลือกให้บริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

5.4.15.1 ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิซือ้หุ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญั 
โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์/นายทะเบียนใบสําคญั
แสดงสทิธิ จะสง่มอบใบหุ้นตามจํานวนท่ีใช้สทิธิแก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับ ตามช่ือท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในสมดุทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ ภายใน 15 วนัทําการนับจากวนั
ครบกําหนดการใช้สิทธิ (แต่ละครัง้) ในกรณีนี ้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั จะ
ไม่สามารถขายหุ้ นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้ น ซึ่ง
อาจจะได้รับภายหลงัจากท่ีหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าทําการซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์ 

5.4.15.2 ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิซือ้หุ้ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้ น
สามญั แต่ประสงค์จะใช้บริการของศนูย์ฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิประสงค์ท่ีจะ
ฝากหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ ซึ่งผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมี
บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่ ในกรณีนีศู้นย์รับฝากหลกัทรัพย์/นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ จะ
ดําเนินการนําหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กบั “บริษัทศนูย์ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จํากัด เพ่ือผู้ ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้ นสามัญท่ีบริษัท
หลกัทรัพย์นัน้ฝากหุ้นสามญัอยู ่ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้น
สามญัท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัฝากไว้และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ใช้สิทธิ
จองซือ้หุ้นสามญัภายใน 7 วนั ทําการนบัจากวนัครบกําหนดการใช้สิทธิ (ในแต่ละครัง้) ในกรณีนีผู้้
ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นสามญั จะสามารถขายหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิใน
ตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอนญุาตให้หุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้
สทิธิทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิซือ้หุ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเลือกให้บริษัทดําเนินการตาม
ข้อ 5.4.15.2 ช่ือของผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิซือ้หุ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วจะต้องตรงกับช่ือ
เจ้าของบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชี
หลกัทรัพย์ดงักล่าว มิฉะนัน้ บริษัท/ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์/นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ ขอ
สงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิซือ้หุ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว
ตามข้อ 5.4.15.1 แทน 

5.4.15.3 ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิซือ้หุ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่
ประสงค์จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิประสงค์ท่ีจะฝากหุ้น
สามญัไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 กรณีนี ้บริษัทจะดําเนินการนําหุ้น
สามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึก
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ยอดบญัชีจํานวนหุ้นสามญั ตามจํานวนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีผู้ออก
หลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิซือ้
หุ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วภายใน 7 วนั ทําการนบัจากวนัครบกําหนดการใช้สิทธิ (ในแต่ละครัง้) เม่ือผู้ ท่ี
ใช้สทิธิซือ้หุ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วต้องการขายหุ้น ผู้ ท่ีใช้สทิธิซือ้หุ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วต้องขอถอนหุ้น
ออกจากบญัชีเลขท่ี 600 ดงักล่าวเสียก่อน โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ทัว่ไป ซึ่งอาจจะมี
ค่าธรรมเนียมในการดําเนินตามท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ กําหนด 
ดงันัน้ ในกรณีนี ้ผู้ ท่ีใช้สิทธิซือ้หุ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วจะสามารถขายหุ้นท่ีได้รับในตลาดหลกัทรัพย์
ได้ทันทีท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้ นของบริษัททําการซือ้ขายได้ในตลาด
หลกัทรัพย์ และผู้ ท่ีใช้สิทธิซือ้หุ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วได้ดําเนินการถอนหุ้นออกจากบญัชีเลขท่ี 600 
ดงักลา่วแล้ว 

5.4.16 ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีบริษัทออกครัง้นีไ้ม่มีข้อกําหนดให้บริษัทสามารถเรียกให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิใช้สิทธิ
ก่อนระยะเวลาท่ีกําหนดตามใบสําคญัแสดงสทิธิ 

6.   เงื่อนไขการปรับสทิธิ 

เพ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใช้
สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ตลอดอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ เม่ือเกิดเหตกุารณ์ใด
เหตกุารณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

6.1 เม่ือบริษัทมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้นท่ี
จําหน่ายแล้วของบริษัท โดยการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลเม่ือมลูค่าท่ีตราไว้มีผลบงัคบั
ใช้ตามท่ีเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้บริษัทจะแจ้งข่าวการปรับสิทธิผ่านระบบเผยแพร่
ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ฯ อยา่งช้าก่อนเวลา 09.00 น. ของวนัท่ีทําการปรับสทิธิมีผลบงัคบัใช้  

(1) ราคาการใช้สทิธิ จะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้
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(2) อตัราการใช้สทิธิ จะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้
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โดยท่ี  1Pr ice  คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 

  0Pr ice  คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

  1Ratio  คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 

  0Ratio  คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

  1Par   คือ มลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัหลงัการเปล่ียนแปลง 

