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บริษัท ชูไก จ ำกดั (มหำชน) 

Chu Kai Public Company Limited 
 

 

เสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัท ชูไก จ ำกดั (มหำชน) คร้ังที ่1 
ทีจั่ดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมัญเดิมของบริษัททีใ่ช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสำมัญเพิม่ทุนของบริษัทตำมสัดส่วน 

(“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “CRANE-W1”) 
จ ำนวนไม่เกิน 174,106,171 หน่วย อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ 3 ปี ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สำมญัได ้1 หุน้ 
ในรำคำหุน้ละ 3.00 บำท 
 

โดยจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นสำมญัเดิมของบริษทัท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัตำมสัดส่วน ในอตัรำส่วน 1 หุ้น
สำมญัท่ีออกใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ และก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้สำมญัของบริษทัท่ีมีสิทธิไดรั้บจดัสรรใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ี ในวนัท่ี 9 พฤษภำคม 2560 และให้รวบรวมรำยช่ือตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมถึงท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยวธีิปิดสมุดทะเบียน ในวนัท่ี 11 พฤษภำคม 2560 
 

 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่องผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ  
และผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสำมญั  

ของบริษัท ชูไก จ ำกดั (มหำชน) คร้ังที ่1 (CRANE-W1) 
ทีจ่ดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมญัเดมิของบริษัททีใ่ช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสำมญัเพิม่ทุนของบริษัทตำมสัดส่วน 
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ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่องผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
และผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสำมญั 

ของบริษัท ชูไก จ ำกดั (มหำชน) คร้ังที ่1 (CRANE-W1) 
ทีจ่ดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมญัเดมิของบริษัททีใ่ช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสำมญัเพิม่ทุนของบริษัทตำมสัดส่วน 

 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1 ท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุน้สำมญัเดิมของ

บริษทัท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัตำมสัดส่วน (“ใบส ำคญัแสดงสิทธิ” หรือ “CRANE-W1”) ออกโดยบริษทั   
ชูไก จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2560 เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2560    

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ตำมนิยำมท่ีระบุดำ้นล่ำง) จะไดรั้บสิทธิตำมท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ (ตำมนิยำมท่ี
ระบุด้ำนล่ำง) น้ี โดยผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ตำมนิยำมท่ีระบุดำ้นล่ำง) และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งผูกพนัตำม
ขอ้ก ำหนดสิทธิทุกประกำร และให้ถือวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดรั้บทรำบและเขำ้ใจขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ในขอ้ก ำหนดสิทธิเป็น
อย่ำงดีแลว้ ทั้ งน้ี ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิจะจัดให้มีกำรเก็บรักษำส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิไว ้ณ ส ำนักงำนใหญ่ของผูอ้อก
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ เพ่ือให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิขอตรวจสอบส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิไดใ้นวนัและเวลำท ำกำรของผูอ้อก
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ค ำจ ำกดัควำม 

ค ำและข้อควำมต่ำงๆ ทีใ่ช้อยู่ในข้อก ำหนดสิทธิ ให้มีควำมหมำยดงัต่อไปนี ้

ขอ้ก ำหนดสิทธิ หมำยถึง ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำ ท่ีของผู ้ออก
ใบส ำคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) 
คร้ังท่ี 1 (CRANE-W1) ท่ีจัดสรรให้แก่ผู ้ถือหุ้น
สำมญัเดิมของบริษทัท่ีใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสำมญั
เพ่ิมทุนของบริษัทตำมสัดส่วน (รวมถึงท่ีมีกำร
แกไ้ขเพ่ิมเติม) 

ตลำดหลกัทรัพย ์ หมำยถึง ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
บริษทั หรือ  
ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

หมำยถึง บริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) 

ใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ หมำยถึง ใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกโดยบริษทั ศูนย์
รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพ่ือใช้
แทนใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญของ
บริษัท ชูไก จ ำกัด (มหำชน) คร้ังท่ี 1 (CRANE-
W1) ท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นสำมญัเดิมของบริษทั
ท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัตำม
สดัส่วน 
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ใบส ำคญัแสดงสิทธิ หมำยถึง ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั ชู
ไก จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1  (CRANE-W1) ท่ีจะ
จัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นสำมัญเดิมของบริษทัท่ีใช้
สิทธิจองซ้ือหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษัทตำม
สัด ส่วน  ซ่ึ ง มี ร ำยละ เ อียดตำม ท่ีระ บุไว้ใน
ขอ้ก ำหนดสิทธิน้ี 

ประกำศ ทจ. 34/2551 หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนท่ี ทจ. 
34/2551 เร่ือง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้
เสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นท่ีออก
ใหม่และหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบส ำคญัแสดง
สิทธิ ลงวนัท่ี 15 ธันวำคม 2551 (รวมถึงท่ีมีกำร
แกไ้ขเพ่ิมเติม) 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ หมำยถึง ผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิ และให้รวมถึงผู ้
ถือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ระยะเวลำกำรแจง้ 
ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ 

หมำยถึง ใหมี้ควำมหมำยตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.2.2 ของ
ขอ้ก ำหนดสิทธิ 

วนัใชสิ้ทธิ หมำยถึง ใหมี้ควำมหมำยตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.2.1 ของ
ขอ้ก ำหนดสิทธิ 

วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย หมำยถึง ใหมี้ควำมหมำยตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.2.1 ของ
ขอ้ก ำหนดสิทธิ 

วนัท ำกำร หมำยถึง วันท่ีธนำคำรพำณิชย์เ ปิดท ำกำรตำมปกติใน
กรุงเทพมหำนคร ซ่ึงไม่ใช่วนัเสำร์หรือวนัอำทิตย ์
หรือวนัอ่ืนใดท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยประกำศ
ใหเ้ป็นวนัหยดุของธนำคำรพำณิชย ์

วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ หมำยถึง วนัท่ี 3 กรกฏำคม 2560 
ส ำนกังำน ก.ล.ต. หมำยถึง ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลำดหลกัทรัพย ์

1. รำยละเอยีดเกีย่วกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ  

บริษทัจะออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวนไม่เกิน 174,106,171 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สำมญัเดิมของบริษทัท่ีใช้
สิทธิจองซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัตำมสดัส่วน โดยไม่คิดมูลค่ำ ซ่ึงมีรำยละเอียดของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ดงัต่อไปน้ี  

1.1  ลกัษณะส ำคญัของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน)  
 

ทีอ่ยู่ผู้เสนอขำย เลขท่ี 42/62 หมู่ท่ี 14 ซอยจรรยำวฒัน์ 5 ถนนบำงนำ-ตรำด กม.7 ต.บำงแกว้  
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อ.บำงพลี จ.สมุททรปรำกำร 10540 
โทรศพัท ์02-715-0000 
โทรสำร   02-316-6574 

ประเภทของใบส ำคญัแสดง
สิทธิ   

ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1  ท่ีจดัสรรใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้สำมญัเดิมของบริษทัท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัตำมสดัส่วน  

ชนิดของใบส ำคัญแสดง
สิทธิ 

ชนิดระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได ้

จ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิ
ทีอ่อก 

174,106,171 หน่วย  
 

จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกเพ่ือ
รอ ง รับกำร ใ ช้ สิท ธิต ำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
 

174,106,171 หุ้น (มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1.00 บำท) คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจ ำนวนหุ้นท่ี
จ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส ำคญั
แสดงสิทธิในคร้ังน้ีโดยมีหุน้เหลือจำกกำรเสนอขำยในคร้ังน้ีจ ำนวน 113,472,982 หุน้ จำกกำร
ออกและเสนอขำยทั้งหมดจ ำนวน 174,106,171 หุน้  

วธีิกำรจดัสรรใบส ำคญั
แสดงสิทธิ 

เป็นกำรท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นสำมญัเดิมของบริษทัท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของ
บริษทัตำมสัดส่วนในอตัรำส่วน 1 หุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ใน
กรณีท่ีมีเศษให้ปัดเศษท้ิง โดยคณะกรรมกำรบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษทัจะเป็นผูด้  ำเนินกำรยกเลิกเศษท่ีเหลือจำกกำรปัดเศษท้ิง) โดยก ำหนด
รำยช่ือผูถื้อหุน้สำมญัเดิมของบริษทัท่ีมีสิทธิไดรั้บจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 1  ในวนัท่ี 
9 พฤษภำคม 2560 และใหร้วบรวมรำยช่ือตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมถึงท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม)โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวนัท่ี 11 
พฤษภำคม 2560 

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย หน่วยละ 0.00 บำท (ศูนยบ์ำท) 

อำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ   

วนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดง
สิทธิ 

วนัท่ี 3 กรกฏำคม 2560 

วนัส้ินสุดอำยุของใบส ำคญั
แสดงสิทธิ 

วนัท่ี 2 กรกฏำคม 2563 
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อตัรำกำรใช้สิทธิ ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสำมญัใหม่ (อำจเปล่ียนแปลงภำยหลงัตำมเง่ือนไขกำร
ปรับสิทธิ) 

รำคำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิจะเท่ำกบั 3.00 บำทต่อหุน้ (มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1.00 
บำท) (อำจเปล่ียนแปลงภำยหลงัตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ) 

วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ และ
ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัไดต้ำมจ ำนวนท่ีไดรั้บกำร
จดัสรรจำกบริษทันบัจำกวนัท่ีบริษทัไดอ้อกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว โดย
ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิทุกๆ 6 เดือน ตลอดอำยใุบส ำคญัแสดงสิทธินบัแต่วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก (โดย
คณะกรรมกำร และ/หรือคณะกรรมกำรบริหำรจะเป็นผูก้  ำหนดวนัใชสิ้ทธิ) (รำยละเอียดวนั
ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิและระยะเวลำกำรใชสิ้ทธิเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดสิทธิของใบส ำคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1 (“CRANE-W1”) 
 

ระยะเวลำกำรใช้สิทธิและ
ระยะเวลำกำรแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัท ำกำรทุกวนัท่ี 15 
ของเดือน กรกฏำคม และ มกรำคม ของแต่ละปี ตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ี วนัใช้
สิทธิคร้ังแรกจะตรงกบัวนัท่ี 15 มกรำคม 2561  (ถำ้หำกในกรณีท่ีวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิตรง
กบัวนัหยุดท ำกำรของบริษทั ให้เล่ือนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำว เป็นวนัท ำกำรสุดทำ้ย
ก่อนหนำ้วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำว) และวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยจะตรงกบัวนัท่ีใบส ำคญั
แสดงสิทธิมีอำยคุรบ 3 ปี ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี  2 กรกฎำคม 2563   (ถำ้หำกในกรณีท่ีวนัใชสิ้ทธิคร้ัง
สุดทำ้ยตรงกบัวนัหยดุท ำกำรให้เล่ือนวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยเป็นวนัท ำกำรสุดทำ้ยก่อนวนัใช้
สิทธิคร้ังสุดท้ำย) โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรก่อนวนัใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง ตั้งแต่เวลำ 9.00 
น. ถึง 16.00 น. ยกเวน้กรณีแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
สำมำรถแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิไดภ้ำยใน 15 วนัก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย  

นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดง
สิทธิ 

บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ตลำดรองของใบส ำคญั
แสดงสิทธิ 

บริษทัจะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) 

ตลำดรองของหุ้นสำมญัที่
เกดิจำกกำรใช้สิทธิ 

บริษัทจะน ำหุ้นสำมัญท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ เข้ำจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 

รำยละเอยีดอ่ืนทีส่ ำคญั ในกรณีท่ีบริษทัให้สิทธิในกำรจองซ้ือหุ้นบริษทัย่อยกบัผูถื้อหุ้นสำมญัของบริษทั และผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิมีควำมประสงคท่ี์จะไดรั้บสิทธิในกำรจองซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัยอ่ย ผู ้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งด ำเนินกำรใช้สิทธิแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัของบริษทั ซ่ึง
เป็นไปตำมระยะเวลำกำรใช้สิทธิ และนำยทะเบียนหุ้นสำมญัของบริษทัไดจ้ดแจง้ ช่ือผูถื้อ



