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หนา้ 1 

ข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 
และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัของ 

บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อนิเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) คร้ังที ่1 (CYBER-W1) 
 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ  จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (“ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ CYBER-W1”) ออกโดยบริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”หรือ"ผู้ออก
ใบสําคญัแสดงสิทธิ") ตามมติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2557   

 
ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 จะไดรั้บสิทธิตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ โดยผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ
และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 จะตอ้งผกูพนัตามขอ้กาํหนดสิทธิน้ีทุกประการ และใหถื้อวา่ผูถื้อใบสาํคญัแสดง
สิทธิ CYBER-W1 ไดรั้บทราบและเขา้ใจขอ้กาํหนดต่างๆ ในขอ้กาํหนดสิทธิเป็นอย่างดีทุกประการแลว้ ทั้งน้ี ผูอ้อก
ใบสําคญัแสดงสิทธิจะจัดให้มีการเก็บรักษาสําเนาขอ้กาํหนดสิทธิไว ้ณ สํานักงานใหญ่ของผูอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิ 
เพ่ือให้ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ขอตรวจสอบสําเนาขอ้กาํหนดสิทธิไดใ้นวนัและเวลาทาํการของผูอ้อก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

คาํและขอ้ความต่างๆท่ีใชอ้ยูใ่นขอ้กาํหนดสิทธิใหมี้ความหมายดงัต่อไปน้ี 
คาํจํากดัความ 

 “ข้อกาํหนดสิทธิ” หมายถึง ขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ
และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสาํหรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ   CYBER-W1 
ฉบบัน้ี (รวมถึงท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

“บริษทัฯ” หรือ“ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ” หมายถึง บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั (มหาชน) 

"ใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1" หมายถึง ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของ บริษัท ไซเบอร์   
แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ  จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (CYBER-W1) ชนิด
ระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได ้ท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัเดิมของ
บริษทัฯ 

“ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ” หมายถึง ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือใชแ้ทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้สามญัของบริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั (มหาชน) 

"นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ" หมายถึง บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

"ผู้ถอืใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1" หมายถึง ผูท้รงสิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 และให้รวมถึง   
ผูท้รงสิทธิในใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 (แลว้แต่กรณี) 

"ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์" หมายถึง บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรือบุคคล
หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีดาํเนินกิจการรับฝากหลกัทรัพยไ์ดต้ามกฎหมายซ่ึงเขา้
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รับทาํหนา้ท่ีแทน 

"วันที่ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ" หมายถึง วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2557 

"วันใช้สิทธิ" หมายถึง วนัท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 สามารถใชสิ้ทธิซ้ือ
หุน้สามญัของบริษทัฯได ้ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.7 

“วันทาํการ” 

 

วนัท่ีธนาคารพาณิชยเ์ปิดทาํการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ใช่วนั
เสาร์หรือวนัอาทิตย ์หรือวนัอ่ืนใดท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้
เป็นวนัหยดุของธนาคารพาณิชย ์

“ระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ” หมายถึง ระยะเวลาท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ซ่ึงประสงค์
จะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ จะตอ้งแจง้
ความจาํนงในการใชสิ้ทธิภายใน 15 วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ตาม
รายละเอียดท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.8 

"วันใช้สิทธิคร้ังเดยีวและคร้ังสุดท้าย" ใหมี้ความหมายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ท่ี 1.7 ของขอ้กาํหนดสิทธิ 

‘ประกาศ ทจ.34/2551” ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ.34/2551 เร่ืองการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นท่ีออกใหม่ 
และหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ ลงวนัท่ี 15 ธันวาคม 
พ.ศ.2551 (รวมถึงท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

"สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต." หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ” หมายถึง ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

"สมุดทะเบียนผู้ถอืใบสําคญัแสดงสิทธิ" หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งขอ้มูลทางทะเบียนซ่ึงบนัทึกรายละเอียด
เก่ียวกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
CYBER-W1 เช่น ช่ือและท่ีอยูข่องผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 
การโอน การจาํนาํ การอายดั การออกใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 
ใบใหม่ ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์หรือประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

"สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ" หมายถึง  สิทธิทั้ งปวงในใบสําคัญแสดงสิทธิ  CYBER-W1 ภายใต้
ขอ้กาํหนดสิทธิน้ีและ/หรือภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) อนัรวมถึง 
(แต่ไม่จาํกดัเฉพาะ) สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและสิทธิในการลงคะแนน
เสียงในการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 
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1.  รายละเอยีดของหลกัทรัพย์ทีเ่สนอขาย 
 