  0Par    คือ มลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัก่อนการเปล่ียนแปลง 
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6.2 เม่ือบริษัทเสนอขายหุ้นสามญัออกใหม่ต่อผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) และ/หรือ ต่อประชาชน
ทัว่ไป และ/หรือ ต่อบคุคลในวงจํากดั โดย “ราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่” ต่ํากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคา
ตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” ซึ่งการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัที
นับตัง้แต่วันแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้ นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้ นสามัญท่ีออกใหม่ (วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพย์ขึน้
เคร่ืองหมาย XR) สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขาย
หุ้นสามญัท่ีออกใหม่สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจํากัด (แล้วแต่กรณี) ทัง้นี ้บริษัทจะแจ้งข่าวการปรับสิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ก่อนวนัท่ีทําการปรับสทิธิมีผลบงัคบัใช้ (หรือวนัขึน้เคร่ืองหมาย) 

ในการนี ้"ราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่"  คํานวณได้จากจํานวนเงินทัง้หมดท่ีบริษัทจะได้รับจากการเสนอ
ขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ หกัด้วยค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกนัน้ (ถ้ามี) หารด้วยจํานวนหุ้น
สามญัท่ีออกใหมท่ัง้หมด 

อนึ่ง ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่พร้อมกนัมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ภายใต้เง่ือนไขท่ีจะต้องจอง
ซือ้หุ้นดงักล่าวด้วยกนั ให้นําราคาเสนอขายทกุราคามาคํานวณราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ แต่ในกรณีท่ี
การเสนอขายดงักล่าวไม่อยู่ภายในเง่ือนไขท่ีต้องจองซือ้ด้วยกัน ให้นําเฉพาะราคาเสนอขายท่ีต่ํากว่าร้อยละ 90 ของ 
"ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท" มาคํานวณการเปล่ียนแปลงเทา่นัน้ 

"ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท" ได้กําหนดไว้เท่ากบัมลูค่าการซือ้ขายหุ้นสามญัของบริษัททัง้หมดในแต่ละ
วันหารด้วยจํานวนหุ้ นสามัญของบริษัทท่ีมีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลักทรัพย์ในวันดังกล่าวย้อนหลังระหว่าง
ระยะเวลา 15 วนัทําการติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในการคํานวณ 

“วนัท่ีใช้ในการคํานวณ” หมายถึงวนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ (วนัแรกท่ี
ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรก
ของการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นการ
เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั (แล้วแตก่รณี) 

ในกรณีท่ีไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” เน่ืองจากหุ้นสามญัไม่มีการซือ้ขายในช่วงเวลา
ดงักลา่ว บริษัทจะดําเนินการกําหนดให้ใช้ราคายติุธรรมของหุ้นสามญัของบริษัทเพ่ือใช้ในการคํานวณแทน 

“ราคายติุธรรม” หมายถงึ ราคาท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. ให้ความเหน็ชอบ 

(1) ราคาการใช้สทิธิ จะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้
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(2) อตัราการใช้สทิธิ จะเปล่ียนแปลงตามสตูรคํานวณดงันี ้

])[(

)]([
01

BXMPA

BAMP
RatioRatio




  



                                                      บริษัท ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

ข้อกําหนดสทิธิ CWT-W5 หน้า 21 จาก 31 

โดยท่ี 1Pr ice  คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
0Pr ice  คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
1Ratio  คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
0Ratio  คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

MP  คือ ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 
A  คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกชําระเตม็มลูคา่แล้ว ณ วนัก่อนวนัท่ีใช้ในการคํานวณ 
B  คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพ่ือเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขาย

ให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั (แล้วแตก่รณี) 
BX  คือ จํานวนเงินท่ีจะได้รับทัง้สิน้ หลงัหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการออกหลกัทรัพย์นัน้ 

(ถ้ามี) ทัง้จากการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่
ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั (แล้วแตก่รณี) 

6.3 เม่ือบริษัทเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลใน
วงจํากัดโดยท่ีหลักทรัพย์นัน้มีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้ นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้ นสามัญ 
(“หลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ีมีสิทธิแปลงสภาพ”) เช่น หุ้นกู้ แปลงสภาพ หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั โดยท่ี 
“ราคาสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสามญัท่ีจะออกใหมเ่พ่ือรองรับสทิธิ” ดงักลา่วต่ํากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้น
สามญัของบริษัท” 

การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิ
ในการซือ้หลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ท่ีมีสิทธิแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสามญัหรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญั (วนั
แรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XW) สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ 
วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหมใ่ดๆ สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีท่ี
เป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั (แล้วแต่กรณี) ทัง้นี ้บริษัทจะแจ้งข่าวการปรับสิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลู
ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ อยา่งช้าก่อนเวลา 09.00 น. ของวนัท่ีทําการปรับสทิธิมีผลบงัคบัใช้ (หรือวนัขึน้เคร่ืองหมาย) 

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิ” คํานวณได้จากจํานวนเงินท่ีบริษัทจะได้รับจากการขาย
หลกัทรัพย์ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญั หกัด้วยค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้จากการออกหลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ามี) รวมกบัเงินท่ีจะได้รับจากการแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือใช้สิทธิ
ซือ้หุ้นสามญันัน้ หารด้วยจํานวนหุ้นทัง้สิน้ท่ีต้องออกใหมเ่พ่ือรองรับการใช้สทิธินัน้ 