 

6 

 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุ้นในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นสำมญัของบริษทั รวมทั้งกระทรวง
พำณิชยรั์บจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้ ก่อนวนัท่ีบริษทัประกำศใหสิ้ทธิกำรจองซ้ือหุน้บริษทั
ยอ่ย 

วธีิกำรใช้สิทธิและเง่ือนไข
กำรใช้สิทธิ 

เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.2 

ผลกระทบต่อ 
ผู้ถือหุ้น 

 ในกำรประชุมคร้ังน้ี บริษทัมีกำรออกและเสนอขำยหลกัทรัพยด์งัน้ี 
a. กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตำมสัดส่วน (Right 

Offering) จ ำนวน 174,106,171 หุน้ 
b. กำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ CRANE-W1 จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือ

หุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตำมสัดส่วน (Right 
Offering) จ ำนวน 174,106,171 และมีกำรออกหุ้นสำมญัเพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิ
ของใบส ำคญัแสดงสิทธิ CRANE-W1 จ ำนวน 174,106,171 หุน้ 

 หุ้นสำมญัท่ีออกตำมกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ีจะมีสิทธิและสภำพเท่ำ
เทียมกบัหุน้สำมญัของบริษทัท่ีออกไปก่อนหนำ้น้ีทุกประกำร 

 นอกจำกหุน้สำมญัจ ำนวน 174,106,171 หุน้ (มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท) ท่ีไดจ้ดัสรร
ไวร้องรับกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม บริษทัอำจจะตอ้งเพ่ิมทุน
ข้ึนอีกเพ่ือรองรับกำรเปล่ียนแปลงในกำรใชสิ้ทธิเม่ือเกิดเหตุกำรณ์ตำมเง่ือนไขกำรปรับ
สิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ 

 
(ก) ด้ำนกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution) 

ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นดำ้นกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution) จำกกำร
ออกและเสนอขำยหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ีสำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กรณีดงัต่อไปน้ี 
กรณีที่ 1 ผูถื้อหุ้นเดิมจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นตำม              

สัดส่วนกำรถือหุ้นเดิม (Right Offering) ใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
CRANE-W1 ทั้งจ ำนวน  

กรณีที ่2 ผูถื้อหุ้นเดิมจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นตำม
สดัส่วนกำรถือหุน้เดิม (Right Offering) แต่บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิ
ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ CRANE-W1 ทั้งจ ำนวน  

กรณีที่ 3  ผูถื้อหุ้นเดิมไม่จองซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุน้ตำม
สดัส่วนกำรถือหุน้เดิม (Right Offering) และไม่ไดรั้บสิทธิกำรจดัสรรใบส ำคญั
แสดงสิทธิ CRANE-W1 แต่บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิ CRANE-W1 ทั้งจ ำนวน 

มีรำยละเอียดกำรค ำนวณในแต่ละกรณีดงัน้ี 
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กรณีที ่1 เท่ำกบัศูนย ์เน่ืองจำกผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิในกำรจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน
ตำมสดัส่วนและใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ CRANE-W1 ทั้งจ ำนวน 
กรณีที ่2  
กำรลดลงของสดัส่วนกำรถือหุน้ 

=  
จ ำนวนหุ้นรองรับ CRANE-W1

จ ำนวนหุ้น paid-up +จ ำนวนหุ้น RO + จ ำนวนหุ้นรองรับ CRANE-W1
 

=  ร้อยละ 16.67 
กรณีที ่3  
กำรลดลงของสดัส่วนกำรถือหุน้ 

=  
จ ำนวนหุ้น RO + จ ำนวนหุ้นรองรับ CRANE-W1

จ ำนวนหุ้น paid-up +จ ำนวนหุ้น RO + จ ำนวนหุ้นรองรับ CRANE-W1 
 

=  ร้อยละ 33.33 

(ข) ด้ำนกำรลดลงของก ำไรสุทธิต่อหุ้น (Earning per Share Dilution) 
กรณีบริษทัออกและเสนอขำยหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ีเป็นท่ีเรียบร้อยและมีกำรใชสิ้ทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ CRANE-W1 ทั้งจ ำนวน บริษทัไม่สำมำรถค ำนวณผลกระทบต่อกำร
ลดลงของก ำไรสุทธิต่อหุ้นได้เน่ืองจำกบริษทัมีผลขำดทุนสุทธิจำกผลกำรด ำเนินงำน
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

(ค) ด้ำนกำรลดลงของรำคำ (Price Dilution) 
ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ดำ้นกำรลดลงของรำคำ (Price Dilution) จำกกำรออกและเสนอขำย
หลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ีสำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กรณีดงัต่อไปน้ี 
กรณีที่ 1 ผูถื้อหุ้นเดิมจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นตำม

สดัส่วนกำรถือหุน้เดิม (Right Offering) แตไ่ม่มีกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดง
สิทธิ CRANE-W1 ทั้งจ ำนวน  

กรณีที ่2 ผูถื้อหุ้นเดิมจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นตำม
สัดส่วนกำรถือหุ้นเดิม (Right Offering) และมีกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดง
สิทธิ CRANE-W1 ทั้งจ ำนวน  

โดยก ำหนดให ้
รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย เท่ำกบั 2.49 บำทต่อหุน้ซ่ึงค ำนวณจำกรำคำปิดถวัเฉล่ีย

ของหุ้นสำมัญของบริษัทท่ีมีกำรซ้ือขำยในตลำด
หลักทรัพย์ ในช่วงระยะเวลำ 7 วนัท ำกำรติดต่อกัน
ก่อนวนัประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 3/2560 เม่ือ
วันท่ี 23 มีนำคม 2560 ซ่ึงเป็นวันท่ีคณะกรรมกำร
บริษทัมีมติใหเ้สนอวำระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

และมีรำยละเอียดกำรค ำนวณกำรลดลงของรำคำในแต่ละกรณีดงัน้ี 
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กรณีที ่1 
รำคำตลำดหลงักำรเสนอขำย 

=  
(รำคำตลำดก่อนเสนอขำย×จ ำนวนหุ้น paid-up)+(รำคำRO×จ ำนวนหุ้น RO)

จ ำนวนหุ้น paid-up +จ ำนวนหุ้น RO
 

=  2.39 บำทต่อหุน้ 
 
กำรลดลงของรำคำตลำด 

=  
(รำคำตลำดก่อนเสนอขำย-รำคำตลำดหลงักำรเสนอขำย)×100

รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย
 

=  ร้อยละ 3.94  
กรณีที ่2 
ไม่เกิดผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ดำ้นกำรลดลงของรำคำ เน่ืองจำกรำคำกำรใชสิ้ทธิแปลง
สภำพสูงกวำ่รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย 

(ง) รำยละเอยีดกำรค ำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ 

สดัส่วนหุน้รองรับ    =     
จ ำนวนหุ้นรองรับ CRANE-W1

จ ำนวนหุ้น paid-up + จ  ำนวนหุ้น RO
 

                             =  ร้อยละ 20.00 
 

1.2  วธีิกำรใช้สิทธิและเง่ือนไขกำรใช้สิทธิ 

1.2.1  วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ (Exercise Date)  

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัไดต้ำมจ ำนวนท่ีไดรั้บกำรจดัสรรในวนัท ำกำรท่ี    
15 ของเดือน กรกฏำคม และ มกรำคม ของแต่ละปี นบัจำกวนัท่ีบริษทัไดอ้อกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว ทั้งน้ี 
ก ำหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ังแรกจะตรงกบัวนัท่ี 15 มกรำคม 2561 (ถำ้หำกในกรณีท่ีวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของ
บริษทั ให้เล่ือนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำว เป็นวนัท ำกำรสุดทำ้ยก่อนหนำ้วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำว) และวนัใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทำ้ยจะตรงกบัวนัท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยคุรบ 3 ปี ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 2 กรกฏำคม 2563  (ถำ้หำกในกรณีท่ีวนัใชสิ้ทธิคร้ัง
สุดทำ้ยตรงกบัวนัหยดุท ำกำรใหเ้ล่ือนวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยเป็นวนัท ำกำรสุดทำ้ยก่อนวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย) ทั้งน้ี ไม่มีกำรเรียก
ใหใ้ชสิ้ทธิแปลงสภำพก่อนก ำหนด   

1.2.2  ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัจะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงใน
กำรใชสิ้ทธ์ิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทัภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำกำร ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ก่อนวนัก ำหนดใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง 
(ถำ้หำกในกรณีท่ีวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของบริษทั ให้เล่ือนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำว เป็นวนัท ำกำร
สุดทำ้ยก่อนหนำ้วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำว)  
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ยกเวน้กรณีแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิไดภ้ำยใน 15 วนั ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ก่อนวนัครบก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย (ถำ้หำกในกรณีท่ีวนัใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทำ้ยตรงกบัวนัหยดุท ำกำรใหเ้ล่ือนวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยเป็นวนัท ำกำรสุดทำ้ยก่อนวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย) 

ทั้งน้ี บริษทัจะไม่มีกำรปิดสมุดทะเบียนเพ่ือพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ยกเวน้ในกรณีกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย 
จะมีกำรปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 21 วนั ก่อนวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย และตลำดหลกัทรัพย ์จะท ำกำรข้ึน
เคร่ืองหมำย SP (หำ้มกำรซ้ือขำย) ล่วงหนำ้ 3 วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีท่ีวนัปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนสิทธิ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของตลำดหลกัทรัพย ์ใหเ้ล่ือนวนัปิดสมุดทะเบียนเป็นวนัท ำกำรก่อนหนำ้) 

บริษทั จะแจง้ข่ำวเก่ียวกบักำรใชสิ้ทธิ อตัรำกำรใชสิ้ทธิ  รำคำท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั  ระยะเวลำในกำรใชสิ้ทธิ  และ
ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ บริษทัจะแจง้รำยละเอียดดงักล่ำวอยำ่งนอ้ย 5 วนัท ำกำรก่อนระยะเวลำกำรแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง ในระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลำดหลกัทรัพย ์(SET PORTAL) ส ำหรับวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย 
บริษทัจะแจง้ผ่ำนระบบ (SET PORTAL) อย่ำงน้อย 5 วนัท ำกำรก่อนกำรใช้สิทธิ และจะส่งรำยละเอียดดงักล่ำวให้กับผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมรำยช่ือท่ีปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนคร้ังสุดทำ้ยทำง
ไปรษณียล์งทะเบียน  

1.2.3 นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั    
93 อำคำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศพัท ์0-2009-9000 
โทรสำร 0-2009-9991 
Email: TSDCallCenter@set.or.th 
Website: http://www.tsd.co.th 

นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะรับผิดชอบต่อกำรปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงในสมุด
ทะเบียนจะตอ้งประกอบดว้ย ช่ือและนำมสกลุ สญัชำติและท่ีอยูข่องผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ และรำยละเอียดอ่ืนๆ ท่ีบริษทั ศูนย์
รับฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั จะก ำหนด ในกรณีขอ้มูลไม่ตรงกนั จะถือว่ำขอ้มูลท่ีปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลท่ีถูกต้อง ดังนั้ น ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิมีหน้ำท่ีในกำรแจ้งขอเปล่ียนแปลง หรือแก้ไข
ขอ้ผิดพลำดในรำยละเอียดในกำรลงบนัทึกสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิต่อนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยตรง 

บริษทัขอสงวนสิทธิในกำรเปล่ียนนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยจะแจง้กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวใหแ้ก่ผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบผ่ำนทำงระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลำดหลกัทรัพย ์ (SET PORTAL) โดยเร็ว และแจง้ให้ส ำนักงำน 
ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนั รวมทั้งบริษทัจะด ำเนินกำรจดัส่งเอกสำรเก่ียวกบักำรเปล่ียนนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิให้กบัผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิทำงไปรษณียล์งทะเบียนดว้ย  

