
บริษัท แคปปทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 

วันท่ี  13  พฤษภาคม 2564 

เรื่อง นําสงขอกําหนดสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค 

จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 5 (“CEN-W5”) 

เรียน ทานผูถือหุน 

บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. ขอกําหนดสิทธิ 

2. แบบแสดงความจํานงในการใชสิทธิ

ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 ของบริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งจะ

ประชุมในวันท่ี 30 เมษายน  2564  ใหนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน

สามัญของบริษัท ครั้งท่ี 5 (“CEN-W5”) จํานวน 372,570,964 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิม โดยไมคิดมูลคา ในอัตราสวน 2 หุน

สามัญเดิม ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ  (ในกรณีท่ีมีเศษใหปดเศษท้ิง) โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนสามัญของบริษัทท่ีมีสิทธิ

ไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกในครั้งน้ี (Record Date) ในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2564  

บริษัทขอแจงกําหนดการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท ดังตอไปน้ี 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทไดในวันท่ี 15 ของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม 

ของทุกป ของใบสําคัญแสดงสิทธิ ท้ังน้ี วันใชสิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันท่ี 15 มีนาคม 2565 และวันใชสิทธิครั้งสุดทายจะตรงกับ

วันท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ป ซึ่งตรงกับวันท่ี 12 พฤษภาคม 2569 และในกรณีท่ีวันใชสิทธิครั้งสุดทายตรงกับวันหยุด

ทําการของบริษัท ใหเลื่อนวันใชสิทธิครั้งสุดทายเปนวันทําการสุดทายของบริษัทกอนวันใชสิทธิครั้งสุดทาย  

 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีประสงคจะใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัท จะตองแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุน

สามัญของบริษัท ระหวางเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ในทุกวันทําการของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทําการกอนวัน

กําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง (“ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ”) ยกเวนระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิ

ครั้งสุดทายซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจงความจํานงในการสิทธิภายใน 15 วัน กอนวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย 

(“ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิครัง้สุดทาย”) (ในกรณีท่ีวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายตรงกับวันหยุดทําการของ

บริษัทใหเลื่อนเปนวันทําการสุดทายกอนวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย) 

ท้ังน้ี บริษัทจะไมมีการปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ ยกเวนในกรณีการใชสิทธิครั้งสุดทาย ยกเวนกรณี

ดังน้ี 

1) ในการใชสิทธิครั้งสุดทาย บริษัทจะปดสมุดทะเบียน 21 วันกอนวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย และตลาด

หลักทรัพยฯ จะทําการข้ึนเครื่องหมาย SP (หามการซื้อขาย) ลวงหนา 2 วันทําการกอนวันปดสมุดทะเบียน (ในกรณี

ท่ีวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทําการใหเลื่อนวันปดสมุดทะเบียนเปนวันทํา

การกอนหนา)

2) ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทอาจปดสมุดทะเบียนเพ่ือกําหนดสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดง

สิทธิในการเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกลาว และจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ



บริษัท แคปปทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 

บริษัทจะแจงรายละเอียดเก่ียวกับระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิ วันกําหนดการใชสิทธิ อัตราการใชสิทธิ ราคาการ

ใชสิทธิ พรอมท้ังสถานท่ีใชสิทธิ ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยฯ (SETSMART / SET PORTAL) ใหผูถือใบสําคัญ

แสดงสิทธิทราบอยางนอย 5 วันทําการกอนระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิในแตละครั้ง สําหรับการใชสิทธิครั้งสุดทาย 

บริษัทจะสงจดหมายลงทะเบียนถึงผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามรายช่ือท่ีปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 

7 วันหลังวันปดสมุดทะเบียน 

พรอมกันน้ี บริษัทขอนําสงขอกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเพ่ือใหผูถือหุนไดพิจารณาถึงขอมูลรายละเอียดและ

เง่ือนไขเก่ียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 

     (นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง) (นางสาวลภัสรินทร  ไกรวงษวณิชรุง) 

          กรรมการบริษัท                  กรรมการบริษัท 



บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 

ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาท่ีของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญท่ีเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของ 

บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 5 (CEN-W5) 

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 5 ออก

โดย บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 เมื่อวันท่ี 30 

เมษายน 2564 จํานวน 372,570,964 หนวย มูลคาหุนละ 1 บาท ราคาท่ีเสนอขายศูนยบาท จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมซึ่งมี

รายช่ือ ณ วันกําหนดรายช่ือผูถือหุน (Record Date) ท่ีมีสิทธิไดรับการจัดสรรและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ในวันท่ี 12 

พฤษภาคม 2564 ในอัตราสวน 2 หุนสามัญเดิม ตอ 1 หนวยใบสําคัญสิทธิ(กรณีมีเศษหุนใหปดท้ิง) ใบสําคัญสิทธิ 1 หนวย 

สามารถใชสิทธิซอหุนสามัญเพ่ิมทุนได 1 หุน เวนแตจะมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ ราคาการใชสิทธิ 2.14 บาท ตอ

หุน ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไดรับสิทธิตามท่ีไดกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ โดยผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผูถือใบสําคัญ

แสดงสิทธิจะตองผูกพันตามขอกําหนดสิทธิทุกประการ และใหถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับทราบและเขาใจขอกําหนด

ตางๆ ในขอกําหนดสิทธิเปนอยางดีแลว ท้ังน้ี ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิจะจัดใหมีการเก็บรักษาสําเนาขอกําหนดสิทธิไว ณ 

สํานักงานใหญของบริษัท เพ่ือใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสําเนาขอกําหนดสิทธิ ไดในวันและเวลาทําการของผูออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือสามารถดูขอกําหนดสิทธิไดจากเว็บไซดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย www.set.or.th 

คําจํากัดความ 

ขอกําหนดสิทธิ  หมายถึง ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาท่ีของบริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง 

เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ

ของบริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 5 

(CEN-W5) ท่ีจัดสรรใหแกผูถือหุนสามัญเดิมของบริษัท 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ  หมายถึง ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง 

เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 5 ชนิดระบุช่ือผูถือและโอนเปลี่ยนมือได 

ท่ีจัดสรรใหแกผูถือหุนสามัญเดิมของบริษัท 

ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ  หมายถึง  ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 

(ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือใชแทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ

บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)  

บริษัท หรือ ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ หมายถึง  บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ  หมายถึง  ผูทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท แคปปทอล 

เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) และใหรวมถึงผูทรงสิทธิในใบแทน

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง 

เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)  

วันทําการ หมายถึง  วันท่ีธนาคารพาณิชยเปดทําการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมใชวัน

เสารหรือวันอาทิตย หรือวันอ่ืนใดท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศให

เปนวันหยุดของธนาคารพาณิชย 

หนาท่ี 1 



บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 

ประกาศ ทจ.34/2551  หมายถึง  ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ.34/2551 เรื่อง การขอ

อนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนท่ีออก

ใหมและหุนท่ีออกใหมเพ่ือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ (รวมถึงท่ีมีการ

แกไขเพ่ิมเติม) 

สํานักงาน ก.ล.ต. หมายถึง  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ตลาดหลักทรัพยฯ  หมายถึง  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ศูนยรับฝากหลักทรัพย หมายถึง บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ  หมายถึง  วันท่ี 13 พฤษภาคม 2564 

วันกําหนดการใชสิทธิครั้งแรก หมายถึง วันท่ี 15 มีนาคม 2565 

วันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย  หมายถึง  วันท่ี 12 พฤษภาคม 2569 

1. รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ

1.1 สรุปรายละเอียดสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ

ประเภทของหลักทรัพย : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท แคปปทอล 

เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 5 (CEN-W5) 

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ : ชนิดระบุช่ือผูถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ : 5 ป นับจากวันท่ีออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ (ซึ่งตรงกับ

วันท่ี 13 พฤษภาคม 2564 ถึง 12 พฤษภาคม 2569) 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ  : ไมเกิน 372,570,964 หนวย 

จํานวนหุนสามัญท่ีจัดสรรเพ่ือรองรับ : ไมเกิน 372,570,964 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

การใชสิทธิ หรือคิดเปนรอยละ 50.00 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลว

ท้ังหมด ณ ปจจุบัน จํานวน 745,141,929 หุน  

วิธีการจัดสรร : จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ซึ่งมีรายช่ือ ณ วันกําหนด

รายช่ือผู ถือหุน (Record Date) ท่ีมีสิทธิไดรับการจัดสรรและ

เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ  ในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2564 ใน

อัตราสวน 2 หุนสามัญเดิม ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ (ใน

กรณีท่ีมีเศษหุนใหปดท้ิง) 

ราคาเสนอขาย : 0.00 บาทตอหนวย 

อัตราการใชสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน เวน

แตจะมีการปรับใชสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใชสิทธิ : 2.14 บาทตอหุน เวนแตกรณีมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการ

ปรับสิทธิ 

วันกําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท 

ไดในทุกวันท่ี 15 ของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน 

ธันวาคม ของทุกป ซึ่งหากวันกําหนดการใชสิทธิตรงกับวันหยุด
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ทําการของบริษัท ให้เลื่อนเป็นวันทําการสุดท้ายก่อนวันใช้สิทธิ

ในแต่ละคร้ัง     
  

ระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญ

ของบริษัทจะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของ

บริษัท ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ในทุกวันทําการของ

บริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทําการก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิ

ในแต่ละคร้ัง ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิคร้ัง

สุดท้ายซ่ึงผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจํานงในการ

ใช้สิทธิภายใน 15 วันก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย     
(ในกรณีท่ีวันกําหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายตรงกับวันหยุดทํา

การของบริ ษัท ใ ห้ เลื่ อน เป็น วัน ทําการสุด ท้ายก่อน วัน

กําหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย) 
 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
 

ตลาดรองของหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทจะนําหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
 

สรุปผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและ : กรณีท่ีผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ และมีบุคคลอ่ืนท่ี 
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในคร้ังนี้   ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซ้ือหุ้นท้ังจํานวน จะไม่ทําให้เกิดผล   
(Dilution Effect)  กระทบด้านราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจาก

ราคาการใช้สิทธิของ CEN-W5 ท่ีเท่ากับ 2.14 บาทต่อหุ้น สูง
กว่าราคาตลาดที่ 0.85 บาท (คํานวณจากราคาซ้ือขายถัวเฉลี่ย

ถ่วงน้ําหนักของหุ้น ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 7 วันทําการก่อน