อนึ่ง ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่พร้อมกนัมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ภายใต้เง่ือนไขท่ีจะต้องจอง
ซือ้หุ้นดงักล่าวด้วยกนั ให้นําราคาเสนอขายทกุราคามาคํานวณราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ แต่ในกรณีท่ี
การเสนอขายดงักล่าวไม่อยู่ภายในเง่ือนไขท่ีต้องจองซือ้ด้วยกัน ให้นําเฉพาะราคาเสนอขายท่ีต่ํากว่าร้อยละ 90 ของ 
"ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท" มาคํานวณการเปล่ียนแปลงเทา่นัน้  

"ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท" มีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในข้อ 6.2 ข้างต้น 
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“วนัท่ีใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ใดๆ ท่ีให้
สิทธิแปลงสภาพเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซือ้หุ้ นสามัญ สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์
ดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ใดๆ สําหรับกรณีท่ี
เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั (แล้วแตก่รณี) 

(1) ราคาการใช้สทิธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้
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(2) อตัราการใช้สทิธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้
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 โดยท่ี  1Pr ice คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง  
0Pr ice คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
1Ratio คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
0Ratio คือ   อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

MP  คือ   ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 
A  คือ   จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกชําระเตม็มลูคา่แล้ว ณ วนัก่อนวนัท่ีใช้ในการคํานวณ 
B  คือ   จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของหลกัทรัพย์ใดๆ ท่ีมีสิทธิท่ี

จะแปลงสภาพหรือเปล่ียนเป็นหุ้นสามญัได้หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญั
ตามท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป 
และ/หรือ เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั 

BX  คือ  จํานวนเงินท่ีจะได้รับทัง้สิน้ หลงัหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการออกหลกัทรัพย์
ใดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสามญัได้หรือให้สิทธิในการจอง
ซือ้หุ้นสามญั สําหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่
ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั รวมกบัเงินท่ีจะได้รับ
จากการใช้สิทธิแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสามญัได้หรือให้สิทธิในการจองซือ้
หุ้นสามญั 

6.4 เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซึง่การเปล่ียนแปลงราคา
การใช้สิทธิ และอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคับทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วนัแรกท่ี
ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD) ทัง้นีบ้ริษัทจะแจ้งข่าวการปรับสิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ก่อนวนัท่ีทําการปรับสทิธิมีผลบงัคบัใช้ (หรือวนัขึน้เคร่ืองหมาย) 

(1) ราคาการใช้สทิธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้
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(2) อตัราการใช้สทิธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้
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][
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โดยท่ี  1Pr ice  คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง  
0Pr ice  คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
1Ratio  คือ   อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
0Ratio  คือ   อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

A  คือ จํานวนหุ้นสามัญท่ีได้เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันกําหนดรายช่ือ 
(Record Date) หรือวนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพ่ือสิทธิในการรับหุ้นปัน
ผล (แล้วแตก่รณี) 

B  คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสามญัปันผล 

6.5  เม่ือบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท [งบ
ตรวจสอบงวดปีบญัชีท่ีจ่ายเงินปันผล] หลงัจากหกัเงินสํารองตามกฎหมาย จากผลการดําเนินงานในรอบระยะเวลา
บญัชีใดๆ ในระหว่างอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบั
ทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD) ทัง้นี ้บริษัท
จะแจ้งข่าวการปรับสทิธิผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก่อนวนัท่ีทําการปรับสิทธิมีผลบงัคบัใช้ (หรือวนั
ขึน้เคร่ืองหมาย) 

ทัง้นี ้อตัราร้อยละของเงินปันผลท่ีจ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้น คํานวณโดยนําเงินปันผลท่ีจ่ายออกจริงจากผลการดําเนินงานในแต่
ละรอบระยะเวลาบญัชี หารด้วยกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท [งบตรวจสอบงวดปีบญัชีท่ีจ่ายเงินปันผล] 
หลงัจากหกัเงินสํารองตามกฎหมาย ของผลการดําเนินงานของรอบระยะเวลาบญัชีปีเดียวกนั โดยท่ีเงินปันผลท่ีจ่าย
ออกจริงดงักลา่วให้รวมถงึเงินปันผลท่ีจ่ายระหวา่งกาลในแตล่ะรอบบญัชีดงักลา่วด้วย  

วันท่ีใช้ในการคํานวณ หมายถึง วันแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ขึน้
เคร่ืองหมาย XD)  

(1) ราคาการใช้สทิธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้
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(2) อตัราการใช้สทิธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้
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โดยท่ี  1Pr ice  คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
0Pr ice  คือ   ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
1Ratio  คือ   อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
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0Ratio  คือ   อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
MP  คือ   ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 
D  คือ   เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ายจริงแก่ผู้ ถือหุ้น 
R  คือ   เงินปันผลต่อหุ้นท่ีคํานวณได้หากจ่ายในอตัราร้อยละ 80 ของกําไรสทุธิตามงบ