1.2.4 วธีิกำรและสถำนทีต่ดิต่อในกำรใช้สิทธิ 

mailto:TSDCallCenter@set.or.th
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(1) สถำนท่ีติดต่อในกำรใชสิ้ทธิ 
เลขำนุกำรบริษทั 
บริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน)   
เลขท่ี 42/62 หมู่ท่ี 14 ซอยจรรยำวฒัน์ 5 ถนนบำงนำ-ตรำด กม.7 ต.บำงแกว้  
อ.บำงพลี จ.สมุททรปรำกำร 10540  
โทรศพัท ์02-715-0000 
โทรสำร   02-316-6574 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัมีกำรเปล่ียนแปลงสถำนท่ีติดต่อในกำรใชสิ้ทธิ บริษทัจะแจง้รำยละเอียด
ให้กับผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลำดหลกัทรัพย ์(SET PORTAL) 
ต่อไป 

(2) ขั้นตอนกำรใชสิ้ทธิ  
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถติดต่อขอรับแบบแสดงควำม

จ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัไดท่ี้บริษทั ในระหวำ่งระยะเวลำแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ 
(2.1) ในกรณีท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิอยูใ่นระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ี

ตอ้งกำรใชสิ้ทธิตอ้งแจง้ควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอให้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมท่ีตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด โดยยื่นต่อบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ท ำหน้ำท่ีเป็น
นำยหน้ำซ้ือขำยหลกัทรัพย ์(Broker) ของตน และบริษทัหลกัทรัพยด์งักล่ำวจะด ำเนินกำรแจง้กบั
บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (TSD) เพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ส ำหรับน ำไปใชเ้ป็นหลกัฐำนประกอบกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัท่ีจะยื่น
กบับริษทั เพ่ือด ำเนินกำรใชสิ้ทธิต่อไป 

(2.2) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัจะตอ้ง
ปฏิบติัตำมเง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งปฏิบัติให้ถูกตอ้งตำมขอ้บงัคบัหรือกฎหมำยต่ำงๆ ท่ีใชบ้งัคบัเก่ียวกบั
กำรใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สำมญัดว้ย โดยด ำเนินกำรและส่งเอกสำรดงัต่อไปน้ี 

(2.2.1) แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัท่ีไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งชดัเจนและ
ครบถว้นแลว้ทุกรำยกำร พร้อมลงลำยมือช่ือโดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ี ผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสำมำรถขอรับแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั
ของบริษทัได ้ณ สถำนท่ีติดต่อในกำรใชสิ้ทธิ ในช่วงระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงใน
กำรใชสิ้ทธิหรือระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย 

(2.2.2) ใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ท่ีระบุว่ำผูถื้อนั้นมีสิทธิใน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนท่ีระบุอยูใ่นแบบแสดงจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั 

(2.2.3) หลกัฐำนประกอบกำรใชสิ้ทธิ 

(2.2.3.1) บุคคลธรรมดำสญัชำติไทย 
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  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

(2.2.3.2) บุคคลต่ำงดำ้ว 
 ส ำเนำหนงัสือเดินทำง พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

(2.2.3.3) นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 
ส ำเนำหนงัสือรับรองบริษทัท่ีออกโดยกระทรวงพำณิชยท่ี์ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนั
ใชสิ้ทธิ พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูมี้อ ำนำจลงนำมของนิติบุคคล
นั้น และประทบัตรำส ำคญัของนิติบุคคล (ถำ้มี) และเอกสำรหลกัฐำนของผูมี้อ ำนำจ
ลงลำยมือช่ือตำม (2.2.3.1) หรือ (2.2.3.2) พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 
(ยกเวน้กรณีท่ีบริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั หรือบริษทัผูฝ้ำก
หลกัทรัพยก์บับริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นผูโ้อนหรือผูรั้บ
โอน ไม่ตอ้งส่งหลกัฐำนดงักล่ำว) 

(2.2.3.4) นิติบุคคลต่ำงประเทศ 
ส ำเนำหนงัสือส ำคญักำรจดัตั้งนิติบุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบั และหนงัสือ
รับรองท่ีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัใชสิ้ทธิ ซ่ึงรับรองโดย Notary Public พร้อมลง
ลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้ง และเอกสำรหลกัฐำนของผูมี้อ ำนำจลงลำยมือช่ือตำม 
(2.2.3.1) หรือ (2.2.3.2) พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

(2.2.4) ช ำระเงินตำมจ ำนวนในกำรใชสิ้ทธิตำมท่ีระบุในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือ
หุน้สำมญัภำยในก ำหนด โดยไม่เกินวนัใชสิ้ทธิ โดยวธีิหน่ึงวธีิใด ดงัน้ี 

(ก) โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกช่ือ “บริษัท ชูไก จ ำกัด (มหำชน)” เลขที่บัญชี  
0547139394 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) สำขำ 
มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 2 โดยแนบหลกัฐำนกำรโอนเงิน 

(ข) ช ำระโดย เช็ค ดร๊ำฟท์ ตัว๋แลกเงินธนำคำร หรือค ำสั่งจ่ำยเงินธนำคำรท่ีสำมำรถ
เรียกเก็บไดใ้นกรุงเทพมหำนคร ภำยในวนัใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง โดยขีดคร่อมสั่ง
จ่ำย “บริษัท ชูไก จ ำกัด (มหำชน)” ทั้งน้ี กำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัดงักล่ำวจะ
สมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทัสำมำรถเรียกเก็บเงินจ ำนวนดงักล่ำวไดแ้ลว้เท่ำนั้น หำก
เรียกเก็บเงินไม่ได้ดว้ยเหตุใดๆ ท่ีมิได้เกิดจำกบริษทั ให้ถือว่ำผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำว และบริษทัตกลงให้ถือเป็น
กำรยกเลิกกำรขอใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น แต่ทั้งน้ี ไม่เป็นกำรตดัสิทธิท่ีจะใชสิ้ทธิซ้ือ
หุน้สำมญัในคร้ังต่อไป เวน้แต่เป็นกำรยกเลิกกำรใชสิ้ทธิในคร้ังสุดทำ้ยใหถื้อวำ่
หมดสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวอีกต่อไป  

หมำยเหตุ : ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัจะเป็นผูรั้บภำระ
ค่ำใชจ่้ำยทำงภำษี และ/หรือ อำกรแสตมป์ทั้งหมด (ถำ้มี) ตำมบทบญัญติัแห่ง
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ประมวลรัษฎำกร หรือขอ้บงัคบั หรือกฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือกฎหมำยท่ีใช้
บงัคบักบักำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ถำ้มี) 

(3) จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัจะตอ้ง
เป็นจ ำนวนเตม็เท่ำนั้น โดยอตัรำกำรใชสิ้ทธิเท่ำกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ
หน่ึงหน่วยต่อหน่ึงหุน้สำมญั เวน้แต่จะมีกำรปรับอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ 

(4) จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีจะออกให้เม่ือมีกำรใชสิ้ทธิ จะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงินในกำรใชสิ้ทธิซ่ึงผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิไดช้ ำระตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้ หำรดว้ยรำคำกำรใชสิ้ทธิ
ในขณะท่ีมีกำรใชสิ้ทธินั้น โดยบริษทัจะออกหุน้สำมญัเป็นจ ำนวนเต็มไม่เกินจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญั
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิคูณด้วยอตัรำกำรใชสิ้ทธิ หำกมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ 
และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิแลว้ ท ำให้มีเศษเหลืออยูจ่ำกกำรค ำนวณดงักล่ำว บริษทัจะไม่น ำเศษดงักล่ำว
มำคิดค ำนวณและจะช ำระเงินท่ีเหลือจำกกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวคืนให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ังโดยไม่มีดอกเบ้ีย ทั้งน้ี ตำมวธีิกำร
และเง่ือนไขท่ีบริษทัก ำหนด  

ในกรณีท่ีตอ้งมีกำรเปล่ียนแปลงอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมเกณฑก์ำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำ
กำรใชสิ้ทธิตำมท่ีระบุในเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ และมีเศษของจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีจะไดรั้บจำกกำรใชสิ้ทธิ
ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใหต้ดัเศษของหุน้ท้ิง 

(5) กำรค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิ จะไม่มีกำรเปล่ียนแปลงท่ีท ำใหร้ำคำ
กำรใชสิ้ทธิใหม่สูงข้ึน และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิลดลงเวน้แต่กรณีกำรรวมหุ้น และจะใชร้ำคำกำรใช้
สิทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 3 ต ำแหน่ง) คูณกบัจ ำนวนหุน้สำมญั (จ ำนวนหุ้นสำมญัค ำนวณ
ไดจ้ำกอตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่ คูณกบัจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีแสดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ เม่ือ
ค ำนวณไดจ้ ำนวนหุ้นออกมำเป็นเศษหุน้ ให้ตดัเศษของหุน้นั้นท้ิง) ส่วนในกรณีท่ีกำรเปล่ียนแปลงรำคำ
กำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวมีผลท ำให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่มีรำคำซ่ึงต ่ำกว่ำมูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุ้นสำมญัของ
บริษทัก็ใหใ้ชมู้ลค่ำท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญัของบริษทัเป็นรำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่ 

(6) หำกบริษทัไดรั้บหลกัฐำนใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือจ ำนวนเงินท่ีบริษทั
ไดรั้บช ำระไม่ครบตำมจ ำนวนท่ีระบุไวใ้นแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญั หรือบริษทั
ตรวจสอบไดว้่ำขอ้ควำมท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิกรอกลงในแบบ
แสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญนั้ นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกตอ้ง หรือปิดอำกรแสตมป์ไม่
ครบถว้นถูกตอ้งตำมขอ้บงัคบัหรือกฎหมำยต่ำงๆ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดง
สิทธิจะตอ้งท ำกำรแกไ้ขเพ่ือใหเ้ป็นไปตำมเง่ือนไขก่อนวนัใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง มิฉะนั้นแลว้บริษทัจะถือ
ว่ำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นส้ินสภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ  และบริษทัจะจดัส่ง
ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิคืนให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 14 วนันบัจำกวนัใชสิ้ทธิ โดยไม่มีดอกเบ้ียไม่วำ่ในกรณีใดๆ   
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ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิช ำระเงินในกำรใชสิ้ทธิไม่
ครบถว้น บริษทัมีสิทธิท่ีจะด ำเนินกำรประกำรใดประกำรหน่ึงต่อไปน้ี ตำมท่ีบริษทัเห็นสมควร  

(6.1) ถือวำ่กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นส้ินสภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ หรือ 

(6.2) ถือว่ำจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีจองซ้ือมีจ ำนวนเท่ำกบัจ ำนวนท่ีพึงจะไดรั้บตำมจ ำนวนเงินในกำรใช้
สิทธิ ซ่ึงบริษทัไดรั้บช ำระไวจ้ริงตำมรำคำกำรใชสิ้ทธิในขณะนั้น  

ในกรณีตำมขอ้ (6.1) บริษทัจะส่งเงินท่ีไดรั้บไวแ้ละใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญั
แสดงสิทธิ ซ่ึงบริษัทถือว่ำไม่มีกำรใช้สิทธิดังกล่ำวคืนให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ภำยใน 14 วนันบัจำกวนัใชสิ้ทธิ โดยไม่มีดอกเบ้ียไม่วำ่ในกรณีใดๆ ทั้งน้ี ใบส ำคญั
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่มีกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวยงัมีผลใชไ้ดต้่อไปจนถึงวนัใช้
สิทธิคร้ังสุดทำ้ย หรือ 

ในกรณีตำมขอ้ (6.2) บริษทัจะส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
พร้อมเงินส่วนท่ีเหลือ (ถำ้มี) ในกรณีท่ีบริษทัถือว่ำมีกำรใชสิ้ทธิเพียงบำงส่วนคืนให้กบัผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ภำยใน 14 วนันบัจำกวนัใชสิ้ทธิ โดยไม่มีดอกเบ้ียไม่วำ่ใน
กรณีใดๆ อย่ำงไรก็ดี ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิส่วนท่ียงัไม่มีกำรใชสิ้ทธิ
ดงักล่ำวยงัมีผลใชต้่อไปจนถึงวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย 