วันประชุมคณะกรรมการ  (ระห ว่า ง วัน ท่ี  12 มีนาคม              
-22 มีนาคม  2564)   แ ต่ มีผลกระทบต่อส่ วนแบ่ งกํ า ไ ร  
(Earnings Dilution) และสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม 
(Control Dilution) ลดลงร้อยละ 33.33 

   -Price Dilution 
  = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย-ราคาตลาดหลังเสนอขาย* 
              ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
-*ราคาตลาดหลังเสนอขาย  =0.85-1.28 
=(ราคาตลาดxจํานวนหุ้นชําระแล้ว)+ราคาการใช้สิทธิxหุ้นรองรับ CEN-W5)      0.85 
    (จํานวนหุ้นชําระแล้ว+หุ้นรองรับ CEN-W5)  = -50.59%  ซ่ึงไม่เกิดผลกระทบด้านราคา 
=(0.85x745,141,929)+(2.14x372,570,964) 
      (745,141,929+372,570,964) 
= 1.28  บาท   
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-Control Dilution 

=   หุนรองรับ CEN-W5 

 (จํานวนหุนชําระแลว+หุนรองรับ CEN-W5) 

=    372,570,964  

 (745,141,929+372,570,964) 

 =  33.33%  

เง่ือนไขอ่ืน : ใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร 

และ/หรือ ประธานกรรมการบริษัท และ/หรือ รองประธาน

กรรมการบริษัท ลําดับท่ี 1 และ/หรือ รองประธานกรรมการ

บริษัท ลําดับท่ี 2 และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/

หรือ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ/หรือ เปนผูมีอํานาจใน

การกําหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ  เ ง่ือนไข และ

รายละเอียดอ่ืนๆ รวมถึงแตไมจํากัดเพียง ราคาและอัตราการ

ใชสิทธิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิน้ี 

ตลอดจนมีอํานาจในการกําหนดเหตุแหงการออกหุนสามัญใหม

เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิ และ/หรือ อัตรา

การใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมท้ังดําเนินการตางๆ อัน

จําเปนและสมควรอันเก่ียวเน่ืองกับการออกเสนอขายใบสําคัญ

แสดงสิทธิ และการนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนเปน

หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานท่ีเก่ียวของอ่ืน 

1.2 การใชสิทธิและเง่ือนไขการใชสิทธิ 

1.2.1  วันกําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทได  ในทุกวันท่ี 15   ของเดือน มีนาคม 

มิถุนายน กันยายน ธันวาคม ของทุกป  ในกรณีท่ีวันกําหนดการใชสิทธิตรงกับวันหยุดทําการของบริษัท 

ใหเลื่อนวันกําหนดการใชสิทธิดังกลาวเปนวันทําการสุดทายกอนวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง ท้ังน้ี 

บริษัท ไมมีขอกําหนดสิทธิใหสามารถเรียกใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใชสิทธิกอนกําหนดได 

1.2.2  วันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย 

วันท่ี 12 พฤษภาคม 2569 ในกรณีท่ีวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายตรงกับวันหยุดทําการของบริษัทให

เลื่อนเปนวันทําการสุดทายกอนวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย   

1.2.3 การใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 

ในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทแตละครั้งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญท้ังหมด

หรือบางสวนได 
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1.2.4  ระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิ 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีประสงคจะใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัท จะตองแจงความจํานงในการใช

สิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทตามวิธีการท่ีระบุไวในขอ 1.3 ระหวางเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ในทุกวันทํา

การของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทําการกอนวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง ยกเวนระยะเวลาแจง

ความจาํนงในการใชสิทธิครั้งสุดทายซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจงความจํานงในการใชสิทธิภายใน 

15 วันกอนวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย 

บริษัทจะไมมีการปดสมุดทะเบียนเพ่ือพักการโอนสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ ยกเวนกรณีดังน้ี 

1) ในการใชสิทธิครั้งสุดทาย บริษัทจะปดสมุดทะเบียน 21 วันกอนวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย และ

ตลาดหลักทรัพยฯ จะทําการข้ึนเครื่องหมาย SP (หามการซื้อขาย) ลวงหนา 2 วันทําการกอนวันปด

สมุดทะเบียน (ในกรณีท่ีวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทําการให

เลื่อนวันปดสมุดทะเบียนเปนวันทําการกอนหนา) 

2)  ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทอาจปดสมุดทะเบียนเพ่ือกําหนดสิทธิของผูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกลาว และจัดสง

หนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุมผูถือใบสําคัญแสดง

สิทธิ 
 

บริษัทจะแจงรายละเอียดเก่ียวกับระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิ วันกําหนดการใชสิทธิ อัตราการใช

สิทธิ ราคาการใชสิทธิ พรอมท้ังสถานท่ีใชสิทธิ ทางระบบเผยแพรขอมูลอิเล็คทรอนิคสของตลาดหลักทรัพยฯ  

ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบอยางนอย 7 วันกอนระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิในแตละครั้ง 

สําหรับการใชสิทธิครั้งสุดทาย บริษัทจะสงจดหมายลงทะเบียนถึงผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามรายช่ือท่ี

ปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 7 วันหลังวันปดสมุดทะเบียน 

1.2.5  นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

93 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ช้ัน 14 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท 02-009-9000 

โทรสาร 02-009-9991   

Website: www.set.or.th/tsd 

นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบตอการปดสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งในสมุด

ทะเบียนจะตองประกอบดวย ช่ือและนามสกุล สัญชาติและท่ีอยูของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิและรายละเอียด

อ่ืนๆ ท่ีศูนยรับฝากหลักทรัพยจะกําหนด ในกรณีขอมูลไมตรงกัน จะถือวาขอมูลท่ีปรากฏอยูในสมุดทะเบียน

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนขอมูลท่ีถูกตอง ดังน้ัน ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีหนาท่ีในการแจงขอเปลี่ยนแปลง 

หรือแกไขรายละเอียดขอผิดพลาดในการลงบันทึกสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตอนายทะเบียน

โดยตรง ท้ังน้ี บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจงการเปลี่ยนแปลง

ดังกลาวใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวผานทางระบบเผยแพรขอมูล
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อิเล็คทรอนิคสของตลาดหลักทรัพยฯ และแจงใหสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน รวมท้ังบริษัทจะ

ดําเนินการจัดสงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหกับผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียนดวย 

1.3  วิธีการและสถานท่ีติดตอในการใชสิทธิ 

สถานท่ีติดตอในการใชสิทธิ คือ 

บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)  

1011 อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร ช้ัน 17 

ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี  เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท  02-049-1041  

โทรสาร   02-049-1045 
 

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีติดตอในการใชสิทธิ บริษัทจะแจงรายละเอียดใหกับผูถือใบสําคัญ

แสดงสิทธิทราบผานทางระบบเผยแพรขอมูลอิเล็คทรอนิคสของตลาดหลักทรัพยฯ ตอไป 
 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทได ณ สถานท่ีติดตอใน

การใชสิทธิ และ/หรือบริษัทหลักทรัพยทุกแหง หรือดาวนโหลดจากเว็บไซดของบริษัท www.cenplc.com ไดใน

ระหวางระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิ 

(ก)  กรณีท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิอยูในระบบไรใบหุน (Scripless System) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีตองการใชสิทธิ

ตองแจงความจํานงและกรอกแบบคําขอเพ่ือขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือเพ่ือใหออกใบแทนใบสําคัญแสดง

สิทธิตามท่ีตลาดหลักทรัพยฯกําหนด โดยยื่นตอบริษัทหลักทรัพยท่ีทําหนาท่ีเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 

(Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพยดังกลาวจะดําเนินการแจงกับศูนยรับฝากหลักทรัพยเพ่ือขอถอน

ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใหออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิเพ่ือนําไปใชเปนหลักฐานประกอบการยื่นใชสิทธิซื้อ

หุนสามัญกับบริษัทหรือตัวแทนเพ่ือดําเนินการใชสิทธิตามท่ีระบุไวขางตน 

(ข)  ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญ จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขการแจงความจํานงใน

การใชสิทธิ โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือในใบแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ และให

นําสงใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิพรอมกับใบแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุน

สามญัแกบริษัทพรอมกับชําระเงินตามจํานวนท่ีใชสิทธิ โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองปดอากรแสตมป

ใหถูกตองตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายรัษฎากรวาดวยอากรแสตมป หรือขอบังคับหรือกฎหมาย

ตางๆ ท่ีใชบังคับเก่ียวกับการใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญดวย (ถามี) 

เอกสารและหลักฐานท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตองสงมอบใหแกบริษัท มีดังน้ี 

1.  ใบแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญท่ีไดกรอกขอความถูกตองชัดเจน และครบถวนแลวทุก

รายการ 

2.  ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามแบบท่ีตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด ท่ีระบุวาผูถือ

น้ันมีสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนท่ีระบุอยูในใบแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 

3.  ชําระเงินตามจํานวนในการใชสิทธิท่ีระบุในใบแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ โดยผูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะตองชําระเงิน ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยวิธี

ใดวิธีหน่ึง ดังน้ี 
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บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 

 
3.1 โอนเ งินสดเขาบัญชีเ งินฝากช่ือบัญชี“บมจ. แคปปทอล เอ็นจิ เ นียริ่ ง เ น็ตเ วิรค” หรือ     

“CAPITAL ENGINEERING NETWORK PUBLIC COMPANY LIMITED”  

บัญชีเลขท่ี 127-482726-8 ประเภทบัญชี เงินฝากสะสมทรัพย  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  

สาขาซอยอารี พรอมนําสงสําเนาใบนําฝากเงิน (Pay-in) ฉบับจริงใหแกบริษัท และโปรดระบุช่ือ 

นามสกุล และเบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดไวดานหลังเช็ค แคชเชียรเช็ค ดราฟท ตั๋วแลกเงิน

ธนาคาร หรือใบนําฝากเงิน  

3.2 ชําระโดย เช็ค  แคชเชียรเช็ค  ดราฟท  ตั๋วแลกเงินธนาคาร  หรือคําสั่งจายเงินของธนาคาร        

ท่ีสามารถเรียกเก็บไดในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเช็คจะตองลงวันท่ีกอนวันกําหนดการใชสิทธิ 2 

วัน ทําการ  โดย ขีดคร อมสั่ ง จ าย“บมจ .  แคปปทอล  เ อ็นจิ เ นีย ริ่ ง  เ น็ ต เ วิ ร ค”  หรื อ            

“CAPITAL ENGINEERING NETWORK PUBLIC COMPANY LIMITED”  

4. หลักฐานประกอบการใชสิทธิ พรอมรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ ดังน้ี 