การเงินเฉพาะของบริษัท (ท่ีได้มีการตรวจสอบแล้วลา่สดุ) หลงัจากหกัเงินสํารอง
ตามกฎหมาย หารด้วยจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผล 

6.6 ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์อนัทําให้ผลตอบแทนใด ๆ ท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ เสียสิทธิและประโยชน์อนัพึงได้  ซึ่งเป็น
เหตุการณ์ท่ีไม่ได้กําหนดอยู่ในข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.5 ดงักล่าวข้างต้น ให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทว่าจะมีการพิจารณา
ดงัตอ่ไปนีห้รือไม่ ซึง่จะเป็นการพิจารณาเพ่ือกําหนดการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิ (หรือ
ปรับจํานวนหน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ แทนอตัราการใช้สิทธิ) ใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทําให้สิทธิของผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานัน้เป็นท่ีสุด ทัง้นี ้บริษัทจะแจ้งข่าวการปรับสิทธิผ่านระบบ
เผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก่อนวนัท่ีทําการปรับสิทธิมีผลบงัคบัใช้ (หรือวนัขึน้เคร่ืองหมาย) และบริษัทจะแจ้ง
เป็นหนังสือให้สํานักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิทราบถึงรายละเอียดดังกล่าว รวมทัง้จัดส่ง
ข้อกําหนดสทิธิฉบบัแก้ไขไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ ดงักลา่ว ภายในระยะเวลา 15 วนันบัตัง้แต่วนัท่ีมีเหตใุห้ต้องดําเนินการ
เปล่ียนแปลงการใช้สทิธิดงักลา่ว 

6.7 การคํานวณการเปล่ียนราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 เป็นอิสระต่อกนั และจะคํานวณการ
เปล่ียนแปลงตามลําดบัเหตกุารณ์ก่อนหลงั ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ต่าง ๆ จะเกิดขึน้พร้อมกนัให้คํานวณการเปล่ียนแปลง
เรียงลําดบัดงันี ้คือ ข้อ 6.1 ข้อ 6.5 ข้อ 6.4 ข้อ 6.2 ข้อ 6.3 และข้อ 6.6 โดยในแต่ละลําดบัครัง้ท่ีมีการคํานวณการ
เปล่ียนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 5 ตําแหน่ง (ไม่ต้องปัดเลขทศนิยม
ตําแหน่งท่ี 5 และทศนิยมตัง้แตตํ่าแหน่งท่ี 6 ให้ตดัทิง้ทัง้หมด) 

6.8 การคํานวณการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สทิธิ และอตัราการใช้สทิธิตามข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 จะไม่มีการเปล่ียนแปลงซึง่ทํา
ให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สงูขึน้ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น สําหรับการคํานวณจํานวนเงิน
จากการใช้สิทธิ จะคํานวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 5 ตําแหน่ง) คูณกับจํานวนหุ้น
สามญั (จํานวนหุ้นสามญัคํานวณได้จาก อตัราการใช้สิทธิใหม่ คณูกบัจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีแสดงความจํานง
การใช้สทิธิ เม่ือคํานวณได้จํานวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้)  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทําให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ท่ีคํานวณตามสตูรมีราคาต่ํากว่า
มลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญั (Par Value) ของบริษัทนัน้ ให้ใช้มลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทเป็นราคาใช้สิทธิ
ใหม่ เว้นแต่กรณีท่ีกฎหมายกําหนดเป็นอย่างอ่ืน สําหรับอตัราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อตัราการใช้สิทธิท่ีคํานวณได้ตามข้อ 
6.1 ถงึข้อ 6.6 เช่นเดิม 

6.9 บริษัทอาจทําการปรับราคาการใช้สทิธิควบคูก่บัการออกใบสําคญัแสดงสทิธิใหมท่ดแทนการปรับอตัราการใช้สทิธิก็ได้ 

6.10 การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิตามข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 และ/หรือ การออกใบสําคญัแสดง
สิทธิใหม่ทดแทนการปรับอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 6.9 บริษัทจะดําเนินการแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการปรับอตัราและ
ราคาของใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้ตลาดหลกัทรัพย์ทราบทนัทีผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก่อนวนัท่ี
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การปรับสิทธิมีผลบงัคบัใช้ และแจ้งเป็นหนงัสือต่อสํานกังาน กลต. และนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิภายใน 15 วนั
นบัแตว่นัท่ีการปรับสทิธิมีผลบงัคบัใช้  และจดัสง่ข้อกําหนดสทิธิท่ีแก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิภายใน 15 
วนันบัแต่วนัท่ีได้รับการร้องขอเป็นหนงัสือจากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ และจะจดัให้มีการเก็บรักษาสําเนาข้อกําหนด
สิทธิท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ณ สํานกังานใหญ่ของบริษัท และ/หรือ สํานกังานใหญ่ของตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ 
(ถ้ามี) เพ่ือให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ สามารถขอตรวจสอบสําเนาข้อกําหนดสิทธิท่ีแก้ไขเพิ่มเติมได้ในวนัและเวลาทํา
การของสถานท่ีดงักลา่ว 