(7) เม่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัไดป้ฏิบติั
ตำมเง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั กล่ำวคือ ไดส่้งมอบทั้งใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือ
ใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญั และช ำระเงินค่ำจองซ้ือหุ้น
สำมญัถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ  หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไม่
สำมำรถเพิกถอนกำรใชสิ้ทธิได ้เวน้แต่จะไดรั้บควำมยนิยอมเป็นหนงัสือจำกบริษทั 

(8) เม่ือพน้ก ำหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยแลว้ แต่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิยงั
มิไดป้ฏิบติัตำมเง่ือนไขของกำรใชสิ้ทธิท่ีก ำหนดไวอ้ย่ำงครบถว้น ให้ถือวำ่ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบส ำคญัแสดงสิทธินั้นๆ ส้ินสภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใชสิ้ทธิไม่ไดอี้กเม่ือพน้ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย 

(9) ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือใบ
แทนใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นจ ำนวนหน่วยมำกกว่ำจ ำนวนหน่วยท่ีประสงค์จะใช้สิทธิ บริษทัจะส่ง
ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมีจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบส ำคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ภำยใน 14 วนันบัจำกวนัใชสิ้ทธินั้นๆ  

(10) ภำยหลงัจำกครบก ำหนดวนัใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง บริษทัจะยื่นขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้
ของบริษทัต่อกระทรวงพำณิชยต์ำมจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ส ำหรับกำรใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ังภำยใน 
14 วนันับจำกวนัใช้สิทธิและบริษทัไดรั้บช ำระค่ำหุ้นครบตำมจ ำนวนท่ีมีกำรใช้สิทธิแลว้ นอกจำกน้ี 
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บริษทัจะด ำเนินกำรจดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดใ้ชสิ้ทธินั้นเขำ้เป็นผูถื้อหุน้สำมญัของบริษทั
ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ตำมจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีค ำนวณไดจ้ำกกำรใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น  

ทั้งน้ี บริษทัจะด ำเนินกำรยืน่ค  ำขอใหรั้บหุน้สำมญัท่ีออกเน่ืองจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดง
สิทธิดงักล่ำวเขำ้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์ 

(11) ในกรณีท่ีหุ้นสำมญัท่ีออกไวเ้พ่ือรองรับกำรใชสิ้ทธิมีไม่เพียงพอ บริษทัจะด ำเนินกำรชดใชค้่ำเสียหำยท่ี
เกิดข้ึนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไม่สำมำรถใชสิ้ทธิไดต้ำมท่ีระบุ
ไวใ้นขอ้ 3 เร่ืองกำรชดใชค้่ำเสียหำย กรณีบริษทัไม่สำมำรถจดัให้มีหุ้นสำมญัเพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิ 
อย่ำงไรก็ตำม บริษทัจะไม่ชดใชค้่ำเสียหำยให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดง
สิทธิท่ีไม่สำมำรถใชสิ้ทธิไดเ้น่ืองจำกกำรถูกจ ำกดัสิทธิตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นท่ีระบุในขอ้บงัคบัของ
บริษทั ถึงแมว้ำ่จะมีหุน้สำมญัเพียงพอก็ตำม 

(12) (ก) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นบุคคลต่ำงด้ำวตำมขอ้บังคบัของบริษทั จะสำมำรถใช้สิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิเพ่ือซ้ือหุน้รองรับของบริษทัไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วนได ้ภำยใตเ้ง่ือไขวำ่ เม่ือไดใ้ช้
สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิในวนัใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นๆ แลว้ไม่ตอ้งท ำใหก้ำรถือหุน้ของบริษทัโดยบุคคล
ต่ำงดำ้วทั้งหมดขดัต่อขอ้บงัคบัของบริษทัหรือกฏหมำยท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองสัดส่วนกำรถือหุน้ของบุคคล
ต่ำงดำ้ว ซ่ึง ณ วนัออกใบส ำคญัแสดงสิทธิอยูท่ี่ร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
บริษทั  

(ข)  อยำ่งไรก็ดี หำกขอ้จ ำกดักำรถือหุน้ของบุคคลต่ำงดำ้วตำม (ก) ขำ้งตน้มีผลท ำใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิท่ีเป็นบุคคลต่ำงดำ้ว ซ่ึงไดใ้ชสิ้ทธิตำมวิธีกำรดงักล่ำวมำครบถว้น ไม่สำมำรถใชสิ้ทธิไดเ้ต็มตำม
จ ำนวนท่ีระบุในหนงัสือแสดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิบริษทัจะอนุญำตให้ด ำเนินกำรใชสิ้ทธิไดเ้พียง
บำงส่วนท่ีไม่ขดัต่อขอ้จ ำกดักำรถือหุน้ขำ้งตน้ภำยใตห้ลกักำรผูแ้สดงควำมจ ำนงก่อนจะสำมำรถใชสิ้ทธิ
ไดก่้อน (First Come, Frist Served) และบริษทัจะคืนใบส ำคญัแสดงสิทธิและเงินส่วนท่ีไม่ไดใ้ชสิ้ทธิโดย
ไม่มีดอกเบ้ียใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นบุคคลต่ำงดำ้วดงักล่ำว ทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 
14 วนั นบัแต่วนัใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นๆ 

หำกในวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นบุคคลต่ำงดำ้วไม่สำมำรถใชสิ้ทธิ 
เน่ืองจำกขอ้จ ำกดัเร่ืองสัดส่วนกำรถือหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเป็นบุคคลต่ำงดำ้วให้ถือว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ดังกล่ำวหมดอำยุลง โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นบุคคลต่ำงด้ำวดังกล่ำว ไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่ำเสียหำยหรือค่ำชดใชใ้ดๆ จำกบริษทั และบริษทัจะไม่มีกำรช ำระค่ำเสียหำยหรือค่ำชดเชยใดๆ ใหแ้ก่ผู ้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจำกรำยกำรดงักล่ำวทั้งส้ิน 

(13) ใหค้ณะกรรมกำรบริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั เป็นผูพิ้จำรณำขอ้ก ำหนด 
เง่ือนไขอ่ืนและรำยละเอียดอ่ืนๆ หรือเหตุให้ตอ้งออกหุ้นใหม่ตลอดจนกำรเปล่ียนแปลงกำรใชสิ้ทธิทั้ง
ด้ำนรำคำและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมวิธีกำรค ำนวณท่ีเหมำะสม เม่ือมีเหตุกำรณ์ตำมท่ีประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด ทั้งน้ี หำกมีกรณีท่ีจ ำเป็นตอ้งขอมติจำกท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ คณะกรรมกำรบริษทัจะน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตำมกฎระเบียบต่อไป 
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2. กำรออกและส่งมอบหุ้นสำมญัออกใหม่ 

บริษทัไดเ้ปิดบญัชีฝำกหลกัทรัพยก์บับริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (“ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์”) ซ่ึง
เป็นนำยทะเบียนหลกัทรัพยใ์หแ้ก่บริษทัและใหบ้ริกำรรับฝำกหลกัทรัพยท่ี์จองซ้ือในกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
CRANE-W1 ในครำวน้ี กล่ำวคือ ผูท่ี้ได้รับกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ CRANE-W1 สำมำรถใช้บริกำรของศูนยรั์บฝำก
หลกัทรัพยแ์ละเขำ้สู่ระบบกำรซ้ือขำยแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ไดท้นัที ทั้ งน้ี เพ่ือให้ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรน ำ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ CRANE-W1 เขำ้จดทะเบียนซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยส์ั้นลง และเพ่ือให้ผูท่ี้ไดรั้บกำรจดัสรรใบส ำคญั
แสดงสิทธิ CRANE-W1 สำมำรถขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิดังกล่ำวในตลำดหลกัทรัพยไ์ดท้นัทีท่ีตลำดหลกัทรัพย์อนุญำตให้
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ CRANE-W1 เร่ิมท ำกำรซ้ือขำยไดใ้นตลำดหลกัทรัพย ์ซ่ึงต่ำงจำกกรณีท่ีผูท่ี้ไดรั้บกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดง
สิทธิ CRANE-W1 จะขอรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงในกรณีน้ีผูท่ี้ได้รับกำรจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ CRANE-W1 จะไม่
สำมำรถขำยหลกัทรัพยไ์ดใ้นตลำดหลกัทรัพย ์จนกวำ่จะไดรั้บใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ผูท่ี้ไดรั้บกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ CRANE-W1 สำมำรถเลือกให้บริษทัด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหน่ึงใน 3 กรณี
ดงัน้ี 

2.1 ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ CRANE-W1 ประสงคจ์ะใชบ้ริกำรของศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์
(Scripless System) กล่ำวคือประสงคท่ี์จะฝำกไวใ้นบญัชีของบริษทัหลกัทรัพยซ่ึ์งผูท่ี้ไดรั้บกำรจดัสรรใบส ำคญั
แสดงสิทธิ CRANE-W1 มีบญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพยอ์ยู ่กรณีน้ีนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิของบริษทั คือ ศูนย์
รับฝำกหลกัทรัพยจ์ะด ำเนินกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนท่ีไดรั้บกำรจดัสรรในช่ือของ “บริษทั ศูนย์
รับฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด เพ่ือผูฝ้ำก” และศูนย์รับฝำกหลกัทรัพยจ์ะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวน
หลกัทรัพยท่ี์ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บจดัสรรหุ้นฝำกไวแ้ละออกหลกัฐำนกำรฝำกให้แก่ผูจ้องซ้ือท่ีไดรั้บ
จดัสรรภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัจำกวนัครบก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง ผูท่ี้ไดรั้บกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดง
สิทธิ CRANE-W1 จะสำมำรถขำยหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บกำรจดัสรรในตลำดหลกัทรัพยไ์ดท้นัทีท่ีตลำดหลกัทรัพย์
อนุญำตใหใ้บส ำคญัแสดงสิทธิ CRANE-W1 ท ำกำรซ้ือขำยไดใ้นตลำดหลกัทรัพย ์ในกรณีท่ีผูท่ี้ไดรั้บกำรจดัสรร
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ CRANE-W1 เลือกใหบ้ริษทัด ำเนินกำรตำมขอ้น้ี ช่ือของผูท่ี้ไดรั้บกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดง
สิทธิ CRANE-W1 จะตอ้งตรงกบัช่ือเจำ้ของบญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพยท่ี์ผูไ้ดรั้บกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
CRANE-W1 จะฝำกหลกัทรัพยไ์วใ้นบัญชีของบริษัทหลกัทรัพยด์ังกล่ำว มิฉะนั้น บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะ
ด ำเนินกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ CRANE-W1 ใหแ้ก่ผูท่ี้ไดรั้บกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ ดงัมีรำยละเอียด
ตำมขอ้ 2.3 แทน 