4.1  บุคคลสัญชาติไทย  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

4.2  บุคคลตางดาว  สําเนาหนังสือเดินทาง 

4.3  นิติบุคคลในประเทศ  สําเนาหนังสือรับรองบริษัทท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยไมเกิน 6 

เดือนกอนวันกําหนดการใชสิทธิ และเอกสารหลักฐานของ ผูมี

อํานาจลงลายมือช่ือตาม 4.1 หรือ 4.2 

4.4  นิติบุคคลตางประเทศ  สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ท่ีออก

ไมเกิน 6 เดือนกอนวันกําหนดการใชสิทธิ และเอกสารหลักฐาน

ของผูมีอํานาจลงลายมือช่ือตาม 4.1 หรือ 4.2 

 (ค)  จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีขอใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะตองเปนจํานวนเต็มเทาน้ัน 

(ง) หากบริษัทไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือจํานวนเงินไมครบตามท่ีระบุในใบแจงความจํานงในการ ใชสิทธิซื้อ

หุนสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบไดวาขอความท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจงความจํานงในการ

ใชสิทธิซื้อหุนสามัญน้ันไมครบถวนหรือไมถูกตอง หรือมีอากรแสตมปไมครบถวนถูกตองตามขอบังคับและ

กฎหมายตางๆ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองทําการแกไขใหถูกตองหรือชําระเงินใหครบถวนภายใน

ระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิครั้งน้ันๆ หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมทําการแกไขใหถูกตอง

ภายในระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิครั้งน้ันๆ บริษัทจะถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิใน

ครั้งน้ันสิ้นสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิและจะสงเงินท่ีบริษัทไดรับไวโดยไมมีดอกเบ้ียพรอมกับใบสําคัญแสดง

สิทธิคืนใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใช

สิทธิในแตละครั้ง 

ในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิชําระเงินในการใชสิทธิไมครบถวน บริษัทมีสิทธิท่ีจะดําเนินการประการใด

ประการหน่ึงตอไปน้ีแลวแตบริษัทจะเห็นสมควร      

1.  ถือวาจํานวนหุนสามัญท่ีจองซื้อมีจํานวนเทากับจํานวนท่ีพึงจะไดรับตามจํานวนเงินในการใชสิทธิซึ่ง

บริษัทไดรับชําระไวจริงตามราคาการใชสิทธิในขณะน้ัน หรือ 

2. ใหผู ถือใบสําคัญแสดงสิทธิชําระเงินเพ่ิมเติมตามจํานวนท่ีประสงคจะใชสิทธิใหครบถวนภายใน

ระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งน้ัน หากบริษัทไมไดรับเงินครบตามจํานวนในการใชสิทธิ
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ภายในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจะถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งน้ัน สิ้นสภาพลงโดยไม

มีการใชสิทธิ 

สําหรับการแสดงความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทาย บริษัทจะแจงใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิชําระเงิน

เพ่ิมเติมตามจํานวนท่ีประสงคจะใชสิทธิใหครบถวนภายในระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งน้ัน 

หากบริษัทไมไดรับเงินครบตามจํานวนในการใชสิทธิภายในระยะเวลาดังกลาวบริษัทจะ ถือวาจํานวนหุน

สามญัท่ีจองซื้อมีจํานวนเทากับจํานวนท่ีพึงจะไดรับตามจํานวนเงินในการใชสิทธิ ซึ่งบริษัทไดรับชําระไวจริง

ตามราคาการใชสิทธิในขณะน้ัน 

ในกรณีตามขอ 2. ขางตน บริษัทจะสงเงินท่ีไดรับไวโดยไมมดีอกเบ้ียและใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งบริษัทถือวาไม

มีการใชสิทธิดังกลาว หรือในกรณีตามขอ 1. ขางตน บริษัทจะสงใบสําคัญแสดงสิทธิสวนท่ีเหลือในกรณีท่ี

บริษัทถือวามีการใชสิทธิเพียงบางสวนคืนใหกับผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ

ภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง อยางไรก็ดี ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมมีการใชสิทธิ

ดังกลาว ยังมีผลใชไดตอไปจนถึงวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย 

(จ)  เมื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญ ไดปฏิบัติตามเง่ือนไขการแจงความจํานงในการ

ใชสิทธิซื้อหุนสามัญ กลาวคือ ไดสงมอบท้ังใบสําคัญแสดงสิทธิ ใบแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 

และชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญถูกตองและครบถวนสมบูรณ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไมสามารถเพิกถอน

การใชสิทธิได เวนแตจะไดรับหนังสือยินยอมจากบริษัท 

(ฉ)  เมื่อพนกําหนดวันใชสิทธิครั้งสุดทายแลว แตผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิยังมิไดปฏิบัติตามเง่ือนไขของการใชสิทธิ

ท่ีกําหนดไวอยางครบถวน ใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธิน้ันๆ สิ้นสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ และผูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิจะใชสิทธิไมไดอีก 

(ช)  จํานวนหุนสามัญท่ีจะออกเมื่อมีการใชสิทธิ จะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใชสิทธิซึ่งผูถือใบสําคัญ

แสดงสิทธิไดชําระตามท่ีกลาวขางตน หารดวยราคาการใชสิทธิในขณะท่ีมีการใชสิทธิน้ันโดยบรษัิทจะออกหุน

สามัญเปนจํานวนเต็มไมเกินจํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีขอใชสิทธิ คูณดวยอัตราการใชสิทธิภาย

หลังจากการปรับอัตราการใชสิทธิตามท่ีกําหนดไวในขอ 1.4 (ถามี) หากมีการปรับราคาการใชสิทธิและ/หรือ

อัตราการใชสิทธิตามท่ีกําหนดไวในขอ 1.4 แลว ทําใหมีเศษเหลืออยูจากการคํานวณดังกลาว บริษัทจะไมนํา

เศษดังกลาวมาคิดคํานวณและจะสงเงินท่ีเหลือจากการใชสิทธิดังกลาวโดยไมมีดอกเบ้ียคืนใหแกผูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง  

(ซ)  การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวภายหลังจากวันกําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง บริษัทจะยื่นขอจด

ทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวของบริษัท ตอกระทรวงพาณิชยตามจํานวนหุนสามัญท่ีออกใหมสําหรับ

การใชสิทธิในครั้งน้ัน ภายใน 14 วันนับตั้งแตวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง และบริษัทจะดําเนินการจด

ทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไดใชสิทธิเขาเปนผูถือหุนสามัญของบริษัท ในสมุดทะเบียนผูถือหุนตาม

จํานวนหุนสามัญท่ีคํานวณไดจากการใชสิทธิในครั้งน้ัน 

(ฌ)  บริษัทจะสงคืนใบสําคัญแสดงสิทธิสวนท่ียังมิไดใชสิทธิ (ถามี) และเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายเงินตามจํานวน

เงินท่ีเหลือจากการใชสิทธิโดยไมมีดอกเบ้ียไมวากรณีใดๆ ใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย

ลงทะเบียน ตามท่ีอยูท่ีปรากฏในใบแจงความจํานงในการใชสิทธิ ภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใช

สิทธิในแตละครั้ง โดยบริษัทจะไมรับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายอยางใดท่ีอาจเกิดข้ึนเน่ืองจากการ

สงใบหุนสามัญ ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือเช็คทางไปรษณียดังกลาว 
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1.4  เง่ือนไขการปรับสิทธิ 

1.4.1  บริษัทตองดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิ และอัตราการใชสิทธิตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิเมื่อเกิด

เหตุการณใดเหตุการณหน่ึงดังตอไปน้ี 
 

 (ก) เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของบริษัท อันเปนผลมาจากการรวมหรือการ

แบงแยกหุนสามัญท่ีไดออกแลวของบริษัท 

 บริษัทจะปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิอันเปนผลมาจากการรวมหรือการแบงแยกหุนสามัญ

ท่ีไดออกแลวของบริษัท โดยจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแตวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุน

สามัญของบริษัทเพ่ือใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับหุนตามจํานวนท่ีคํานวณไดตามสูตรและประเภท

เชนเดียวกับหุนสามัญของบริษัทท่ีออกภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 

1.  ราคาการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังน้ี 
 

 

 
 

2. อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังน้ี 
 

   

 

 

โดยท่ี 

 Price 1  คือ  ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 

 Price 0  คือ  ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 

 Ratio 1  คือ  อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 

 Ratio 0  คือ  อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 

 Par 1  คือ  มูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง 

 Par 0  คือ  มูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญกอนการเปลี่ยนแปลง 
 

 (ข) เมื่อบริษัทจายปนผลท้ังหมดหรือบางสวนเปนหุนสามัญท่ีออกใหมใหแกผูถือหุนของบริษัท การ

เปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกท่ีผูซื้อหุนสามัญไมมี

สิทธิในการไดรับหุนปนผล (วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพยฯประกาศข้ึนเครื่องหมาย XD) แตหากในกรณีท่ีมี

การกําหนดวันข้ึนเครื่องหมาย XD กอนวันประชุมผูถือหุน วันท่ีมีผลบังคับใชจะเปนวันท่ีท่ีประชุมผูถือ

หุนมีมติอนุมัติใหบริษัทจายปนผลท้ังหมดหรือบางสวนเปนหุนสามัญท่ีออกใหม 

1.  ราคาการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังน้ี 
 

 

 

 

 

 

Price 1   =  Price 0 x [ Par 1 ] 

      [ Par 0 ] 

Ratio 1   =  Ratio 0 x [ Par 0 ] 

      [ Par 1 ] 

 Price 1  =  Price 0 x [     A1      ] 

     [ A1 + B1 ] 
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2.  อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

 

 

 

โดยท่ี 

 Price 1  คือ  ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 

 Price 0  คือ  ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลีย่นแปลง 

 Ratio 1  คือ  อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลีย่นแปลง 

 Ratio 0  คือ  อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลีย่นแปลง 

 A1  คือ  จํานวนหุนสามญัท่ีไดเรยีกชําระแลวท้ังหมด ณ วันกอนปดสมดุ

ทะเบียนผูถือหุนสามญัเพ่ือสิทธิการรับหุนปนผล 

 B1  คือ  จํานวนหุนสามญัท่ีออกใหมในรูปแบบของหุนสามัญปนผล 
 

(ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหมตอผูถือหุนเดิม และ/หรือ ประชาชนท่ัวไป และ/หรือ บุคคล

เฉพาะเจาะจงในราคาเฉลี่ยตอหุนของหุนสามัญท่ีออกใหมท่ีคํานวณไดต่ํากวารอยละ 90 ของ “ราคา