7.   ค่าเสียหายกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นรองรับการใช้สทิธิ 

บริษัทจะชดใช้คา่เสียหายให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ ตามรายละเอียดดงันี ้

7.1 บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมาแจ้งความจํานงท่ีจะใช้สิทธิในวนักําหนดการใช้สิทธิ 
(แตล่ะครัง้) และบริษัทไมส่ามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้อย่างครบถ้วน โดย
ค่าเสียหายท่ีบริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว สามารถคํานวณได้ตามท่ีกําหนดในข้อ 7.3 ยกเว้น
กรณีท่ีบริษัทไมส่ามารถออกหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้เน่ืองจากข้อจํากดัเร่ืองสดัสว่นการถือหุ้นของคน
ท่ีมิได้มีสญัชาติไทยตามท่ีระบไุว้ในข้อ 12 ในกรณีนีบ้ริษัทไมมี่หน้าท่ีต้องชดใช้คา่เสียหายให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ 

7.2 การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 7.1 บริษัทจะชําระให้เป็นเช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินของธนาคาร 
ซึง่ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะช่ือผู้ ถือใบสําคญัสิทธิ และจะจดัส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 10 วนัทําการนบั
จากวนัท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมาแจ้งความจํานงท่ีจะใช้สิทธิ ในกรณีท่ีบริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสทิธิได้ภายในระยะเวลาดงักลา่ว ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิจะได้รับดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดย
คํานวณนับแต่วนัท่ีพ้นกําหนด 10 วนัทําการดงักล่าวจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับคืนเงิน
คา่เสียหาย 

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากบริษัทได้ทําการสง่เช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินของธนาคาร ซึ่ง
ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะช่ือผู้ ถือใบสําคญัสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบใุนหนงัสือแสดงความจํานงในการ
ใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับเงินค่าเสียหายคืนแล้วโดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสียหายใดๆ อีกตอ่ไป 

7.3 การคํานวณคา่เสียหายท่ีบริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ ตามข้อ 7.1 มีสตูรการคํานวณดงันี ้

 คา่เสียหายตอ่ใบสําคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย เทา่กบั   B x [MP – EP]   

โดยท่ี  B คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีไม่สามารถจดัให้มีหรือเพิ่มขึน้ได้ตามอตัราการใช้สิทธิท่ีเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้
ตอ่ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสทิธิ 

 MP คือ ราคาเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของหุ้นสามญัของบริษัท ในวนักําหนดการใช้สิทธิในแต่ละรอบ ซึ่งผู้ ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิมาแสดงความจํานงในการใช้สิทธิ (ราคา
เฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัท คํานวณจาก มลูค่าซือ้ขายหุ้นสามญัทัง้หมด หารด้วย
จํานวนหุ้นสามญัท่ีมีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์) 
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 EP  คือ ราคาการใช้สทิธิ หรือราคาการใช้สทิธิท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามเง่ือนไขการปรับสทิธิลา่สดุ (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้ค่าเสียหายท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะได้รับในกรณีท่ีบริษัทไม่สามารถจดัให้มีหุ้นรองรับการใช้สิทธิได้ ซึง่ต้องไม่
ต่ํากว่าส่วนต่างระหว่างราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ซึ่งเป็นประเภทเดียวกบัหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบสําคญัแสดง
สทิธิ ณ วนัท่ีมีการใช้สทิธิ กบัราคาท่ีจะซือ้หุ้นตามสทิธิในใบสําคญัแสดงสทิธิ 

7.4 การชดใช้คา่เสียหายตามข้อนีใ้ห้ถือเป็นสิน้สดุ 

8.   สทิธิและสภาพของหุ้นรองรับ 

หุ้นสามัญออกใหม่ตามการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทท่ี
ออกไปก่อนหน้านีท้กุประการ ซึ่งรวมทัง้สิทธิในการรับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้นบั
แตว่นัท่ีกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทนุชําระแล้ว และนายทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้จดแจ้งช่ือผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท หากบริษัทได้ประกาศวันกําหนดให้สิทธิในเงินปันผลหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดแก่ผู้ ถือหุ้นก่อนวนัท่ีกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทนุชําระแล้ว และนายทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทได้จดแจ้งช่ือของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
ท่ีใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจะไมมี่สทิธิได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อ่ืนในคราวนัน้ 

9.  ข้อจาํกัดการโอนหุ้น 

 ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 10  กําหนดว่า หุ้นของบริษัทย่อมโอนกนัได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจํากดั เว้นแต่การโอนหุ้น
เช่นนัน้เป็นผลทําให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละส่ีสิบเก้า (49) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
การโอนหุ้นรายใดท่ีจะทําให้อตัราสว่นการถือหุ้นของคนตา่งด้าวของบริษัทเกินอตัราสว่นข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการ
โอนหุ้นของบริษัทรายนัน้ได้ 

10. สถานภาพของผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิที่อยู่ระหว่างการแจ้งความจาํนงการใช้สทิธิ 

 สถานะของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีอยู่ระหว่างวนัท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิและวนัก่อน
วันท่ีกระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วอันเน่ืองมาจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จะมี
สถานภาพและสทิธิเช่นเดียวกบัใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ได้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ และสถานภาพดงักลา่วนีจ้ะ
สิน้สดุลงในวนัท่ีกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทนุชําระแล้วอนัเน่ืองมาจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ
ดงักลา่วแล้ว 

 ในกรณีท่ีบริษัทมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในช่วงท่ีบริษัทยงัไม่ได้นําหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ี
เกิดขึน้จากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้ทําการ
ใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะดําเนินการออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิโดยเร็วท่ีสดุตามจํานวนท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมีสิทธิจะได้รับหากราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ 
อตัราการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) ท่ีได้ปรับใหม่นัน้มีผลบงัคับใช้ อย่างไรก็ตาม ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิอาจได้รับหุ้น
สามญัสว่นเพิ่มช้ากวา่หุ้นสามญัท่ีได้รับก่อนหน้านีแ้ล้ว ทัง้นีไ้มเ่กิน 45 วนันบัจากวนัท่ีมีการปรับสทิธิ 
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11. ตลาดรองของใบสาํคัญแสดงสทิธิที่เสนอขาย 

 บริษัทจะนําใบสําคญัแสดงสทิธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ  

12. ข้อจาํกัดการโอนใบสาํคัญแสดงสทิธิ และข้อจาํกัดการใช้สทิธิตามใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

 บริษัทไม่มีข้อจํากัดในการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีข้อจํากัดอันสืบเน่ืองมาจากข้อบังคับของ
บริษัทวา่ด้วยเร่ืองอตัราสว่นการถือหุ้นของคนตา่งด้าว โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(ก) บริษัทจะไมอ่อกหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นคนต่างด้าว ซึง่ได้ดําเนินการใช้สิทธิตาม
เง่ือนไขการแจ้งความจํานงการใช้สิทธิตามข้อ 5.4 หากการใช้สิทธิดงักลา่วจะทําให้สดัสว่นการถือหุ้นของคน
ตา่งด้าวมีจํานวนเกินกวา่ร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด ตามท่ีระบใุนข้อบงัคบัของบริษัท 
(รวมทัง้ข้อบงัคบับริษัทท่ีจะมีการแก้ไขในภายหลงั) 

(ข) หากข้อจํากดัตามข้อ (ก) ข้างต้นมีผลทําให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นคนต่างด้าวท่ีได้ดําเนินการใช้สิทธิ
ตามเง่ือนไขการแจ้งความจํานงการใช้สทิธิตามข้อ 5.4 และตามหลกัการ “มาก่อนได้ก่อน” (First-Come First-
Served) ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจํานวนท่ีระบุในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไม่ว่า
ทัง้หมดหรือบางสว่น บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ขอสงวนสิทธิในการส่ง
เงินท่ีเหลือในส่วนท่ีไม่สามารถใช้สิทธิได้คืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นคนต่างด้าวดงักล่าวโดยเช็ค 
ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะช่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 10 วนัทําการนบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิ (ในครัง้นัน้ๆ) ทัง้นี ้การคืน
จะเป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการท่ีสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยไมมี่ดอกเบีย้  

(ค) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นคนต่างด้าวจะไม่ได้รับการชดเชยหรือชดใช้ไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัทและ
ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ในกรณีท่ีไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้โดยมี
สาเหตมุาจากข้อจํากดัเร่ืองอตัราสว่นการถือหุ้นของคนตา่งด้าวตามข้อ (ก) ข้างต้น  

13. การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกาํหนดสทิธิ 

13.1 การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกําหนดสิทธิในเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิอย่างชดัแจ้ง หรือเร่ืองท่ีต้อง
ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือคําสั่งท่ีมีผลบังคับทั่วไปหรือประกาศ หรือข้อบังคับของ
สํานกังาน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้อง หรือกรณีการปรับสทิธิตามข้อ 6 หรือเร่ืองท่ีไม่ทําให้สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิด้อยลง หรือเร่ืองการแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีเห็นได้โดยชดัแจ้ง ให้บริษัทโดยมติอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทกระทํา
ได้โดยไมต้่องได้รับความยินยอมจากท่ีประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ  

13.2 การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกําหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ 13.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและท่ีประชุมผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสทิธิตามวิธีการท่ีระบไุว้ในข้อ 14 
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13.3 การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกําหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกําหนดตามประกาศ ทจ. 34/2551 
(รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง เว้นแตจ่ะได้รับการผอ่นผนั  

13.4 บริษัท และ/หรือ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่สามารถเสนอให้แก้ไขข้อกําหนดสิทธิในเร่ืองการขยายอายขุองใบสําคญั
แสดงสทิธิได้ รวมถงึไมส่ามารถเสนอแก้ไขอตัราการใช้สทิธิ และราคาการใช้สทิธิ เว้นแตเ่ป็นกรณีการปรับสทิธิตามข้อ 6 