2.2 ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ CRANE-W1 ไม่ประสงคจ์ะรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ แต่ประสงค์
จะใชบ้ริกำรของศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์โดยผูไ้ดรั้บกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ CRANE-W1 ประสงคท่ี์จะ
ฝำกหลกัทรัพยไ์วใ้นบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยส์มำชิกเลขท่ี 600 บริษทัจะด ำเนินกำรน ำใบส ำคญัแสดง
สิทธิ CRANE-W1 ท่ีไดรั้บกำรจดัสรรฝำกไวก้บัศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์และศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอด
บญัชีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิ CRANE-W1 และออกหลกัฐำนกำรรับฝำกหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ผูไ้ดรั้บกำรจดัสรร
ตำมจ ำนวนท่ีผูไ้ดรั้บกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ CRANE-W1 แต่ละรำยไดรั้บกำรจดัสรรไวใ้นบญัชีของ
บริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมำชิกเลขท่ี 600 ภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัแต่วนัปิดกำรจองซ้ือหลกัทรัพย ์ในกรณีน้ี ผูท่ี้
ไดรั้บกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ CRANE-W1 จะสำมำรถขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บกำรจดัสรรใน
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ตลำดหลกัทรัพยไ์ดท้นัทีท่ีตลำดหลกัทรัพยอ์นุญำตใหใ้บส ำคญัแสดงสิทธิ CRANE-W1 เร่ิมท ำกำรซ้ือขำยไดใ้น
ตลำดหลกัทรัพย ์และถำ้ผูท่ี้ไดรั้บกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ CRANE-W1 รำยใดตอ้งกำรถอนใบส ำคญั
แสดงสิทธิออกจำกบญัชีผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมำชิกเลขท่ี 600 ผูท่ี้ไดรั้บกำรจดัสรรรำยนั้นสำมำรถติดต่อท่ีศูนยรั์บ
ฝำกหลกัทรัพย ์ซ่ึงจะมีค่ำธรรมเนียมกำรถอนหลกัทรัพยต์ำมอตัรำท่ีก ำหนดโดยศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี กำร
ถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ CRANE-W1 ท่ีฝำกไวใ้นบญัชีผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมำชิกเลขท่ี 600 จะตอ้งใชเ้วลำในกำร
ด ำเนินกำร ดงันั้น ผูท่ี้ไดรั้บกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ CRANE-W1 ท่ีน ำฝำกในบญัชีดงักล่ำวอำจจะไม่
สำมำรถถอนหลกัทรัพยไ์ดท้นัภำยในวนัท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิ CRANE-W1 เร่ิมท ำกำรซ้ือขำยวนัแรกในตลำด
หลกัทรัพย ์

2.3 ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ CRANE-W1 ประสงคจ์ะขอรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยใหอ้อก
ใบส ำคญัแสดงสิทธิในช่ือของผูจ้องซ้ือ (Script System) นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิของบริษทัคือ ศูนยรั์บ
ฝำกหลกัทรัพยจ์ะท ำกำรส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนท่ีไดรั้บกำรจดัสรรให้แก่ผูท่ี้ไดรั้บกำรจดัสรร
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ CRANE-W1 แต่ละรำย ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมช่ือและท่ีอยู่ท่ีได้ระบุไวใ้นสมุด
ทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัจำกวนัปิดกำรจองซ้ือหลกัทรัพย ์ในกรณีน้ี ผูท่ี้ไดรั้บ
กำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ CRANE-W1 จะไม่สำมำรถขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บกำรจดัสรรในตลำด
หลกัทรัพยไ์ดจ้นกวำ่จะไดรั้บใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงอำจจะไดรั้บภำยหลงัจำกท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิ CRANE-
W1 ไดรั้บอนุมติัจำกตลำดหลกัทรัพยใ์หเ้ขำ้ท ำกำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยแ์ลว้  

3. กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีบริษัทไม่สำมำรถจดัให้มหุ้ีนสำมญัเพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิ 

บริษทัจะชดใชค้่ำเสียหำยใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตำมรำยละเอียด ดงัน้ี 

3.1 บริษทัจะชดใชค้่ำเสียหำยให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ต่อเม่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดม้ำแสดงควำมจ ำนงท่ี
จะใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง และปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไว ้และบริษทัไม่สำมำรถจดัให้มีหุ้น
สำมญัเพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิได้อยำ่งครบถว้นโดยค่ำเสียหำยท่ีบริษทัจะชดใชใ้หแ้ก่ผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิขำ้งตน้ มีสูตรกำรค ำนวณดงัน้ี 

ค่ำเสียหำยต่อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย = B X [MP – EP] 

  โดยท่ี 

B คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีไม่สำมำรถจดัให้มี และ/หรือ เพ่ิมข้ึนได ้ ตำมอตัรำกำรใช้
สิทธิท่ีเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

MP คือ มูลค่ำกำรซ้ือขำยหุ้นสำมญัของบริษทัทั้งหมดหำรดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัของ
บริษทัท่ีมีกำรซ้ือขำยทั้งหมดในตลำดหลกัทรัพยใ์นวนัใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง  

EP คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิ หรือรำคำกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเปล่ียนแปลง
แลว้ตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ 

ในกรณีท่ีไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมญัของบริษทั” เน่ืองจำกหุ้นสำมญัไม่มีกำรซ้ือขำย
ในวนัใชสิ้ทธิ บริษทัจะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยติุธรรมเพ่ือใชใ้นกำรค ำนวณแทน 
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3.2 กำรชดใชค้่ำเสียหำยขำ้งตน้บริษทัจะช ำระให้เป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะและจะจดัส่งทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนภำยใน 14 วนันบัจำกวนัใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง โดยไม่มีดอกเบ้ีย หำกบริษทัไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซ้ือ
หุ้นดังกล่ำวให้แก่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำว บริษทัจะช ำระดอกเบ้ียให้แก่ผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค ำนวณจำกค่ำเสียหำยนบัจำกวนัท่ีพน้ก ำหนดระยะเวลำ 14 วนั
ดงักล่ำวจนถึงวนัท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดรั้บเงินคืนแลว้ อยำ่งไรก็ดี ไม่วำ่ในกรณีใดๆ หำกไดมี้กำรส่งเช็คคืน
เงินค่ำเสียหำยดงักล่ำวทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมท่ีอยูท่ี่ระบุในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญั
โดยถูกตอ้งแลว้ ให้ถือว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดรั้บคืนเงินค่ำเสียหำยแลว้โดยชอบ และผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ียหรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป 

อน่ึง ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นบุคคลต่ำงดำ้ว (ทั้งบุคคลธรรมดำและนิติบุคคล) ใชสิ้ทธิจองซ้ือ
หุ้นสำมญั แต่ไม่สำมำรถจองซ้ือไดเ้น่ืองจำกขอ้จ ำกดัในเร่ืองอตัรำส่วนกำรถือหุ้นของบุคคลต่ำงดำ้ว ซ่ึงขอ้บงัคบั
ของบริษทัก ำหนดว่ำกำรถือหุ้นของบุคคลต่ำงดำ้วจะตอ้งไม่เกินกว่ำร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้
ทั้งหมดของบริษทั ในกรณีเช่นน้ี บริษทัจะไม่ชดใชค้่ำเสียหำย หรือด ำเนินกำรอ่ืนใดใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ท่ีเป็นบุคคลต่ำงดำ้ว และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นบุคคลต่ำงดำ้วดงักล่ำวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำย หรือ
เรียกร้องใหบ้ริษทัชดใชค้่ำเสียหำยใดๆ ทั้งส้ิน  

อย่ำงไรก็ดี ใบส ำคญัแสดงสิทธิยงัคงมีผลใชบ้งัคบัต่อไปจนถึงวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย หำก ณ วนัใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทำ้ยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นบุคคลต่ำงดำ้วยงัไม่สำมำรถใชสิ้ทธิได ้เน่ืองจำกอตัรำส่วนกำรถือหุ้น
ของบุคคลต่ำงดำ้วในขณะนั้นเกินกวำ่จ ำนวนท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัซ่ึงก ำหนดขอ้จ ำกดักำรโอนหุน้ ใหถื้อ
ว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวหมดอำยุลง โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นบุคคลต่ำงดำ้วดงักล่ำว ไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ต่อบริษทั และบริษทัจะไม่ด ำเนินกำรชดใชค้่ำเสียหำยท่ีเกิดข้ึนทั้งส้ิน 

 

4.  เง่ือนไขกำรปรับสิทธิ 

บริษทัจะด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิ และอตัรำกำรใชสิ้ทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญัตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
เม่ือเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หน่ึงดงัต่อไปน้ี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ไม่ใหน้อ้ยไปกวำ่เดิม 

(4.1) เม่ือบริษทัมีกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญัของบริษทัอนัเป็นผลมำจำกกำรรวมหรือกำรแบ่งแยก
หุ้นสำมญัท่ีไดอ้อกแลว้ของบริษทั ซ่ึงกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัที
นบัตั้งแต่วนัท่ีไดมี้กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญัของบริษทั 

(4.1.1) รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

Price 1 = 
Price 0[Par1] 
[Par 0 ] 

(4.1.2) อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

Ratio 1 = 
Ratio 0[Par0] 
[Par 1 ] 
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โดยท่ี  

Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Par 1 คือ มูลค่ำท่ีตรำไวห้ลงักำรเปล่ียนแปลง 
Par 0 คือ มูลค่ำท่ีตรำไวเ้ดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

(4.2) เม่ือบริษทัเสนอขำยหุน้ท่ีออกใหม่ใดๆ ในรำคำท่ีต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของรำคำหุน้ท่ีค  ำนวณไดต้ำมวธีิกำรท่ีใชร้ำคำ
ตลำดในขณะเสนอขำยหุน้นั้นหรือรำคำตลำดในช่วงก่อนกำรเสนอขำยหุน้นั้น 

กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสำมญั
จะไม่ไดรั้บสิทธิในกำรจองซ้ือหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ (วนัแรกท่ีตลำดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับกรณี
ท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Issues) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ 
กรณีท่ีเป็นกำรออกและเสนอขำยให้แก่ประชำชนและนกัลงทุนทัว่ไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่
บุคคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

อน่ึง ในกรณีท่ีมีกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่พร้อมกันมำกกว่ำหน่ึงรำคำ ในกำรเสนอขำยใน
เง่ือนไขท่ีจะตอ้งจองซ้ือดว้ยกนั ให้น ำจ ำนวนหุน้และรำคำเสนอขำยทุกรำคำมำค ำนวณรำคำเฉล่ียต่อหุน้ของหุน้
สำมญัท่ีออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีกำรเสนอขำยพร้อมกนัดงักล่ำวไม่อยูภ่ำยในเง่ือนไขท่ีจะตอ้งจองซ้ือดว้ยกนั ใหน้ ำ
จ ำนวนหุ้นและรำคำเสนอขำยท่ีต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษทั” มำค ำนวณรำคำ
เฉล่ียต่อหุน้ของหุน้สำมญัท่ีออกใหม่เท่ำนั้น 

รำคำเฉล่ียต่อหุน้ของหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงินทั้งส้ินท่ีบริษทัจะไดรั้บจำกกำรเสนอ
ขำยหุน้หกัค่ำใชจ่้ำยในกำรเสนอขำยหลกัทรัพยห์ำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัทั้งส้ินท่ีออกใหม่ในคร้ังนั้น 

“รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษทั” หมำยถึง รำคำตลำดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนด เพ่ือประ
โยชน์ในกำรพิจำรณำวำ่ กำรเสนอขำยหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ในคร้ังนั้น มีลกัษณะเขำ้ข่ำยเป็นกำรเสนอขำยหุน้ท่ี
ออกใหม่ในรำคำต ่ำ ตำมหลกัเกณฑ์ และวิธีกำรท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 2 (2) ประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ท่ี สจ. 39/2551 เร่ือง กำรค ำนวณรำคำเสนอขำยหลกัทรัพยแ์ละกำรก ำหนดรำคำตลำดเพ่ือกำรพิจำรณำกำร
เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่ในรำคำต ่ำ ลงวนัท่ี 24 ธนัวำคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งท่ีจะมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมหรือใชแ้ทน
ในอนำคต) 

ในกรณีท่ีไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทั” เน่ืองจำกหุน้สำมญัไม่มีกำรซ้ือขำย
ในช่วงเวลำดงักล่ำว บริษทัจะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยติุธรรมเพ่ือใชใ้นกำรค ำนวณแทน 

“รำคำยติุธรรม” หมำยถึงรำคำท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษำทำงกำรเงินท่ีส ำนกังำน ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบ 

(4.2.1) รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

Price 1 = Price 0[ (A2x MP) + B2X ] 
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  [ MP (A2 + B2)] 

(4.2.2) อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

Ratio 1 = 
Ratio 0[ MP (A2 + B2)] 

[(A2 x MP) +B2X ] 

โดยท่ี  

Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
MP คือ รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทั 
A2 คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีไดเ้รียกช ำระเต็มมูลค่ำแลว้  ณ วนัก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนผู ้

ถือหุ้นเพ่ือสิทธิในกำรจองซ้ือหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่ กรณีเสนอขำยหุ้นสำมญั
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ วนัก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัท่ีออก
ใหม่ กรณีเสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่ประชำชนและนักลงทุนทั่วไป และ/หรือ 
กรณีเสนอขำยหุน้สำมญัใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