ตลาดของหุนสามัญของบริษัท”  
 

กรณีท่ีเปนการเสนอขายใหผูถือหุนเดิม (Right Issue) การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการ

ใชสิทธิจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันแรกท่ีผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญท่ีออกใหม 

(วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพยฯประกาศข้ึนเครื่องหมาย XR) แตหากในกรณีท่ีมีการกําหนดวันข้ึน

เครื่องหมาย XR กอนวันประชุมผูถือหุน วันท่ีมีผลบังคับใชจะเปนวันท่ีท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติให

บริษัทเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหมแกผูถือหุนเดิม  สําหรับกรณีท่ีเปนการเสนอขายตอประชาชนท่ัวไป

และ/หรือบุคคลเฉพาะเจาะจง การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับใช

ตั้งแตวันแรกของการเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหมตอประชาชนท่ัวไปและ/หรือบุคคลเฉพาะเจาะจง

แลวแตกรณี 
 

ในกรณีดังกลาวขางตน ใหเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยตอหุนของหุนสามัญท่ีออกใหมกับราคาตลาดของหุน

สามัญโดยใชฐานของมูลคาหุนท่ีตราไวใหเทากัน 
 

ราคาเฉลี่ยตอหุนของหุนสามัญท่ีออกใหมคํานวณไดจากจํานวนเงินท้ังสิ้นท่ีบริษัทจะไดรับจากการเสนอ

ขายหุนหักดวยคาใชจาย (ถามี) หารดวยจํานวนหุนสามัญท่ีออกใหมท้ังหมดในครั้งน้ี 

“ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” ไดกําหนดไวเทากับ “ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุน

สามัญของบริษัท” โดยท่ี “ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลคา

การซื้อขายหุนสามัญท้ังหมดของบริษัท หารดวยจํานวนหุนสามัญของบริษัทท่ีมีการซื้อขายท้ังหมดท่ีทํา

การซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลังไมนอยกวา 7 วันทําการติดตอกัน แตไมเกิน 15 วันทําการ

ติดตอกัน (วันท่ีเปดทําการซื้อขายของตลาดหลักทรัพยฯ) กอนวันท่ีใชในการคํานวณ 
 

ในกรณีท่ีไมสามารถหา “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” เน่ืองจากหุนสามัญของบริษัทไมมีการ

ซื้อขายในชวงเวลาดังกลาว บริษัทจะทําการกําหนดราคายุติธรรมเพ่ือใชในการคํานวณแทน 

Ratio 1  =  Ratio 0 x [ A1 + B1 ] 

     [     A1    ] 
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คําวา “วันท่ีใชในการคํานวณ” หมายถึง หมายถึง วันแรกท่ีผูซื้อหุนจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อ

หลักทรัพยออกใหมใดๆ ท่ีใหสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุน

สามัญสําหรับกรณีท่ีเปนการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย

ท่ีออกใหมใดๆ ท่ีใหสิทธิท่ีจะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญ

สําหรับกรณีท่ีเปนการเสนอขายใหแกประชาชนท่ัวไป และ/หรือกรณีท่ีเปนการเสนอขาย ใหแกบุคคล

ในวงจํากัด แลวแตกรณ ี
 

ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหมพรอมกันมากกวาหน่ึงราคาการเสนอขาย ในเง่ือนไขท่ี

จะตองจองซื้อดวยกัน ใหนําราคาเฉลี่ยท้ังสองราคา และจํานวนหุนท่ีออกใหมท้ังหมดมาคํานวณราคา

เฉลี่ยตอหุนของหุนสามัญท่ีออกใหม แตในกรณีท่ีการเสนอขายพรอมกันดังกลาว ไมอยูภายใตเง่ือนไขท่ี

จะตองจองซื้อดวยกัน ใหนําจํานวนหุนและราคาเสนอขายของหุนสามัญท่ีออกใหมท่ีต่ํากวารอยละ 90 

ของราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท มาคํานวณการเปลี่ยนแปลงเทาน้ัน 

1.  ราคาการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

 

 

 

2.  อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

 

 

 

โดยท่ี 

 Price 1  คือ  ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 

 Price 0  คือ  ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 

 Ratio 1  คือ  อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 

 Ratio 0  คือ  อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 

 MP  คือ  “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” 

 A2  คือ  จํานวนหุนสามัญท่ีไดเรียกชําระแลวท้ังหมด ณ วันกอนปดสมุด

ทะเบียนผูถือหุนและ/หรือกอนวันแรกของการเสนอขายหุนสามัญท่ี

ออกใหมใหแกประชาชนท่ัวไปและ/หรือบุคคลเฉพาะเจาะจงแลว      

แตกรณี 

 B2  คือ  จํานวนหุนสามัญท่ีออกใหม ท้ังท่ีเสนอขายแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ

เสนอขายแกประชาชนท่ัวไปและ/หรือบุคคลเฉพาะเจาะจง แลวแต

กรณ ี

 B2X  คือ  จํานวนเงินท่ีจะไดรับหักดวยคาใชจาย (ถามี) จากหุนสามัญท่ีออกใหม 

ท้ังการเสนอขายใหผูถือหุนเดิมและ/หรือเสนอขายแกประชาชนท่ัวไป

และ/หรือบุคคลเฉพาะเจาะจง แลวแตกรณี 
 

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

             [   MP (A2 + B2)   ] 
 

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

  [ (A2 x MP) + B2X ] 
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(ง) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพยท่ีออกใหมใดๆ ใหกับผูถือหุนเดิมและ/หรือประชาชนท่ัวไปและ/หรือ

บุคคลเฉพาะเจาะจง โดยหลักทรัพยน้ันใหสิทธิแกผูถือหลักทรัพยในการใชสิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเปน

หุนสามัญ หรือใชสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ เชน หุนกูแปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือหน้ีสินอ่ืนใดท่ีให

สิทธิในการแปลงสภาพเปนหุนสามัญของบริษัท โดยราคาเฉลี่ยตอหุนของหุนสามัญท่ีออกใหมเพ่ือ

รองรบัสิทธิดังกลาวต่ํากวารอยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท”  
 

กรณีท่ีเปนการเสนอขายใหผูถือหุนเดิม (Right Issue) การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการ

ใชสิทธิจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันแรกท่ีผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองหลักทรัพยท่ีออกใหมใดๆ 

ท่ีใหสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเปนหุนสามัญ หรือใชสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ (วันแรกท่ีตลาด

หลักทรัพยฯประกาศข้ึนเครื่องหมาย XW) แตหากในกรณีท่ีมีการกําหนดวันข้ึนเครื่องหมาย XW กอน

วันประชุมผูถือหุน วันท่ีมีผลบังคับใชจะเปนวันท่ีท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทเสนอขาย

หลักทรัพยท่ีออกใหมแกผูถือหุนเดิม  สําหรับกรณีท่ีเปนการเสนอขายตอประชาชนท่ัวไปและ/หรือ

บุคคลเฉพาะเจาะจง การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับใชตั้งแตวัน

แรกของการเสนอขายหลักทรัพยท่ีออกใหมใดๆ ท่ีใหสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเปนหุนสามัญ หรือใช

สิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญตอประชาชนท่ัวไปและ/หรือบุคคลเฉพาะเจาะจงแลวแตกรณี 
 

ราคาเฉลี่ยตอหุนของหุนสามัญท่ีออกใหมคํานวณไดจากจํานวนเงินท่ีไดรับจากการออกหลักทรัพยใดๆ 

ท่ีมีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเปนหุนสามัญ หรือใชสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ หักดวยคาใชจายท่ี

เกิดข้ึนจากการออกหลักทรัพยน้ัน (ถามี) รวมกับเงินท่ีจะไดรับจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญน้ันถามีการ

ใชสิทธิท้ังหมดหารดวยจํานวนหุนท้ังหมดท่ีตองออกใหมเพ่ือรองรับการใชสิทธิน้ัน 
 

ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท และฐานของมูลคาหุนท่ีตราไวซึ่งจะใชเปรียบเทียบใหใชและมี

ความหมายเชนเดียวกับ รายละเอียดในขอ (ค) ขางตน 
 

คําวา “วันท่ีใชในการคํานวณ”  หมายถึง วันแรกท่ีผูซื้อหุนจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพยออก

ใหมใดๆ ท่ีใหสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญสําหรับ

กรณีท่ีเปนการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยท่ีออกใหมใดๆ 

ท่ีใหสิทธิท่ีจะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญสําหรับกรณีท่ีเปน

การเสนอขายใหแกประชาชนท่ัวไป และ/หรือกรณีท่ีเปนการเสนอขาย ใหแกบุคคลในวงจํากัด แลวแต

กรณ ี

1.  ราคาการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

 

 

 
 

2.  อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

 

 

 

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

      [  MP (A3 + B3)  ] 
 

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

      [ (A3 x MP) + B3X ] 
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โดยท่ี 

 Price 1  คือ  ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 

 Price 0  คือ  ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 

 Ratio 1  คือ  อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 

 Ratio 0  คือ  อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 

 MP  คือ  “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” 

 A3  คือ  จํานวนหุนสามัญท่ีไดเรียกชําระแลวท้ังหมด ณ วันกอนปดสมุด

ทะเบียนผูถือหุนเพ่ือการจองซื้อหลักทรัพยท่ีออกใหมท่ีมีสิทธิท่ีจะ

แปลงสภาพ/เปลี่ยนเปนหุนสามัญได หรือใหสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ 

และ/หรือกอนวันแรกของระยะเวลาการเสนอขายหลักทรัพยท่ี   ออก

ใหมใดๆ ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเปนหุนสามัญได หรือใหสิทธิ

ท่ีจะซื้อหุนสามัญตอประชาชนท่ัวไปและ/หรือบุคคลเฉพาะเจาะจง 

 B3  คือ  จํานวนหุนสามัญท่ีออกใหมเพ่ือรองรับการใชสิทธิของหลักทรัพยใดๆ 

ซึ่งจะสามารถแปลงสภาพ/เปลี่ยนเปนหุนสามัญได หรือใหสิทธิท่ีจะซื้อ

หุนสามัญท่ีเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมและ/หรือประชาชนท่ัวไปและ/

หรือบุคคลเฉพาะเจาะจงแลวแตกรณี 

 B3X  คือ  จํานวนเงินท่ีจะไดรับหักดวยคาใชจาย (ถามี) จากการออกหลักทรัพย

ใดๆ ท่ีมีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเปนหุนสามัญได หรือใหสิทธิท่ี