13.5 บริษัทจะดําเนินการแจ้งตอ่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิทกุรายให้ทราบถงึรายละเอียดการแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกําหนดสิทธิ
ตามท่ีกล่าวในข้อ 13.1  หรือ 13.2 ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัที และแจ้งเป็นหนังสือต่อ
สํานกังาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้ทราบถึงรายละเอียดการแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกําหนดสิทธิ
ตามท่ีกลา่วในข้อ 13.1 หรือ 13.2 และจะจดัสง่ข้อกําหนดสิทธิท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงดงักล่าวภายใน 15 วนันบัแต่
วนัท่ีการแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกําหนดสิทธิมีผลบงัคบัใช้ให้แก่หน่วยงานดงักล่าว และจะจดัส่งข้อกําหนดสิทธิท่ีมีการ
แก้ไขเปล่ียนแปลงดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีได้รับการร้องขอเป็นหนงัสือจากผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสทิธิ โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตามสมควรตามท่ีบริษัท/นายทะเบียน/ศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์กําหนด ทัง้นี ้บริษัทจะจดัให้มีการเก็บรักษาสําเนาข้อกําหนดสิทธิท่ีแก้ไขเปล่ียนแปลง ณ สํานกังานใหญ่
ของบริษัท และสํานักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เพ่ือให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
สามารถขอตรวจสอบสําเนาข้อกําหนดสทิธิท่ีแก้ไขเปล่ียนแปลงได้ในวนัและเวลาทําการของสถานท่ีดงักลา่ว 

14. การประชุมผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

 การเรียก และ/หรือ การประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ ให้เป็นไปตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

14.1 บริษัทมีสิทธิเรียกการประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ ตามท่ีเห็นสมควร แต่บริษัทต้องจัดให้มีการ
ประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือขอมติในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเร็วภายใน 30 วนันบัแต่วนัเกิด
เหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เม่ือมีเหตกุารณ์สําคญัท่ีอาจกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิอย่างเป็นนยัสําคญั หรือกระทบต่อ
ความสามารถของบริษัทในการปฏิบติัหน้าท่ีตามข้อกําหนดสทิธิ หรือ 

(ข) เม่ือบริษัทหรือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีถือใบสําคญัแสดงสทิธิรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วย
ของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขายหรือจัดสรรแล้วเฉพาะท่ียังมิได้มีการใช้สิทธิ ประสงค์จะเสนอขอแก้ไข
เปล่ียนแปลงข้อกําหนดสิทธิตามข้อ 13 ทัง้นี ้บริษัท และ/หรือ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิท่ีจะเสนอขอ
แก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกําหนดสทิธิในเร่ืองอายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิ อตัราการใช้สทิธิ และราคาการใช้สทิธิ  

ในกรณีท่ีบริษัทไม่ดําเนินการเรียกประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี
ถือใบสําคญัแสดงสทิธิรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีเสนอขายหรือจดัสรรแล้ว
เฉพาะท่ียงัมิได้มีการใช้สทิธิ ณ ขณะนัน้ สามารถดําเนินการเรียกประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิแทนบริษัทได้ 

บริษัทจะปิดสมดุทะเบียนเพ่ือกําหนดสิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนใน
การประชมุดงักลา่วภายใน 21 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมีสิทธิเข้าร่วม
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ประชมุจะต้องมีรายช่ือเป็นผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 2 วนัทําการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนดงักล่าว (วนัก่อนวนัแรกท่ีขึน้
เคร่ืองหมาย XM) 

กรณีท่ีบริษัทไม่สามารถจัดประชุมได้ทนัภายในอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้ถือว่าการดําเนินการประชุมสิน้สดุลง
และไมไ่ด้มีการจดัประชมุในครัง้นี ้

14.2 หนงัสือเชิญประชมุ 

ในการเรียกประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ  ไม่ว่าจะเป็นการประชมุเน่ืองจากบริษัทหรือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิร้องขอ 
ให้บริษัทส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ (ระบุสถานท่ีท่ีจะใช้ประชุมโดยต้องอยู่ในท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้
สํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง หรือกรุงเทพมหานคร วนั และเวลาท่ีจะประชุม รวมทัง้เร่ืองท่ีจะ
พิจารณาในท่ีประชุม) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุกราย และแจ้งให้นายทะเบียนผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสทิธิทราบ เป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ 

14.3 การมอบฉนัทะ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิอาจแต่งตัง้ผู้ รับมอบฉนัทะให้เข้าร่วมประชมุ และ/หรือ ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิคราวใดๆ ก็ได้ โดยผู้ รับมอบฉนัทะดงักล่าวจะต้องย่ืนหนงัสือมอบฉนัทะ (ซึ่งทําตามแบบท่ีบริษัท 
และ/หรือ นายทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิกําหนด และได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิพร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชมุ) ตอ่ประธานท่ีประชมุหรือบคุคลท่ีประธานท่ีประชมุมอบหมายก่อนเร่ิมการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ 