B2 คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ท่ีเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำย
ใหแ้ก่ประชำชนและนกัลงทุนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั 

B2X คือ จ ำนวนเงินท่ีจะไดรั้บภำยหลงัจำกกำรหกัค่ำใชจ่้ำย (ถำ้มี) จำกกำรออกหุ้นสำมญั
ท่ีออกใหม่ท่ีมีกำรเสนอขำยใหผู้ถื้อหุน้เดิมและ/หรือเสนอขำยแก่ประชำชนและ
นกัลงทุนทัว่ไปและ/หรือกรณีเสนอขำยหุน้สำมญัใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั แลว้แต่
กรณี 

(4.3) เม่ือบริษทัเสนอขำยหุน้กูแ้ปลงสภำพหรือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯท่ีออกใหม่โดยก ำหนดรำคำหรือค ำนวณรำคำของ
หุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับหุ้นกูแ้ปลงสภำพหรือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯดงักล่ำว ต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของรำคำหุ้นท่ี
ค ำนวณตำมวิธีท่ีใชร้ำคำตลำดในขณะเสนอขำยหุ้นกู้แปลงสภำพหรือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือรำคำตลำด
ในช่วงก่อนกำรเสนอขำยหุน้กูแ้ปลงสภำพหรือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯนั้น 

กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสำมญั
จะไม่ไดรั้บสิทธิในกำรจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ใดๆท่ีใหสิ้ทธิแปลงสภำพเป็นหุน้สำมญัหรือใหสิ้ทธิท่ีจะซ้ือ
หุ้นสำมญั (วนัแรกท่ีตลำดหลกัทรัพยป์ระกำศข้ึนเคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้ผูถื้อหุ้น
เดิม (Rights Issue) และ/หรือวนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆท่ีใหสิ้ทธิท่ีจะแปลงสภำพเป็นหุ้น
สำมญัหรือให้สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัแก่ประชำชนและนกัลงทุนทัว่ไปและ/หรือกรณีเสนอขำยให้แก่บุคคลใน
วงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 
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รำคำเฉล่ียต่อหุน้ของหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บจำกกำรออกหลกัทรัพยใ์ดๆท่ี
มีสิทธิแปลงสภำพเป็นหุน้สำมญัหรือให้สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัรวมกบัเงินท่ีจะไดรั้บจำกกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพ
เป็นหุ้นสำมญัหรือใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัถำ้มีกำรใชสิ้ทธิทั้งหมด หำรดว้ยจ ำนวนหุ้นทั้งส้ินท่ีตอ้งออกใหม่
เพ่ือรองรับกำรใชสิ้ทธินั้น 

รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษทัและฐำนของมูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวซ่ึ้งจะใชเ้ปรียบเทียบใหมี้ควำมหมำย
เช่นเดียวกบัรำยละเอียดในขอ้ (4.2) ขำ้งตน้ 

(4.3.1) รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

Price 1 = 
Price 0[ (A3x MP)+B3X ] 

[ MP(A3 + B3) ] 

(4.3.2) อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

Ratio 1 = 
Ratio 0[MP (A3+B3)] 
[ (A3 x MP) + B3X] 

โดยท่ี  

Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
MP คือ “รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบริษทั” 
A3 คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีไดเ้รียกช ำระเต็มมูลค่ำแลว้  ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น

เพ่ือกำรจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ท่ีใหสิ้ทธิท่ีจะแปลงสภำพเป็นหุน้สำมญัหรือให้
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญักรณีเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมและ/หรือก่อนวนัแรกของ
ระยะเวลำกำรเสนอขำยหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ใดๆท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพเป็นหุ้น
สำมญัหรือใหสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัต่อประชำชนและนกัลงทุนทัว่ไปและ/หรือบุคคล
ในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

B3 คือ จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับกำรใชสิ้ทธิของหลกัทรัพยใ์ดๆซ่ึงให้สิทธิท่ีจะ
แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัหรือใหสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัท่ีจะเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมและ/หรือประชำชนและนกัลงทุนทัว่ไปและ/หรือบุคคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

B3X คือ จ ำนวนเงินท่ีบริษัทจะได้รับภำยหลังจำกกำรหักค่ำใช้จ่ำย  (ถ้ำมี) จำกกำรออก
หลกัทรัพยใ์ดๆท่ีใหสิ้ทธิท่ีจะแปลงสภำพเป็นหุน้สำมญัหรือใหสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั
ท่ีเสนอขำยให้ผูถื้อหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขำยแก่ประชำชนและนกัลงทุนทัว่ไปและ/
หรือบุคคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณีรวมกบัเงินท่ีจะไดรั้บจำกกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพ
เป็นหุน้สำมญัหรือซ้ือหุน้สำมญั 
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(4.4) เม่ือบริษทัจ่ำยปันผลทั้งหมดหรือบำงส่วนเป็นหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั ซ่ึงกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้
สิทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสำมญัไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วนัแรกท่ี
ตลำดหลกัทรัพย ์ข้ึนเคร่ืองหมำย XD) 

(4.4.1) รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี  

Price 1 = 
Price 0[     A1     ] 
    [ A1 + B1 ] 

(4.4.2) อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

Ratio 1 = 
Ratio 0[  A1 + B1  ] 
               [    A1    ] 

โดยท่ี  

 

 

(4.5) เม่ือบริษทัจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกวำ่อตัรำร้อยละ 90 ของก ำไรสุทธิหลงัหักภำษีเงินไดต้ำมงบกำรเงินเฉพำะ
ของบริษทัส ำหรับกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบญัชีใดๆ ส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะของบริษทัตลอดอำยุ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ CRANE-W1 

กำรค ำนวณอตัรำร้อยละของเงินปันผลท่ีจ่ำยใหก้บัผูถื้อหุน้ใหค้  ำนวณโดยน ำเงินปันผลท่ีจ่ำยออกจริงใน
รอบระยะเวลำบญัชีในแต่ละปีดงักล่ำว รวมทั้งเงินปันผลระหวำ่งกำล (ถำ้มี) หำรดว้ยก ำไรสุทธิหลงัหักภำษีเงิน
ไดข้องผลกำรด ำเนินงำนของรอบระยะเวลำบญัชีนั้นกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิจะมี
ผลบังคับทันทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสำมัญไม่มีสิทธิในกำรรับเงินปันผลนั้น (วนัแรกท่ีตลำดหลักทรัพย์ 
ประกำศข้ึนเคร่ืองหมำย XD) 

“รำคำตลำดต่อหุน้ของหุ้นสำมญัของบริษทั” ให้ใชแ้ละมีควำมหมำยเช่นเดียวกบัรำยละเอียดในขอ้ (4.2) 
ขำ้งตน้ 

“วนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ” หมำยถึงวนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สำมญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในเงินปันผล 

(4.5.1) รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี  

Price 1 
= 

Price 0[ MP - (D - R)] 
[       MP      ] 

Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
A1 คือ จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีไดเ้รียกช ำระเตม็มูลค่ำแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้สำมญั

เพื่อสิทธิในกำรรับหุน้ปันผล 
B1 คือ จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ในรูปแบบของหุน้สำมญัปันผล 
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(4.5.2) อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

Ratio 1 = 
Ratio 0[        MP        ] 

[ MP - (D – R) ] 

โดยท่ี  
Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
MP คือ “รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบริษทั” 
D คือ เงินปันผลต่อหุน้ท่ีจ่ำยจริงแก่ผูถื้อหุน้ 
R คือ เงินปันผลต่อหุ้นท่ีจ่ำยหำกน ำก ำไรสุทธิหลงัหักภำษีเงินได้ในอตัรำร้อยละ 90 มำ

ค ำนวณจำกจ ำนวนหุน้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

(4.6) ในกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์ใดๆอนัท ำให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์ใดๆ อนัพึงได้โดยท่ี
เหตุกำรณ์ใดๆนั้นไม่ไดก้ ำหนดอยูใ่นขอ้ (4.1) ถึง (4.5) ให ้บริษทัหรือบริษทัอำจแต่งตั้งท่ีปรึกษำทำงกำรเงินของ
บริษทัข้ึนเพ่ือร่วมกนัพิจำรณำก ำหนดกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่อยำ่งเป็น
ธรรมและไม่ท ำให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดรั้บผลประโยชน์ดอ้ยไปจำกเดิมโดยให้ถือว่ำผลกำรพิจำรณำนั้น
เป็นท่ีสุดและใหบ้ริษทัแจง้ใหส้ ำนกังำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรัพย ์และนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทรำบถึง
รำยละเอียดดงักล่ำวทนัทีท่ีตอ้งท ำใหมี้กำรปรับสิทธิ 

(4.7) กำรค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ (4.1) ถึง (4.6) เป็นอิสระต่อกนัและจะ
ค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงตำมล ำดับเหตุกำรณ์ต่ำงๆก่อนหลงัเปรียบเทียบกับ “รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของ
บริษทั” ส ำหรับกรณีท่ีเหตุกำรณ์ต่ำงๆเกิดข้ึนพร้อมกนัให้ค  ำนวณกำรเปล่ียนแปลงเรียงตำมล ำดบัดงัน้ีคือ (4.1) 
(4.5) (4.4) (4.2) (4.3) และ (4.6) โดยในแต่ละล ำดบัคร้ังท่ีค  ำนวณกำรเปล่ียนแปลง ให้คงสภำพของรำคำกำรใช้
สิทธิเป็นทศนิยม 3 ต ำแหน่งและอตัรำกำรใชสิ้ทธิเป็นทศนิยม 5 ต ำแหน่งรำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษทัซ่ึง
จะใชเ้ปรียบเทียบ ใหใ้ชแ้ละมีควำมหมำยเช่นเดียวกบัรำยละเอียดในขอ้ (4.2) ขำ้งตน้  

(4.8) ในกำรปรับสิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษทัจะปรับสิทธิโดยกำรปรับรำคำและอตัรำกำรใชสิ้ทธิ โดยไม่มีกำร
ปรับรำคำใชสิ้ทธิควบคู่กบักำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำรปรับอตัรำกำรใชสิ้ทธิ ทั้งน้ี บริษทัจะจดั
ใหมี้กำรออกหุน้ใหม่เพ่ิมเติมรองรับกำรเปล่ียนแปลงกำรใชสิ้ทธิ เม่ือมีกำรด ำเนินกำรปรับรำคำใชสิ้ทธิและอตัรำ
กำรใชสิ้ทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ 

(4.9) กำรค ำนวณเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ (4.1) ถึง (4.6) จะไม่มีกำรเปล่ียนแปลงซ่ึง
ท ำให้รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่สูงข้ึนและ/หรืออตัรำกำรใชสิ้ทธิลดลงเวน้แต่กรณีกำรรวมหุ้นในกรณีท่ีหุ้นสำมญัท่ี
เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิตำมจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิของกำรแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง (ทศนิยม 5 
ต ำแหน่งของอตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง) ค ำนวณออกมำเป็นเศษของหุ้น ให้ตดัเศษของหุน้นั้น
ท้ิงและหำกรำคำกำรใชสิ้ทธิหลงักำรเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 3 ต ำแหน่ง) คูณกบัจ ำนวนหุ้นสำมญัในกำรแสดง
ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิในรอบนั้นค ำนวณไดเ้ป็นเศษของบำท ใหต้ดัเศษของบำทท้ิง 
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(4.10) ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิจนเป็นผลท ำให้รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่ท่ีค ำนวณตำมสูตรมีรำคำต ่ำ
กวำ่มูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุ้นสำมญั (Par Value) ของบริษทั ให้ใชมู้ลค่ำท่ีตรำไวข้องหุ้นสำมญัของบริษทัเป็นรำคำ
ใชสิ้ทธิ และยงัใชอ้ตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมท่ีก ำหนดในขอ้ (4.1) ถึง (4.5) ต่อไป แลว้แต่กรณี 