จะซื้อหุนสามัญท่ีเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือประชาชน

ท่ัวไปและ/หรือบุคคลเฉพาะเจาะจงแลวแตกรณี รวมกับเงินท่ีจะไดรับ

จากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 

(จ) เมื่อบริษัทจายเงินปนผลเปนเงินเกินกวาอัตรารอยละ 80 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของบริษัท 

สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ นับตั้งแตวันท่ีจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ จนถึงวัน

ครบกําหนดการใชสิทธิซื้อหุนสามัญครั้งสุดทาย 
 

การคํานวณอัตรารอยละของเงินปนผลท่ีจายใหกับผูถือหุนใหคํานวณโดยนําเงินปนผลท่ีจายออกจริงใน

รอบระยะเวลาบัญชีในแตละปดังกลาว หารดวยกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของผลการดําเนินงานของ

รอบระยะเวลาบัญชีน้ัน โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันที

ตั้งแตวันแรกท่ีผูซื้อหุนสามัญไมมีสิทธิในการรับเงินปนผลน้ัน (วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพยฯประกาศข้ึน

เครื่องหมาย XD) แตหากในกรณีท่ีมีการกําหนดวันข้ึนเครื่องหมาย XD กอนวันประชุมผูถือหุน วันท่ีมี

ผลบังคับใชจะเปนวันท่ีท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงินปนผล 
 

 ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทและฐานของมูลคาท่ีตราไว ซึ่งจะใชเปรียบเทียบ ใหใชและมี

ความหมายเชนเดียวกับรายละเอียดในขอ (ค) ขางตน 
 

คําวา “วันท่ีใชในการคํานวณ” หมายถึง หมายถึง วันแรกท่ีผูซื้อหุนจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อ

หลักทรัพยออกใหมใดๆ ท่ีใหสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุน

สามัญสําหรับกรณีท่ีเปนการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย
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ท่ีออกใหมใดๆ ท่ีใหสิทธิท่ีจะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญ

สําหรับกรณีท่ีเปนการเสนอขายใหแกประชาชนท่ัวไป และ/หรือกรณีท่ีเปนการเสนอขาย ใหแกบุคคล

ในวงจํากัด แลวแตกรณ ี

1.  ราคาการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

 

 
 

 

 

2.  อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

 

 
 

  

โดยท่ี 

 Price 1  คือ  ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 

 Price 0  คือ  ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 

 Ratio 1  คือ  อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 

 Ratio 0  คือ  อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 

 MP  คือ  “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” 

 D  คือ  เงินปนผลตอหุนท่ีจายจริงแกผูถือหุน 

 R  คือ  เงินปนผลตอหุนท่ีจะจายในอัตรารอยละ 80 หากนํากําไรสุทธิหลังหัก

ภาษีเงินไดมาคํานวณจากจํานวนหุนท้ังหมดท่ีมีสิทธิไดรับเงินปนผล 
 

(ฉ) ในกรณีท่ีมีเหตุการณใดๆ อันทําใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชนใดๆ อันพึงได โดย

ท่ีเหตุการณใดๆ น้ัน ไมไดกําหนดอยูในขอ (ก) ถึง (จ) ใหบริษัทพิจารณาเพ่ือกําหนดการเปลี่ยนแปลง

ราคาการใชสิทธิและ/หรืออัตราการใชสิทธิใหมอยางเปนธรรมและไมทําใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับ

ผลประโยชนดอยไปจากเดิม 

1.4.2  บริษัทจะไมขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิและจะไมแกไขเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการ          

ใชสิทธิเวนแตจะมีการปรับสิทธิตามขอ 1.4.1 

1.4.3  การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ (ก) ถึง (ฉ) เปนอิสระตอกัน และ

จะคํานวณการเปลี่ยนแปลงตามลาํดับเหตุการณตางๆ กอนหลังเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุนสามัญของ

บริษัท สําหรับกรณีท่ีเหตุการณตางๆ เกิดข้ึนพรอมกัน ใหคํานวณการเปลี่ยนแปลงเรียงตามลําดับดังน้ี คือ 

(ก) -> (จ) -> (ข) -> (ค) -> (ง) และ (ฉ) โดยในแตละลําดับครั้งท่ีคํานวณการเปลี่ยนแปลงใหคงสภาพของ

ราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิเปนทศนิยม 3 ตําแหนง  

1.4.4  การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ (ก) ถึง (ฉ) จะไมมีการ

เปลี่ยนแปลงซึ่งทําใหราคาการใชสิทธิใหมสูงข้ึนและ/หรืออัตราการใชสิทธิลดลง เวนแตกรณีการรวมหุน ใน

กรณีท่ีหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิตามจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิของการแสดงความจํานงในการใชสิทธิ

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

    [       MP        ] 
 

Ratio 1  =  Ratio 0 x [         MP         ] 

       [ MP - (D - R) ] 
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ในแตละครั้ง (ทศนิยม 3 ตําแหนงของอัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง) คํานวณออกมาเปนเศษ

ของหุนใหตัดเศษของหุนน้ันท้ิง และหากราคาการใชสิทธิหลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหนง) คูณกับ

จํานวนหุนสามัญ ในการแสดงความจํานงในการใชสิทธิในรอบน้ัน คํานวณไดเปนเศษของบาท ใหตัดเศษของ

บาทท้ิง 

1.4.5  ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสทิธิ จนเปนผลทําใหราคาการใชสิทธิใหมมีราคาต่ํากวา มูลคาท่ีตรา

ไวของหุนสามัญของบริษัท ก็ใหใชราคาการใชสิทธิใหมดังกลาว เวนแตจะเปนกรณีท่ีกฎหมายหามมิใหบริษัท

ออกหุนต่ํากวามูลคาท่ีตราไว ใหถือเอามูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของบริษัทเปนราคาการใชสิทธิใหม 

1.4.6 บริษัทอาจทําการปรับราคาการใชสิทธิ ควบคูกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหมทดแทนการปรับอัตราการ

ใชสิทธิก็ได ท้ังน้ี หากบริษัทตองออกหุนรองรับเพ่ิมเติม บริษัทตองยื่นมติท่ีประชุมผูถือหุนท่ีอนุมัติใหออกหุน

รองรับการปรับสิทธิน้ันอยางเพียงพอตอสํานักงาน ก.ล.ต. กอนการปรับสิทธิ จึงจะถือวาบริษัทไดรับอนุญาต

ใหเสนอขายหุนรองรับ 

1.5  การแจงเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิ อัตราการใชสิทธิ หรือขอกําหนดสิทธิ 

การแจงเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามเง่ือนไขการใชสิทธิท่ีไดกําหนดไวในขอ 1.4.1 (ก) ถึง 

(ฉ) และการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิน้ัน มีดังน้ี  

1) บริษัทจะดําเนินการแจงการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิใหมใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

ทราบผานทางระบบเผยแพรขอมูลอิเล็คทรอนิคสของตลาดหลักทรัพยฯ ในทันทีหรือกอนวันท่ีอัตราหรือราคา

ใชสิทธิมีผลบังคับใช 

2) บริษัทจะดําเนินการแจงผลการเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคํานวณและเหตุผลท่ีตองมีการ

เปลี่ยนแปลงดังกลาว ใหสํานักงาน ก.ล.ต. เพ่ือแจงราคาการใชสิทธิ อัตราการใชสิทธิ หรือขอกําหนดสิทธิท่ี

กําหนดข้ึนมาใหม รวมท้ังขอเท็จจริงโดยยอของสาเหตุท่ีมีการปรับสิทธิ วิธีการคํานวณและวันท่ีท่ีการปรับสิทธิ

ดังกลาวมีผลใชบังคับ ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันท่ีมีเหตุใหตองดําเนินการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและ

อัตราการใชสิทธิ หรือเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิน้ัน  

 

1.6 สถานภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีอยูระหวางวันท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงความจํานงใชสิทธิ 

สถานภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีอยูระหวางวันท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงความจํานงใชสิทธิและวันกอนวันท่ี

กระทรวงพาณิชยจะรับจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแลว อันเน่ืองมาจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จะมี

สถานภาพและสิทธิเชนเดียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมไดแสดงความจํานงในการใชสิทธิ และสถานภาพจะสิ้นสุด

ลงในวันท่ีกระทรวงพาณิชยไดรับจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแลวอันเน่ืองมาจากการ  ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

ขางตนแลว 

ในกรณีท่ีบริษัทมีการปรับราคาการใชสิทธิและ/หรืออัตราการใชสิทธิในชวงท่ีบริษัทยังไมไดนําหุนสามัญท่ีเกิดจาก

การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีได ทําการใชสิทธิ

แลวจะไดรับการปรับสิทธิยอนหลัง โดยบริษัทจะดําเนินการออกหุนสามัญใหมเพ่ิมเติมใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

โดยเร็วท่ีสุดตามจํานวนท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสมควรจะไดรับ หากราคาท่ีไดปรับใหมน้ันมีผลบังคับใช โดยหุน

สามัญสวนท่ีเพ่ิมใหมอาจไดรับชากวาหุนสามัญท่ีไดรับกอนหนาน้ีแลว แตไมเกิน 15 วันทําการนับจากวันท่ีมีการ
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ปรับสิทธิกรณีระบบใบหุน (Scrip System) หรือไมเกิน 7 วันทําการนับจากวันท่ีมีการปรับสิทธิกรณีระบบไรใบหุน 

(Scripless System) 
 

1.7  สถานะของหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิ 

หุนสามัญใหมท่ีเกิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและไดรับผลประโยชนอันพึงไดเหมือนหุนสามัญ

เดิมท่ีออกและเรียกชําระแลวของบริษัททุกประการ เมื่อช่ือของผูถือหุนสามัญใหมท่ีไดมาจากการใชสิทธิปรากฏอยู

ในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทและกระทรวงพาณิชยไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแลวของบริษัท 

1.8  การชดใชคาเสียหาย กรณีบริษัทไมสามารถจัดใหมีหุนสามัญเพ่ือรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิได 

บริษัทจะชดใชคาเสียหายใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดดังน้ี 

1.8.1  บริษัทจะชดใชคาเสียหายใหเฉพาะผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมาแจงความจํานงท่ีจะใชสิทธิในวันกําหนดการ

ใชสิทธิแตละรอบของวันกําหนดการใชสิทธิ ซึ่งบริษัทไมสามารถจัดใหมีหุนสามัญเพ่ือรองรับการใชสิทธิได 

1.8.2  การชดใชคาเสียหายตามขอ 1.8.1 บริษัทจะชําระใหเปนเช็คระบุช่ือขีดครอมสั่งจายเฉพาะ และจะจัดสงทาง

ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันทําการนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ 

1.8.3  การคํานวณคาเสียหายท่ีบริษัทจะชดใชใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามขอ 1.8.1 มีสูตรการคํานวณดังน้ี 
 