14.4 องค์ประชมุ 

ท่ีประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องมีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ (ถ้า
มี) ซึง่ถือใบสําคญัแสดงสิทธิรวมกนัเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหน่วยทัง้หมดของใบสําคญั
แสดงสทิธิท่ีเสนอขายหรือจดัสรรแล้วเฉพาะท่ียงัไมไ่ด้ใช้สทิธิ เข้าร่วมประชมุจงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีได้มีการเรียกประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถึง 1 (หนึ่ง)ชัว่โมง แต่จํานวนผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมเป็นอนัระงบัไป ในกรณีท่ีการประชุม
ดงักลา่วจดัขึน้โดยบริษัท บริษัทจะจดัให้มีการประชมุใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนัแต่ไม่เกิน 14 วนั นบัแต่
วนัท่ีกําหนดเป็นวนัประชมุคราวก่อนโดยปฏิบติัตามข้อ 14.2  ซึ่งในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์
ประชมุ 

14.5 ประธานท่ีประชมุ 

ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการรายใดรายหนึ่งของ
บริษัท หรือบคุคลท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิคดัเลือก (เรียงตามลําดบัในกรณีท่ีบคุคลก่อนหน้าไม่เข้าร่วมประชมุ) ทํา
หน้าท่ีเป็นประธานของท่ีประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ 
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14.6 มติท่ีประชมุ 

มติของท่ีประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ
ทัง้หมดของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียง และให้มตินัน้มีผลผกูพนัผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสทิธิทัง้หมดไมว่า่จะได้เข้าร่วมประชมุหรือไม ่

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีถืออยู่ โดย
ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมี 1 เสียง ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเห็นด้วยและคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยมีจํานวนเท่ากนั ให้
ประธานท่ีประชมุมีสทิธิออกเสียงชีข้าดเพิ่มขึน้อีก 1 เสียง 

บริษัทจะดําเนินการแจ้งมติท่ีประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิต่อตลาดหลกัทรัพย์ภายในวนัประชมุหรืออย่างช้าก่อนเปิด
ตลาดหลกัทรัพย์ช่วงเช้าของวนัทําการถดัไปนบัแต่วนัประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ รวมทัง้แจ้งต่อสํานกังาน ก.ล.ต. 
และนายทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ ภายในระยะเวลา 15 วนันบัแตว่นัประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ 

14.7 รายงานการประชมุ 

บริษัทจะจดัทํารายงานการประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมผู้ ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยให้ประธานท่ีประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้นัน้ๆ เป็นผู้ลงนามรับรองรายงานการ
ประชมุ และจดัเก็บรายงานการประชุมไว้กบับริษัท  ทัง้นี ้บริษัทจะจดัส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิเม่ือได้รับการร้องขอภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีบริษัทได้รับการร้องขอเป็นหนงัสือจากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยผู้
ถือใบสําคญัแสดงสทิธิต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตามสมควรตามท่ีบริษัทกําหนด 

14.8 คา่ใช้จ่ายในการประชมุ 

บริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตามสมควรทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ในการจดัประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิทกุครัง้ 

15.   ผลบังคับข้อกาํหนดสทิธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ 

ข้อกําหนดสิทธินีจ้ะมีผลใช้บงัคบัในวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิไปจนถึงวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย (ซึ่งตรงกบั
วนัครบกําหนดอายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิ) โดยข้อกําหนดสทิธินีจ้ะใช้บงัคบั และตีความตามกฎหมายไทย  

ในกรณีท่ีมีข้อความใดในส่วนท่ี 2 ของข้อกําหนดสิทธิขดัหรือแย้งกบัข้อความในส่วนท่ี 1 ของข้อกําหนดสิทธินี ้ให้
ข้อความในสว่นท่ี 1 มีผลใช้บงัคบั และในกรณีท่ีมีข้อความใดๆ ในข้อกําหนดสทิธินีข้ดัหรือแย้งกบักฎหมายหรือประกาศ
ใดๆ ท่ีมีผลใช้บงัคบักบัใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดงักล่าวบงัคบักบัใบสําคญัแสดง
สทิธิแทนข้อความของข้อกําหนดสทิธินี ้ทัง้นี ้เฉพาะในสว่นท่ีขดัหรือแย้งกนันัน้ 

 

 

 

 

 

 



                                                      บริษัท ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

ข้อกําหนดสทิธิ CWT-W5 หน้า 31 จาก 31 

 

ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิขอรับรองว่า จะปฏิบติัตามรายละเอียดและเง่ือนไขของข้อกําหนดสิทธินีโ้ดยเคร่งครัด จึงได้ลงนามไว้
เป็นหลกัฐาน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 
 
 ผู้ออกใบสําคญัแสดงสทิธิ 

                                   บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)                                    

            
                                                           (นายวีระพล ไชยธีรัตต์)                                      
                                                                                                 (กรรมการผู้จดัการ) 
  



























(นายวรีะพล ไชยธีรตัต)์
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