(4.11) สถำนภำพของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีอยู่ระหว่ำงวนัท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงควำมจ ำนงใชสิ้ทธิและวนั
ก่อนท่ีกระทรวงพำณิชยจ์ะรับจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้อนัเน่ืองจำกกำรใชสิ้ทธิ จะมีสถำนภำพและสิทธิ
เช่นเดียวกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ ท่ียงัไม่ไดแ้สดงควำมจ ำนงใชสิ้ทธิและสถำนภำพของใบส ำคญัแสดงสิทธิจะ
ส้ินสุดลงในวนัท่ีกระทรวงพำณิชยรั์บจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้อนัเน่ืองมำจำกกำรใชน้ั้น 

(4.12) ในกรณีท่ีบริษทัมีกำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิและ/หรืออตัรำกำรใชสิ้ทธิในช่วงท่ีบริษทัยงัไม่ไดด้ ำเนินกำรน ำหุน้
สำมญัท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิไปจดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชย ์ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ท่ีไดใ้ชสิ้ทธิแลว้จะไดรั้บกำรปรับสิทธิยอ้นหลงัโดยบริษทัจะออกหุ้นสำมญัใหม่เพ่ิมเติมให้แก่ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิโดยเร็วท่ีสุดตำมจ ำนวนท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสมควรจะไดรั้บหำกรำคำท่ีไดป้รับใหม่นั้นมีผล
บงัคบัใช ้โดยหุน้สำมญัส่วนท่ีเพ่ิมใหม่อำจไดรั้บชำ้กวำ่หุน้สำมญัท่ีไดรั้บก่อนหนำ้น้ี แต่ไม่เกิน 15 วนัท ำกำร นบั
จำกวนัท่ีมีกำรปรับสิทธิ (ในกรณีระบบใบหุ้น) และภำยใน 7 วนัท ำกำรนับจำกวนัท่ีมีกำรปรับสิทธิ (ในกรณี
ระบบไร้ใบหุน้) 

(4.13) หุน้สำมญัใหม่ท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิและไดรั้บผลประโยชน์อนัพึงไดเ้หมือนหุน้
สำมญัเดิมท่ีออกและเรียกช ำระเต็มมูลค่ำแลว้ของบริษทัทุกประกำร เม่ือกระทรวงพำณิชยไ์ดรั้บจดทะเบียนเพ่ิม
ทุนช ำระแลว้ของบริษทั 

(4.14) กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและ /หรืออัตรำกำรใช้สิทธิตำมเง่ือนไขท่ีได้ก ำหนดไวข้ำ้งต้น บริษทัจะ
ด ำเนินกำรแจง้ผลกำรเปล่ียนแปลงโดยบอกถึงรำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณและเหตุผลท่ีตอ้งมีกำรเปล่ียนแปลง
ดงักล่ำวให้ส ำนกังำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรัพย ์และนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบ เพ่ือแจง้รำคำกำรใช้
สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิท่ีก ำหนดข้ึนมำใหม่ รวมทั้ งขอ้เท็จจริงโดยย่อของสำเหตุท่ีมีกำรปรับสิทธิวิธีกำร
ค ำนวณและวนัท่ีกำรปรับสิทธิดังกล่ำวมีผลใชบ้งัคบั โดยจะแจง้กำรปรับสิทธิทนัที หรือก่อนวนัท่ีรำคำกำรใช้
สิทธิ และ/หรือ อตัรำใชสิ้ทธิท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงนั้นมีผลใชบ้งัคบั และบริษทัจะแจง้รำยละเอียดกำรเปล่ียนแปลง
รำคำกำรใชสิ้ทธิและ/หรืออตัรำกำรใชสิ้ทธิผำ่นส่ือกำรเผยแพร่ขอ้มูลของตลำดหลกัทรัพย ์ (SET PORTAL) ใหผู้ ้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบ ตำมเวลำและวธีิกำรท่ีระบุไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิน้ี 

5. เง่ือนไขอ่ืนๆ 

ให้คณะกรรมกำรบริษัท หรือบุคคลท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยมีอ ำนำจพิจำรณำ ( 1) ก ำหนดและแก้ไข
เปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนด เง่ือนไข และรำยละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีจองซ้ือและไดรั้บจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตำมสัดส่วน 
(Right Offering) (“ใบส ำคญัแสดงสิทธิ CRANE-W1”) โดยไม่คิดมูลค่ำ (2) เขำ้เจรจำ ตกลงลงนำมในเอกสำรและสญัญำต่ำงๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง (3) ลงนำมในเอกสำรค ำขออนุญำต ค ำขอผอ่นผนัต่ำงๆ และหลกัฐำนท่ีจ ำเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดง
สิทธิดงักล่ำว ซ่ึงรวมถึงกำรติดต่อ และกำรยื่นค ำขออนุญำตหรือขอผ่อนผนัเอกสำรและหลกัฐำนดงักล่ำวต่อหน่วยงำนรำชกำร
หรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งและกำรน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิ CRANE-W1 เขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์ และ (4) ด ำเนินกำร
อ่ืนใดอนัจ ำเป็นและสมควรเก่ียวกบักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ CRANE-W1 ดงักล่ำวไดทุ้กประกำร 
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6. รำยละเอยีดเกีย่วกบัหุ้นสำมญัทีอ่อกใหม่เพ่ือรองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ลกัษณะส ำคญัของหุ้นสำมญัทีอ่อกใหม่ 

จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ีจะจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั
  

:  174,106,171 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  20.00 ของจ ำนวนหุ้นท่ี
จ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั (รวมจ ำนวนหุ้นท่ีเสนอ
ขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมควบคู่ใบส ำคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี)  

มูลค่ำท่ีตรำไว ้ :  หุน้ละ 1.00 บำท (ณ วนัท่ี 27 เมษำยน 2560) 

รำคำกำรใชสิ้ทธิ :  3.00 บำทต่อหุน้ เวน้แตจ่ะมีกำรปรับรำคำใชสิ้ทธิ ซ่ึงเป็นไป
ตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ 

เน่ืองจำกหุน้สำมญัของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์ดงันั้นหุน้สำมญัท่ีออกใหม่เน่ืองจำกกำรใช้
สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสำมำรถเขำ้ท ำกำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพย ์ไดภ้ำยหลงัจำกท่ีบริษทัด ำเนินกำรจดทะเบียนหุน้
สำมญัท่ีออกใหม่ดงักล่ำวต่อตลำดหลกัทรัพย ์แลว้ โดยบริษทัจะด ำเนินกำรยืน่ขออนุญำตน ำหุน้สำมญัท่ีออกใหม่จำกกำรใชสิ้ทธิ
แปลงสภำพของใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อตลำดหลกัทรัพยโ์ดยเร็ว  
7. ข้อจ ำกดักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

บริษทัไม่มีขอ้จ ำกัดในกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั เวน้แต่กำรโอนเกิดข้ึน
ในช่วงปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเพ่ือพกักำรโอนหรือกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 21 วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทำ้ย และตลำดหลกัทรัพยจ์ะท ำกำรข้ึนเคร่ืองหมำย SP (ห้ำมกำรซ้ือขำย) ล่วงหนำ้ 3 วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมุดทะเบียน 
(ในกรณีท่ีวนัปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนสิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของตลำดหลกัทรัพย ์ให้เล่ือนวนัปิด
สมุดทะเบียนเป็นวนัท ำกำรก่อนหนำ้) โดยบริษทัจะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัใน
คร้ังน้ีไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์ 

บุคคลต่ำงดำ้ว 

(7.1) บริษทัจะไม่ออกหุ้นสำมญัให้แก่ผูใ้ชสิ้ทธิท่ีเป็นบุคคลต่ำงดำ้ว ซ่ึงไดด้ ำเนินกำรใชสิ้ทธิตำมวิธีกำรใชสิ้ทธิจน
ท ำให้อตัรำส่วนกำรถือหุ้นของบุคคลต่ำงด้ำวมีจ ำนวนเกินกว่ำร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แลว้
ทั้งหมดของบริษทัตำมท่ีระบุในขอ้บงัคบัของบริษทั หรือตำมอตัรำส่วนท่ีอำจมีกำรแกไ้ขในขอ้บงัคบัของ
บริษทัในอนำคต 

(7.2) หำกขอ้จ ำกดักำรโอนดงักล่ำวขำ้งตน้มีผลท ำใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิบุคคล
ต่ำงดำ้วท่ีไดด้ ำเนินกำรใชสิ้ทธิตำมวธีิกำรใชสิ้ทธิ ไม่สำมำรถใชสิ้ทธิไดต้ำมจ ำนวนท่ีระบุในใบแจง้ควำมจ ำนง
กำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญั ไม่ว่ำทั้ งหมดหรือบำงส่วน ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสำมำรถเลือกให้บริษทั 
ด ำเนินกำรอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(7.2.1) ให้บริษทัคืนใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ และเงินท่ีเหลือตำมรำคำใชสิ้ทธิ
ของใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในส่วนท่ีไม่สำมำรถใชสิ้ทธิได ้โดยไม่มี
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ดอกเบ้ียให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิบุคคลต่ำงดำ้วดงักล่ำว ทำง
ไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นๆ 

(7.2.2) ใหบ้ริษทัเป็นผูถื้อใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
และเงินตำมจ ำนวนกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดง
สิทธิงบุคคลต่ำงดำ้วไดย้ื่นควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิในส่วนท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิเอำไวต้ำมล ำดบัก่อนหลงั 
เพ่ือด ำเนินกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในส่วนท่ียงัมิไดมี้
กำรใชสิ้ทธิดงักล่ำว เม่ือมีกำรเขำ้ถือหุ้นตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่ำว ไม่ขดัต่อขอ้จ ำกดัทั้งจ ำนวนหรือบำงส่วน  

ทั้งน้ี ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิบุคคลต่ำงดำ้ว จะตอ้งแสดง
ควำมจ ำนงท่ีจะให้บริษทั ด ำเนินกำรตำมขอ้ (7.2.1) หรือ (7.2.2) ขำ้งตน้ โดยระบุในใบแจง้ควำม
จ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั ณ วนัแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง 

(7.2.3) บริษทัจะอนุญำตใหมี้กำรด ำเนินกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
ในส่วนท่ียงัมิไดรั้บกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ (7.2.2) บำงส่วนหรือทั้งหมดในวนัใชสิ้ทธิวนัแรกท่ีสำมำรถ
กระท ำไดโ้ดยไม่ขดัต่อขอ้จ ำกดั อยำ่งไรก็ดี หำกมีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ีรอกำรใชสิ้ทธิ ณ วนัใชสิ้ทธิดงักล่ำวมำกกวำ่จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีอนุญำตใหซ้ื้อไดโ้ดยไม่
ขดัต่อขอ้จ ำกดักำรโอนหุ้น เร่ืองสัดส่วนกำรถือครองหลกัทรัพยข์องผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิบุคคล
ต่ำงดำ้ว บริษทัจะด ำเนินกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู ้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิบุคคลต่ำงดำ้ว ตำมล ำดบักำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิท่ีครบถว้นสมบูรณ์
ตำมขอ้ก ำหนดในกำรใชสิ้ทธิในคร้ังน้ี 

(7.2.4) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิบุคคลต่ำงดำ้วจะไม่ไดรั้บกำรชดเชยไม่วำ่
รูปแบบใดจำกบริษทั ในกรณีท่ีไม่สำมำรถด ำเนินกำรใชสิ้ทธิได ้โดยมีสำเหตุมำจำกขอ้จ ำกดัเร่ือง
สัดส่วนกำรถือครองหลกัทรัพยข์องผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิบุคคล
ต่ำงดำ้ว 

(7.2.5) หำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ แสดงควำมจ ำนงใหบ้ริษทัด ำเนินตำม
ขอ้ (7.2.2) และ ณ วนัใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่ำวไม่สำมำรถใชสิ้ทธิได ้เน่ืองจำกขอ้จ ำกดัเก่ียวกบักำรถือครองหุ้นของใบส ำคญัแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ให้ถือว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่ำวหมดอำยลุงโดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆต่อบริษทั และบริษทัจะไม่ด ำเนินกำรชดใชค้่ำเสียหำยท่ีเกิดข้ึนทั้งส้ิน 

8. ทีม่ำของกำรก ำหนดรำคำหลกัทรัพย์ทีเ่สนอขำย 

ไม่มีกำรก ำหนดรำคำของใบส ำคญัแสดงสิทธิ เน่ืองจำกกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวเป็นกำรออกโดยไม่คิดมูลค่ำ 

9. กำรประชุมผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ  



 

26 

 

ในกรณีท่ีมีเหตุใหเ้กิดผลกระทบต่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทั้งในส่วนของรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิท่ีท ำให้
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเสียผลประโยชน์ นอกเหนือจำกท่ีก ำหนดไว ้กำรเรียก และ/หรือ กำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิให้
เป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรดงัต่อไปน้ี 

(9.1) บริษทัมีสิทธิเรียกประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดไ้ม่ว่ำในเวลำใดๆ อย่ำงไรก็ตำม กำรเรียกประชุมจะตอ้ง
ไม่ใช่เพ่ือแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิเร่ืองกำรขยำยอำยุใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือกำรเปล่ียนแปลงรำคำหรือ
อตัรำกำรใชสิ้ทธิ ยกเวน้กำรปรับสิทธิตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 4. 