 

 

โดยท่ี 

 B  คือ จํานวนหุนสามัญท่ีไมสามารถจัดใหมีและ/หรือเพ่ิมข้ึนตามอัตราการใชสิทธิท่ี

เปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนตอ 1 หนวย 

 MP  คือ  ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญของบริษัทยอนหลังไมนอยกวา 7 

วันทําการติดตอกัน แตไมเกิน 15 วันทําการติดตอกันกอนวันกําหนดการใช

สิทธิในแตละครั้ง ซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมาแสดงความจํานงในการใชสิทธิ 

(ราคาถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักเทากับมูลคาการซื้อขายหุนท้ังหมดของบริษัทหาร

ดวยจํานวนหุนของบริษัทท่ีมีการซื้อขายท้ังหมด) 

 Price  คือ  ราคาการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใชสิทธิตามเง่ือนไขการ

ปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใชสิทธิและ/หรืออัตราการใชสิทธิตามท่ี

กําหนดไวในขอ 1.4 

1.8.4  ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไมใชสัญชาติไทยท่ีไมสามารถดําเนินการใชสิทธิได โดยมีสาเหตุมาจากขอจํากัดการ

โอนใบสําคัญแสดงสิทธิตามขอ 2. บริษัทจะไมชดใชคาเสียหายดังกลาว 

1.9  ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทจะดําเนินการยื่นคําขออนุญาตใหตลาดหลักทรัพยฯ พิจารณารับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท

เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯภายใน 45 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย 

 

 

คาเสียหายตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย = B x [ MP - Price ] 
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1.10 มติท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติการออกหุนเพ่ือรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2563 ไดมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุน

จดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 745,141,929 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม จํานวน 1,341,255,471 

บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 596,113,542 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใชสิทธิท่ีจะ

ซื้อหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ครั้งท่ี 5 (CEN-W5) จํานวน 

372,570,964 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

1.11  จํานวนหุนท่ีรองรับเมื่อรวมกับจํานวนหุนท่ีจัดสรรไวคร้ังอ่ืน 

1.11.1 จํานวนหุนสามัญท่ีออกเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทในครั้งน้ี 

 372,570,964 หุน คิดเปนรอยละ 100 ของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ครั้ง

ท่ี 5 (CEN-W5) หรือคิดเปนรอยละ 50.00 ของจํานวนหุนท่ีชําระแลวท้ังหมดของบริษัท ณ ปจจุบัน 

จํานวน 745,141,929 หุน  

1.11.2  จํานวนหุนท่ีจัดสรรเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน 

 เพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) จํานวน 223,542,578 หุน มูลคาท่ี

ตราไวหุนละ 1 บาท 

1.12  รายละเอียดเกี่ยวกับหุนสามัญท่ีรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ 

1.12.1  ลักษณะสําคัญของหุน 

 จํานวนหุนสามัญท่ีออกเพ่ือรองรับ  :  372,570,964 หุน 

 มูลคาท่ีตราไว  :  1 บาทตอหุน 

 ราคาการใชสิทธิ  :  2.14 บาทตอหุน 

 หุนสามัญท่ีรองรับคิดเปนรอยละ  :  50.00 ของจํานวนหุนท่ีชําระแลวท้ังหมดของบริษัท 

ณ ปจจุบัน จํานวน 745,141,929 หุน  

1.12.2  การดําเนินการหากมีหุนสามัญท่ีเหลือจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ในกรณีท่ีมีหุนสามัญท่ีเหลือจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขายในครั้งน้ี บริษัทจะ

ดําเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุนสามัญท่ีเหลืออยูท้ังจํานวน 

1.12.3  ขอจํากัดการโอนหุน 

บริษัทไมมีขอจํากัดการโอนหุนของบริษัท เวนแตการโอนหุนน้ันเปนเหตุใหผูถือหุนท่ีมิใชสัญชาติไทยถือ

หุนในบริษัทเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนท้ังหมด ท้ังน้ีเปนไปตามขอบังคับของบริษัท 

1.13  วิธีการสงมอบใบหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิ 

 ในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิในแตละครั้ง ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถเลือกใหบริษัท

ดําเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึงดังตอไปน้ี 
 

1)  กรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิประสงคจะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูถือใบสําคัญแสดง

สิทธิมีบัญชีซื้อขายอยู 
  

 นายทะเบียนของบริษัทจะดําเนินการนําหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝาก

หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญไว
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ท่ีบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายอยู ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยน้ันจะบันทึก

ยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไดรับจัดสรรหุนฝากไว และออกหลักฐานการฝากใหแกผู

ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ภายใน 7 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง ในกรณีน้ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

จะสามารถขายหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยฯไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนสามัญทําการซื้อขายได

ในตลาดหลักทรัพยฯ 

 ในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีใชสิทธิซื้อหุนสามัญเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอน้ี ช่ือของผูถือใบสําคัญ

แสดงสิทธิท่ีไดรับจัดสรรหุนจะตองตรงกับช่ือเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิประสงคท่ี

จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีหลักทรัพยดังกลาว มิฉะน้ัน บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะดําเนินการออกใบหุนสามัญ

ใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไดรับการจัดสรรหุนตามขอ 3) แทน 
 

2)  กรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิประสงคจะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขท่ี 600 

เพ่ือขาพเจา  
 

 นายทะเบียนของบริษัทจะดําเนินการนําหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และ

ศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญตามจํานวนท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับการ

จัดสรรไวในบัญชีผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขท่ี 600 และออกหลักฐานการฝากใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ภายใน 7 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง เมื่อผูท่ีไดรับการจัดสรรหุนตองการขายหุน ผูท่ีไดรับการ

จัดสรรหุนตองถอนหุนออกจากบัญชี 600 ดังกลาว โดยตองติดตอผานบริษัทหลักทรัพยท่ัวไป ซึ่งอาจจะมี

คาธรรมเนียมในการดําเนินการตามท่ีศูนยรบัฝากหลกัทรัพย และ/หรือ บริษัทหลักทรัพยน้ันๆ กําหนด ในกรณีน้ี

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะสามารถขายหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยฯไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุน

สามัญทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ และ ผูท่ีไดรับจัดสรรหุนไดดําเนินการถอนหุนออกจากบัญชี 600 

แลว 
 

3)  กรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิประสงคจะขอรับหุนสามัญ โดยใหออกใบหุนในนามของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ  
 

 นายทะเบียนของบริษัทจะดําเนินการจัดสงมอบใบหุนตามจํานวนท่ีใชสิทธิใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยทาง

ไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไวในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วันนับจากวัน

กําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง ในกรณีน้ี ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไดรับการจัดสรรหุนจะไมสามารถขายหุน

สามัญท่ีไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอาจจะไดรับ

ภายหลังจากท่ีหุนสามัญไดรับอนุญาตใหเขาทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ 

1.14  ตลาดรองของหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิ 

บริษัทจะดําเนินการขออนุญาตนําหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเขาซื้อขายในตลาด

หลักทรัพยฯ ภายใน 30 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ 

1.15 การดําเนินการของบริษัทหากไมสามารถหาตลาดรองใหกับหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิ 

เน่ืองจากหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ดังน้ัน หุนสามัญออกใหมท่ีเกิดจาก

การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จะสามารถเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯได ภายหลังจากบริษัท

ดําเนินการจดทะเบียนหุนสามัญใหมดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยฯ 
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2.  ขอจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ 

2.1  การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทไมมีขอจํากัดในการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท เวนแตการโอนเกิดข้ึน

ในชวงปดสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิเพ่ือพักการโอนสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 21 วันกอน วันใชสิทธิครั้ง

สุดทาย และตลาดหลักทรัพยฯ จะทําการข้ึนเครื่องหมาย SP (หามการซื้อขาย) ลวงหนา 2 วันทําการกอนวันปด

สมุดทะเบียน (ในกรณีท่ีวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ตรงกับวันหยุดทําการใหเลื่อน

วันปดสมุดทะเบียนเปนวันทําการกอนหนา)  

2.2  บุคคลท่ีมิใชสัญชาติไทย 

2.2.1  บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุนหรือการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ หากการโอนหรือการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ

ดังกลาวทําใหอัตราสวนการถือครองหุนของบุคคลท่ีไมใชสัญชาติไทยของบริษัท เกินอัตราสวนท่ีขอบังคับ

ของบริษัทกําหนดไวตามขอ 1.12.3 ขอจํากัดการโอนหุน โดยบริษัทจะไมชดเชยคาเสียหายใดๆ 

 2.2.2 ในกรณีท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมีการใชสิทธิในวันกําหนดการใชสิทธิครั้งใดๆ มีจํานวนมากกวาจํานวนหุน

สามัญท่ีอนุญาตใหสามารถใชสิทธิซื้อไดโดยไมขัดตอขอจํากัดการโอนหุนตามขอ 1.12.3 บริษัทจะ

ดําเนินการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมิใชสัญชาติไทยตามลําดับการแจง

ความจํานงในการใชสิทธิท่ีมีเอกสารและหลักฐานครบถวนสมบูรณตามวิธีท่ีกําหนดไวในขอ 1.3 

 2.2.3 หากขอจํากัดการโอนหุนดังกลาวขางตน มีผลทําใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมิใชสัญชาติไทยท่ีได

ดําเนินการใชสิทธิตามวิธีการใชสิทธิในขอ 1.3 โดยครบถวนไมสามารถใชสิทธิไดตามจํานวนท่ีระบุในใบ

แจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ บริษัทจะอนุญาตใหดําเนินการใชสิทธิเพียงสวนท่ี ไมขัดตอ

ขอจํากัดขางตน โดยบริษัทจะคืนใบสําคัญแสดงสิทธิและเงินท่ีเหลือตามราคาการใชสิทธิของใบสําคัญ

แสดงสิทธิในสวนท่ีไมสามารถใชสิทธิไดโดยไมมีดอกเบ้ียใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมิใชสัญชาติไทย

ดังกลาวทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิในครั้งน้ันๆ 

2.2.4 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมิใชสัญชาติไทยจะไมไดรับการชดเชยไมวาในรูปแบบใดจากบริษัท ในกรณีท่ีไม 

  สามารถดําเนินการใชสิทธิได โดยมีสาเหตุมาจากขอจํากัดเรื่องสัดสวนการถือครองหลักทรัพยของผูถือ 

  ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมิใชสัญชาติไทย อยางไรก็ดี ใบสําคัญแสดงสิทธิยังมีผลใชไดตอไปจนถึงวัน 

  กําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย 

3.  เหตุ เง่ือนไข และกระบวนการแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดสิทธ ิ

3.1  เหตุท่ีจะดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดสิทธิ 

บริษัทอาจดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดสิทธิ เมื่อมีเหตุหรือพบวาจะมีเหตุท่ีทําใหเกิดอุปสรรคในการ

ดําเนินการดังตอไปน้ี 

1)  การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิเพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ กฎระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งท่ีมีผลบังคับ

ของสํานักงาน ก.ล.ต. 
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2)  การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิในเรื่องท่ีจะกระทบตอสิทธิท่ีไมใชสาระสําคัญของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 

เชน การแกไขข้ันตอนในการใชสิทธิท่ีไมใชสาระสําคัญ หรือเรื่องท่ีจะเปนประโยชนตอผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 

และไมกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุนอยางชัดแจง 

3)  ในกรณีท่ีมีเหตุการณอ่ืน ซึ่งบริษัทเห็นวาอาจกระทบตอสวนไดเสียของผู ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือ

ความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติหนาท่ีตามขอกําหนดสิทธิ ซึ่งตองขอมติผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิและผูถือ

หุนกอน 

ท้ังน้ี ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมมีสิทธิเสนอใหแกไขขอกําหนดสิทธิในสาระสําคัญท่ีผิดไปจากมติของท่ีประชุม        

ผูถือหุนท่ีไดลงมติไวแลว เวนแตจะไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนใหเสนอขอแกไขขอกําหนดสิทธิกอน 
 

3.2  เง่ือนไขการแกไขขอกําหนดสิทธิ 

 1)  บริษัทอาจดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดสิทธิ ถาคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวาอยูในวิสัยท่ี

บริษัทจะดําเนินการได เพ่ือลดขอจํากัดหรืออุปสรรคในการดําเนินการตามเง่ือนไขหรือขอกําหนดท่ีไดกําหนด

ไวแลวโดยไมทําใหสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิลดนอยลง 

 2)  การแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดสิทธิ จะตองไมขัดหรือแยงกับขอกําหนดตามประกาศ ทจ.34/2551 ท่ีมีผลใช

บังคับอยูในปจจุบันรวมท้ังท่ีอาจจะมีการแกไขเพ่ิมเติมภายหลัง 

3)  การแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดสิทธิ จะตองไมเปนการขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือเปลี่ยนแปลงอัตราการใช

สิทธิและราคาการใชสิทธิ (ยกเวนเปนการเปลี่ยนแปลงตามขอ 1.4 เง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

3.3  กระบวนการแกไขขอกําหนดสิทธิ 

บริษัทจะจัดใหมีการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เพ่ือขอมติแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดสิทธิกอนดําเนินการแกไข

ขอกําหนดสิทธิ โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

การเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 

1)  บริษัทมีสิทธิเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิได ไมวาในเวลาใดๆ เพ่ือแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดสิทธิ หรือผูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนไมนอยกวา 25 ราย ซึ่งถือใบสําคัญแสดงสิทธิรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25 ของ

จํานวนหนวยท้ังหมดของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีคงเหลืออยู ณ ขณะน้ันอาจรวมกันเขาช่ือทําหนังสือขอใหบริษัท

ดําเนินการเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิได โดยระบุเหตุผลท่ีขอใหเรียกประชุมไวชัดเจนในหนังสือดังกลาว 

ท้ังน้ี บริษัทจะดําเนินการเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 30 วันนับแตวันท่ี ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

ดังกลาวมีคําขอเปนหนังสือไปถึงบริษัทใหเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 

2)  ในการเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมวาจะเปนการเรียกประชุมเน่ืองจากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดใช

สิทธิรองขอ หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเรียกประชุม ใหบริษัทจัดทําหนังสือนัดประชุม โดยระบุวัน เวลา 

สถานท่ี ผูท่ีขอใหเรียกประชุมและเรื่องท่ีจะใหท่ีประชุมพิจารณา โดยจัดสงใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแตละราย

ตามรายช่ือและท่ีอยูท่ีปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิในวันปดสมุดทะเบียนเพ่ือกําหนดสิทธิ

ในการเขารวมประชุมลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม 

3)  ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งมีสิทธิในการเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

จะมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเขาประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะตองยื่น

หนังสือมอบฉันทะตอประธานท่ีประชุมหรือผูท่ีประธานท่ีประชุมมอบหมายกอนเริ่มการประชุม 
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องคประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 

4) ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองประกอบดวยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และ/หรือผูรับมอบฉันทะมา

ประชุมไมนอยกวา 25 ราย และถือใบสําคัญแสดงสิทธิรวมกันไมนอยกวารอยละ 25 ของจํานวนหนวยท้ังหมด

ของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีคงเหลืออยู ณ ขณะน้ัน จึงจะครบเปนองคประชุม

5) ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลว 45 นาที ยังมีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเขารวม

ประชุมยังไมครบเปนองคประชุม ใหถือวาการประชุมเปนอันระงับไป หากการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

น้ันเปนการเรียกนัดโดยคณะกรรมการบริษัท ใหนัดประชุมใหมภายใน 30 วันนับจากวันท่ีกําหนดเปนวัน

ประชุมครั้งแรก โดยใหบริษัทดําเนินการจัดสงหนังสือนัดประชุมใหมไปยังผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิลวงหนาไม

นอยกวา 7 วันกอนวันประชุม และในการประชุมครั้งหลังน้ีไมบังคับวาจะตองครบเปนองคประชุม ในกรณีผูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิเปนผูรองขอใหเรียกประชุม จะไมมีการเรียกประชุมใหม

ประธานท่ีประชุม 

6) ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดข้ึนโดยบริษัท ใหประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลท่ีไดรับ

มอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทําหนาท่ีเปนประธานท่ีประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีผูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิเปนผูรองขอใหจัดประชุม ประธานในท่ีประชุมอาจจะมาจากบุคคลท่ีผูถือใบสําคัญแสดง

สิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลท่ีประธานกรรมการบริษัท

มอบหมาย โดยท้ังสองกรณี ประธานในท่ีประชุมไมมีสิทธิออกเสียงช้ีขาด

การออกเสียงลงคะแนน 

7) ในการออกเสียงลงคะแนนใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิ

ท่ีถืออยู โดยใบสําคัญแสดงสิทธิหน่ึงหนวยมีหน่ึงเสียง ผูเปนประธานในท่ีประชุมไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากสิทธิท่ีตนมีอยูในฐานะผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

8) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมีสวนไดเสียในขอพิจารณาอันใดซึ่งท่ีประชุมจะพิจารณาและลงมติ ไมมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในขอพิจารณาน้ันๆ

มติท่ีประชุม 

9) มติท่ีประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนหนวยของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังมิไดใชสิทธิ ณ ขณะน้ัน ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

10) มตใิดๆ ซึ่งท่ีประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดลงมติไปแลวน้ัน ใหถือวามีผลผูกพันผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุก

ราย ไมวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิน้ันจะไดเขารวมประชุมหรือไมก็ตาม

อ่ืนๆ 

11) บริษัทจะดําเนินการจัดทําและบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง ไมวาจะเปนการเรียกประชุมโดยบริษัทหรือผู

ถือใบสําคัญแสดงสิทธิก็ตาม และจะเก็บรักษารายงานการประชุมดังกลาวไวท่ีสํานักงานใหญของบริษัท

รายงานการประชุมท่ีไดลงลายมือช่ือโดยประธานท่ีประชุมใหถือเปนหลักฐานอันสมบูรณของกิจการท้ังหลายท่ี

ไดประชุมกันน้ัน และใหถือวาการประชุมและมติท้ังหลายไดกระทําโดยถูกตอง

12) ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากบริษัท และท่ีปรึกษากฎหมายของ

บริษัทมีสิทธิท่ีจะเขารวมประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือใหคําอธิบายใน ท่ีประชุมผู

ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได
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13) บริษัทจะแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดสิทธิตามมติท่ีประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 3 วันทําการนับตั้งแต

วันท่ีท่ีประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดลงมติ และบริษัทจะแจงการแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดสิทธิ เปนลาย

ลักษณอักษรใหสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ทราบภายใน 15 วันนับแตวันท่ีมีการประชุมน้ัน ท้ังน้ี

บริษัทจะแจงใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบผานทางระบบเผยแพรขอมูลอิเล็คทรอนิคสของตลาดหลักทรัพย

ฯ ในวันเดียวกับท่ีบริษัทแจงสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ

14) บริษัทจะเปนผูชําระคาใชจายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังสิ้น

15) ในการลงมติใดๆ เก่ียวกับการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิน้ี ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอาจทําความตกลงกัน

เปนลายลักษณอักษรแทนการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพ่ือลงมติใดๆ ดังกลาวได แตท้ังน้ีจะตองปรากฏ

วาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งมีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธินับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 2 ของจํานวนใบสําคัญ

แสดงสิทธิท่ียังไมไดใชสิทธิ มีมติเห็นชอบและลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานในมติดังกลาวในหนังสือฉบับเดียวกัน

หรือหลายฉบับก็ได และสงมอบใหบริษัทเปนผูเก็บรักษาไว

ท้ังน้ี มติดังกลาวมีผลใชบังคับและผูกพันบริษัท และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุกราย นับแตวันท่ีบริษัทไดรับ

มอบหนังสือดังกลาว

4. ผลบังคับขอกําหนดสิทธิและกฎหมายท่ีบังคับใช

ขอกําหนดสิทธิน้ีจะมีผลบังคับตั้งแตวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันหมดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิโดยขอกําหนด

สิทธิน้ีจะใชบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีขอความใดๆ ในขอกําหนดสิทธิน้ีขัดหรือแยงกับกฎหมาย หรือ

ประกาศใดๆ ท่ีมีผลใชบังคับตามกฎหมายกับใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหใชขอความตามกฎหมายหรือประกาศดังกลาวบังคับกับ

ใบสําคัญแสดงสิทธิแทนขอความของขอกําหนดสิทธิเฉพาะในสวนท่ีขัดหรือแยงกันน้ัน

บริษัทขอรับรองวาจะปฏิบัติตามรายละเอียดและเง่ือนไขของขอกําหนดสิทธิน้ีโดยเครงครัด จึงไดลงนามไวเปนหลักฐาน

ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 

(นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง)            (นางสาวลภัสรินทร  ไกรวงษวณิชรุง) 