(9.2) ในกำรเรียกประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ไม่วำ่จะเป็นกำรเรียกประชุม โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิได้
ใชสิ้ทธิ หรือบริษทัเป็นผูด้  ำเนินกำรเรียกประชุม ให้บริษทัจดัท ำหนงัสือนดัประชุม ระบุ สถำนท่ี วนั เวลำ ผูท่ี้
ขอใหเ้รียกประชุม และเร่ืองท่ีจะพิจำรณำในท่ีประชุม และจดัส่งใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือ
ใชสิ้ทธิไปแลว้บำงส่วนแต่ละรำย ตำมรำยช่ือ และท่ีอยูท่ี่ปรำกฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ และ
แจง้ผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลำดหลกัทรัพย ์(SET PORTAL) เพื่อก ำหนดสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมไม่
นอ้ยกวำ่ 7 วนัก่อนกำรประชุมในแต่ละคร้ัง 

(9.3) ในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บำงส่วนซ่ึงมี
สิทธิเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได ้
โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวจะตอ้งจดัท ำหนงัสือมอบฉนัทะตำมแบบท่ีบริษทัก ำหนดและใหย้ืน่หนงัสือ
มอบฉนัทะต่อประธำนท่ีประชุมหรือผูท่ี้ประธำนท่ีประชุมมอบหมำยก่อนเร่ิมกำรประชุม  

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ หมำยถึง ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิหรือใช้สิทธิไปแลว้บำงส่วนของบริษทัในขณะนั้น โดยไม่รวมถึงผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิคนใดท่ีมีส่วนไดเ้สียในขอ้พิจำรณำอนัใดซ่ึงท่ีประชุมจะพิจำรณำและลงมติ ห้ำมมิให้ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิคนนั้นออกเสียงลงคะแนนในขอ้พิจำรณำขอ้นั้น 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมีส่วนไดเ้สียตำมขอ้น้ี หมำยถึง ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมีควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีท่ีประชุมพิจำรณำลงมติ 

(9.4) ในกำรออกเสียงลงคะแนน ให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีถือ
อยู่โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิหน่ึงหน่วยมีหน่ึงเสียง ผูเ้ป็นประธำนในท่ีประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
นอกจำกสิทธิท่ีตนมีในฐำนะเป็นผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือผูรั้บมอบฉนัทะ 

(9.5) ในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจัดข้ึนโดยบริษทั ให้ประธำนกรรมกำรบริษทัหรือบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรบริษทั ท ำหนำ้ท่ีเป็นประธำนท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผูจ้ดักำรประชุม ประธำนในท่ีประชุมอำจจะมำจำกบุคคลท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิลง
มติเห็นชอบคดัเลือกนอกเหนือไปจำกประธำนกรรมกำรหรือบุคคลท่ีประธำนกรรมกำรมอบหมำย โดยท่ีทั้งสอง
กรณีประธำนท่ีประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงช้ีขำด 

(9.6) องคป์ระชุมในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิ
หรือใชสิ้ทธิไปแลว้บำงส่วน และ/หรือ ผูรั้บมอบฉันทะมำประชุมรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ 25 รำย ซ่ึงถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิรวมกนัไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 50 ของจ ำนวนหน่วยทั้งหมดของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิ 
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และ/หรือ ใช้สิทธิไปแลว้บำงส่วนจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้ถือว่ำกำร
ประชุมเป็นอนัระงบัไป หำกกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธินั้นเป็นกำรเรียกโดยมติคณะกรรมกำรบริษทัให้
นดัประชุมใหม่ภำยในระยะเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนั แต่ไม่เกินกวำ่ 14 วนั นบัจำกวนัก ำหนดประชุมผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิในคร้ังแรก และให้บริษทัด ำเนินกำรจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมไปยงัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทุกรำย
และตลำดหลกัทรัพยต์ำมรำยละเอียดและวธีิกำรท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ ในกำรประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวำ่จะตอ้งครบ
องคป์ระชุม กล่ำวคือ มีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมำประชุมเท่ำใดถือวำ่เป็นองคป์ระชุม ทั้งน้ี ส ำหรับในกรณีท่ีผู ้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผูร้้องขอใหเ้รียกประชุม จะไม่มีกำรเรียกประชุมใหม่ 

(9.7) ในกรณีท่ีปรำกฏว่ำกำรประชุมคร้ังใด เม่ือล่วงเวลำนัดไปแลว้ 45 นำที ยงัมีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้ร่วม
ประชุมยงัไม่ครบเป็นองคป์ระชุมใหถื้อวำ่กำรประชุมเป็นอนัระงบัไป  

(9.8) มติท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนหน่วยของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิ และ/หรือ ใชสิ้ทธิไปแลว้บำงส่วน ณ ขณะนั้น ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน  

(9.9) มติใดๆ ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดล้งมติไปแลว้นั้น ใหถื้อวำ่มีผลผกูพนัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทุก
รำยไม่วำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธินั้นจะไดเ้ขำ้ร่วมประชุมดว้ยหรือไม่ก็ตำม 

(9.10) ภำยหลงัจำกบริษทัไดด้ ำเนินกำรจดัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษทัจะแจง้มติของท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบผำ่นทำงระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลำดหลกัทรัพย ์(SET PORTAL) 
โดยเร็ว 

(9.11) บริษทัจะด ำเนินกำรจดัท ำและบนัทึกรำยงำนกำรประชุมและเก็บรักษำบนัทึกดงักล่ำวไวท่ี้ส ำนกังำนใหญ่ของ
บริษทั รำยงำนกำรประชุมท่ีไดล้งลำยมือช่ือโดยประธำนใหถื้อเป็นหลกัฐำนอนัสมบูรณ์ของกิจกำรทั้งหลำยท่ีได้
ประชุมกันนั้น และจัดส่งรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวให้แก่ตลำดหลักทรัพยแ์ละส ำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน
ระยะเวลำไม่เกิน 14 วนั นบัจำกวนัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

(9.12) ในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษทัหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยจำกบริษทั และท่ีปรึกษำกฎหมำยของ
บริษทัมีสิทธิท่ีจะเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเพ่ือแสดงควำมคิดเห็นหรือให้ค  ำอธิบำยในท่ีประชุมผู ้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได ้

(9.13) บริษทัจะเป็นผูช้  ำระค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทั้งหมด 

(9.14) บริษทัจะแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิตำมมติท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธินบัตั้งแต่วนัท่ีประชุมเพ่ือลงมติ 
และบริษทัจะแจง้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ตลำดหลกัทรัพยแ์ละนำยทะเบียน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบในวนัท ำกำรถดัไป และจะแจง้ใหส้ ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพยท์รำบภำยใน 
15 วนันบัแต่วนัท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธินั้น 
 

10. กำรแก้ไขเพิม่เตมิข้อก ำหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิไม่วำ่ในกรณีใด ๆ  จะตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก ำหนดตำมประกำศ ทจ. 34/2551 หรือ
กฎเกณฑใ์ดๆ ของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ส ำนกังำน ก.ล.ต. หรือ
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ตลำดหลกัทรัพย ์รวมทั้งท่ีจะมีเพ่ิมเติมภำยหลงัท่ีบริษทัออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี ทั้งน้ี ผูอ้อกใบส ำคญั
แสดงสิทธิ และ/หรือ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิท่ีจะเสนอใหแ้กไ้ขขอ้ก ำหนดสิทธิในเร่ือง อตัรำกำรใชสิ้ทธิ รำคำกำรใช้
สิทธิ และอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ เวน้แต่จะเป็นไปตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ โดยบริษทัจะแจง้ไปยงัผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิทุกรำยถึงกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิดงักล่ำว และจะจดัส่งขอ้ก ำหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิเม่ือไดรั้บกำรร้องขอภำยใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บกำรร้องขอเป็นหนงัสือจำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ และบริษทัจะจดัส่ง
ขอ้ก ำหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมดงักล่ำวใหแ้ก่ตลำดหลกัทรัพยแ์ละนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยในวนัท ำกำรถดัไป และ
จดัส่งใหแ้ก่ส ำนกังำน ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธินั้น 

กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิในเร่ืองท่ีจะกระทบต่อสิทธิท่ีมิใช่สำระส ำคญัของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ เช่น 
แกไ้ขขั้นตอนกำรใชสิ้ทธิ หรือเร่ืองท่ีเห็นไดว้ำ่จะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยชดัแจง้ หรือในส่วนซ่ึงไม่ท ำให้
สิทธิของผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิด้อยลงหรือเพ่ือให้เป็นไปตำมบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดในกฏหมำยว่ำด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยห์รือกฏหมำยอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง กฏระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือค ำสัง่ท่ีมีผลบงัคบัทัว่ไป หรือประกำศ 
หรือขอ้บงัคบัของส ำนกังำน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้งใหบ้ริษทักระท ำโดยไม่ตอ้งไดรั้บควำมยนิยอมจำกท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิภำยหลงัจำกท่ีไดแ้จง้ใหส้ ำนกังำน ก.ล.ต. ไดท้รำบแลว้ ทั้งน้ี กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิจะตอ้งไม่เป็นกำรขยำย
อำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือกำรเปล่ียนแปลงรำคำ หรืออตัรำกำรใชสิ้ทธิ ยกเวน้กำรปรับสิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิท่ีระบุ
ไวใ้นขอ้ 4 

11. ผลบังคบัของข้อก ำหนดสิทธิและกฎหมำยทีใ่ช้บังคบั 

ขอ้ก ำหนดสิทธิฉบบัน้ีจะมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิไปจนถึงวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย โดยขอ้ก ำหนด
สิทธิฉบบัน้ีจะใชบ้งัคบัและตีควำมตำมกฎหมำยไทย กำรตีควำมและผลของขอ้ก ำหนดสิทธิฉบบัน้ีใหเ้ป็นไปตำมบทบญัญติัแห่ง
กฎหมำยไทย และหำกมีขอ้ควำมใดๆ ในขอ้ก ำหนดสิทธิน้ีขดัหรือแยง้กับกฎหมำยหรือประกำศใดๆ ท่ีมีผลใช้บังคบัตำม
กฎหมำยกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ ให้ใชข้อ้ควำมตำมกฎหมำยหรือประกำศดงักล่ำวบงัคบักบัใบส ำคญัแสดงสิทธิแทนขอ้ควำม
ของขอ้ก ำหนดสิทธิเฉพำะในส่วนท่ีขดัแยง้กนันั้น 

 

ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 บริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) 

 

 ..................................................................... 

        (นำยธงไชย แพรรังสี) 
  ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

 
              
..................................................................... 

          (นำยช ำนำญ งำมพจนวงศ)์ 
             รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 