     กรรมการ            กรรมการ        
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แบบแสดงความจํานงในการใชสิทธซิื้อหุนสามัญของ บริษทั แคปปทอล เอ็นจเินียร่ิง เนต็เวิรค จํากัด (มหาชน) (CEN-W5) 
ครั้งท่ี  วันกําหนดการใชสิทธ ิ

วันท่ียื่นความจํานงการใชสิทธ ิ  ทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเลขท่ี 

เรียน คณะกรรมการ บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

ขาพเจา (โปรดระบุประเภทผูจองซื้อหุน) 

 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจําตัวประชาชน - - - -  บุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว เลขท่ีใบตางดาว/หนังสือเดินทาง 

 นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล  นิติบุคคลสัญชาติตางดาว เลขทะเบียนนิติบุคคล 

ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล นามสกุล 

วัน/เดือน/ปเกิด เพศ สัญชาติ อาชีพ 

บานเลขท่ี หมูท่ี ตรอก/ซอย ถนน แขวง/ตําบล 

เขต/อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย โทรศัพท (บาน) โทรศัพท (มือถือ) 

ในฐานะผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท ขาพเจามีความประสงคท่ีจะขอใชสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญของบริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดตอไปน้ี 

จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดง

สิทธิที่ขอใชสิทธิ (หนวย) 

จํานวนหุนสามัญที่ได 

จากการขอใชสิทธิ (หุน) 
อัตราการใชสิทธ ิ

ราคาใชสิทธ ิ

(บาทตอหุน) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น (บาท) จํานวนเงิน (ตัวอักษร) 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอ หุนสามัญ 1 หุน 2.14 

ท้ังน้ี ขาพเจาไดสงใบสําคัญแสดงสิทธิและขอรับทอนใบสําคัญแสดงสิทธิ (ถามี) ดังน้ี 

(1) ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไดสง เลขท่ี จํานวน หนวย 

เลขท่ี จํานวน หนวย 

รวมจํานวน หนวย 

(2) จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไดรับทอน หนวย 

หากขาพเจาไดรับการจัดสรรหุนดังกลาวแลว ขาพเจาตกลงใหดําเนินการดังตอไปน้ี : (ผูจองซื้อโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเทาน้ัน) 

 นําหุนเขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของตนเอง : ใหออกใบหุนตามจํานวนท่ีไดรับการจัดสรรไวในชือ่ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และดําเนินการใหบริษัท 

สมาชิกผูฝากเลขท่ี นําหุนเขาฝากไวกับ บรษิัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อเขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพย เลขท่ี 

ชื่อ (ชื่อผูจองซื้อหุนตองเปนชื่อเดียวกันกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพยเทาน้ัน) 

 นําหุนเขาฝากบัญชีของผูออกหลักทรัพย : ใหออกใบหุนตามจํานวนท่ีไดรับการจัดสรรน้ันไวในชื่อ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุนเขาฝากไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

โดยนําเขาบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขท่ี 600 (การถอนเปนใบหลักทรัพยในภายหลัง ผูจองซื้อจะตองเสียคาธรรมเนียมตามท่ี บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กําหนดไว) 

 รับเปนใบหุน : ใหออกใบหุนตามจํานวนท่ีไดรับการจัดสรรน้ันไวในชื่อของขาพเจา และจัดสงใบหุนใหขาพเจาตามชื่อท่ีอยูท่ีระบุไวขางตนทางไปรษณียลงทะเบียน โดยขาพเจายินดีมอบหมายใหบริษัทดําเนินการใดๆ เพื่อทําให

สามารถจัดทําใบหุน และสงมอบใบหุนแกขาพเจาโดยเร็ว แตไมเกิน 15 วันทําการ นับจากวันกําหนดการใชสิทธิ ซึ่งขาพเจาตกลงวา ขาพเจาอาจไดรับใบหุนหลังจากท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรับหลักทรัพยของบริษัทเปน

หลักทรัพยจดทะเบียนและอนุญาตใหทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย     

พรอมกันน้ีขาพเจาขอสงเงินคาจองซื้อหุนสามัญดังกลาวโดย 

 เงินโอน เขาบัญชีเงินฝากชื่อ “บมจ. แคปปทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิรค”  ธนาคารกรุงเทพ สาขา ซอยอารี  บัญชเีงินฝากสะสมทรัพย เลขท่ี 127-482726-8 

 เช็คธนาคาร (แคชเชียรเช็ค)    เช็คบุคคล  ดราฟท 

เลขท่ีเช็ค วันท่ี  ธนาคาร  สาขา 

“บมจ. แคปปทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิรค”  

(กรณเีปนเช็ค แคชเชียรเช็ค ตั๋วแลกเงินธนาคารหรือคําสั่งจายเงินของธนาคารโดยเช็คจะตองลงวันท่ีกอนวันท่ีใชสิทธิ 2 วัน และสามารถเรียกเกบ็ไดในกรุงเทพมหานคร ภายในวันใชสิทธิแตละคร้ัง) 

ขาพเจาขอรับรองและตกลงวาจะซื้อหุนสามัญจํานวนดังกลาว และจะไมยกเลิกรายการที่ไดแสดงไวขางตนนี้ แตหากขาพเจาไมสงแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทที่ไดกรอกรายละเอียดครบถวนเรียบรอยพรอมชําระเงิน     

คาจองซื้อหุนมายังบริษัทภายในระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ หรือ เช็ค/แคชเชียรเช็ค/ดราฟท ไมผานการเรียกเก็บเงินจากธนาคาร ใหถือวาขาพเจาแสดงเจตนาไมประสงคใชสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญของบริษัท 

ลงชื่อ ผูตรวจรับการจองซื้อ ลงชื่อ ผูจองซื้อหุนสามัญ 

( ) ( ) 
  

หลักฐานการใชสิทธจิองซ้ือหุนสามัญ บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 5 (CEN-W5) - โปรดกรอกขอความในสวนน้ีดวย 

วันที ่  เลขที ่

บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)  ไดรับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) 

ทะเบยีนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเลขที ่  ในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน หุน ราคาหุนละ 2.14 บาท 

เปนจํานวนเงินรวม  บาท และมีใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถามี)  จํานวน หนวย 

โดยชําระเปน  เงินโอน แคชเชียรเช็ค เช็คบุคคล ดราฟท 

เลขที่เช็ค  ลงวันที ่  ธนาคาร สาขา 

ผูจองซื้อตองการใหดําเนินการสงมอบหุนสามัญดังนี ้

นําหุนเขาฝากบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของผูจองซื้อ ที่มีอยูกับบริษทัซึ่งมีเลขที่สมาชิกผูฝากเลขที ่  บัญชซีื้อขายหลักทรัพยเลขที ่

ออกใบหุนในนาม “บริษัท ศนูยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” โดยเขาบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600”  

ออกใบหุนในนามผูจองซื้อ เจาหนาที่ผูรับมอบอํานาจ 

     โดยส่ังจาย 

เลขท่ี............................... 



BROKER
ผูฝากเลขที่ ชื่อบริษัท ผูฝากเลขที่ ชื่อบริษัท

Participant No. Company Name Participant No. Company Name
002 บริษัทหลักทรัพยทิสโก จํากัด  032 บริษัทหลักทรัพย เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน)

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
003 บริษัทหลักทรัพย คันทรี ่ กรุป จํากัด  (มหาชน) 034 บริษัทหลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
004 บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด  038 บริษัทหลักทรัพย เออีซ ี จํากัด (มหาชน)

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
005 บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 048 บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน)

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
006 บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 050 บริษัทหลักทรัพย เอเอสแอล จํากัด 

Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
007 บริษัทหลักทรัพย ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบ ี (ประเทศไทย) จํากัด 051 บริษัทหลักทรัพย เอสบีไอ ไทย ออนไลน จํากัด

CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
008 บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด 052 บริษัทหลักทรัพย จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากัด 

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND)  LIMITED 
010 บริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลินช (ประเทศไทย) จํากัด  200 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
011 บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 211 บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD.
013 บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 213 บริษัทหลักทรัพย เอเชีย เวลท จํากัด

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.
014 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 221 บริษัทหลักทรัพย เมอรชั่น พารทเนอร  จํากัด (มหาชน)

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.
015 บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด (มหาชน) 224 บริษัทหลักทรัพยบัวหลวง จํากัด (มหาชน)

KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED
016 บริษัทหลักทรัพยธนชาต จํากัด  (มหาชน) 225 บริษัทหลักทรัพยซ ี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด 

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED            CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
019 บริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด     229 บริษัทหลักทรัพย เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED  JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED   
022 บริษัทหลักทรัพย ทรีนิตี ้ จํากัด 230 บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด

TRINITY SECURITIES CO.,LTD. GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
023 บริษัทหลักทรัพยไทยพาณิชย จํากัด 244 บริษัทหลักทรัพย แมคควอร ี (ประเทศไทย) จํากัด

SCB SECURITIES CO.,LTD. MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
026 บริษัทหลักทรัพยยูโอบ ี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด  (มหาชน)     247 บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จํากัด

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD.
027 บริษัทหลักทรัพย อารเอชบ ี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 248 บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
029 บริษัทหลักทรัพยกรุงศร ี จํากัด (มหาชน) 924 บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
030 บริษัทหลักทรัพย ไอ ว ี โกลบอล จํากัด (มหาชน)

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
SUB-BROKER

ผูฝากเลขที่ ชื่อบริษัท ผูฝากเลขที่ ชื่อบริษัท
Participant No. Company Name Participant No. Company Name

236 ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) 243 บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

242 บริษัทหลักทรัพย ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด 245 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

257 บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จูเลียส แบร จํากัด 
SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO.,LTD.

CUSTODIAN
ผูฝากเลขที่ ชื่อบริษัท ผูฝากเลขที่ ชื่อบริษัท

Participant No. Company Name Participant No. Company Name
301 ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) 329 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
302 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 330 ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด (เพื่อตราสารหนี)้

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
303 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) - ผูรับฝากทรัพยสิน 334 บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน)

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
304 ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮ แบงกิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด 336 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
305 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 337 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
308 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 339 ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพยสิน)

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
312 ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด  (ไทย) จํากัด (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอรแกน เชส (เพื่อคาตราสารหนี)้

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
316 ธนาคารไอซีบีซ ี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบ ี ไทย จํากัด (มหาชน)

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED
320 ธนาคารดอยซแบงก เอจ ี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพยสิน 328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES  BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
425 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (เพื่อลูกคา)

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

รายชื่อสมาชิกผูฝากหลักทรัพย สําหรับการจองซื้อหุน  ขอมูล ณ วันที่ 4  มกราคม  2564
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