1.1 ประเภทใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ชนิดระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได ้ 

1.2 ลกัษณะการเสนอขาย 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 
จาํนวนไม่เกิน 280,000,000 หน่วย ชนิดระบุช่ือผูถื้อและสามารถเปล่ียนมือได ้จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ 1 หน่วย รวมจาํนวนไม่เกิน 280,000,000 หน่วย กรณีมีเศษของใบสําคญัแสดงสิทธิเหลือจากการ
คาํนวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯดงักล่าว ใหต้ดัเศษดงักล่าวท้ิงทั้งจาํนวน  

1.3 ราคาเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 

หน่วยละ 0.00 บาท 

1.4 สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญั 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 จาํนวน 1 หน่วย มีสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัได ้1 หุน้ (ยกเวน้
กรณีมีการปรับสิทธิ) ท่ีราคาใชสิ้ทธิ 3.00 บาทต่อหุน้ (โดยมีมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัเท่ากบั 0.50 บาท) เวน้
แต่จะมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ ทั้ งน้ี ในกรณีท่ีมีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ต่อหน่วยภายหลงัการปรับราคาใชสิ้ทธิจะไม่ตํ่ากวา่มูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้น
สามญัของบริษทัฯ ณ วนัใชสิ้ทธิท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.5 จํานวนหุ้นทีอ่อกใหม่เพือ่รองรับการใช้สิทธิ 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ไดอ้นุมติัสาํรองหุ้น
สามญัจาํนวนไม่เกิน 280,000,000 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจาํนวน
หุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จาํนวน 1,120,000,000 หุ้น      
(มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1  

1.6 อายุใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 

3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 

1.7 วนัทีใ่ช้สิทธิ 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 สามารถใชสิ้ทธิไดค้ร้ังเดียวและคร้ังสุดทา้ยในวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560 
ซ่ึงเป็นวนัครบกาํหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ในวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560 

ทั้งน้ี บริษทัฯจะปิดสมุดทะเบียน 21 วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิคร้ังเดียวและคร้ังสุดทา้ย (หรือวนัครบกาํหนดอายุ) 
และตลาดหลกัทรัพยฯ์จะข้ึนเคร่ืองหมาย SP (หา้มการซ้ือขาย) ล่วงหนา้ 3 วนัทาํการก่อนวนัปิดสมุดทะเบียน 
หรือเป็นการปิดสมุดทะเบียนเพ่ือการกาํหนดสิทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ในการเขา้ร่วม
ประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ตามขอ้ 4.1 
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ในการใชสิ้ทธิคร้ังเดียวและคร้ังสุดทา้ย หากวนัใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยดุทาํการของนายทะเบียนใบสาํคญัแสดง
สิทธิ หรือวนัหยดุทาํการของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ใหเ้ล่ือนวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยเป็นวนัทาํการก่อนหนา้นั้น 

1.8 วนัทีแ่จ้งความจํานงการใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัจะตอ้งแจง้ความ
จาํนงในการใชสิ้ทธิ ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ของวนัทาํการ ในระยะเวลาแจง้ความจาํนงซ่ึงไม่นอ้ย
กวา่ 15 วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิคร้ังเดียวและคร้ังสุดทา้ย (ต่อไปน้ีเรียกวา่ “ระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ
คร้ังเดยีวและคร้ังสุดท้าย”)  

ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 จะตอ้งส่งใบแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิมายงับริษทัฯ ภายในเวลา   
15.00 น. ของวนัทาํการสุดทา้ยของระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิคร้ังเดียวและคร้ังสุดทา้ย หากผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 รายใดตอ้งการส่งใบแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิดว้ยตนเอง ผูถื้อใบสาํคญั
แสดงสิทธิดงักล่าวจะตอ้งติดต่อบริษทัฯในช่วงเวลา 9.00 -15.00 น. ในวนัทาํการ (ยกเวน้วนัเสาร์ วนัอาทิตย ์
และวนัหยดุราชการ) ในช่วงระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิคร้ังเดียวและคร้ังสุดทา้ย 

บริษทัฯ จะแจง้ข่าวเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิคร้ังเดียวและคร้ังสุดทา้ย ระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิคร้ัง
เดียวและคร้ังสุดทา้ยและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิอยา่งนอ้ย 14 วนัทาํการก่อนวนัแรกของระยะเวลาแจง้ความ
จาํนงในการใชสิ้ทธิในระบบเผยแพร่ขอ้มูล (ระบบ SET PORTAL) ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และบริษทัฯ จะส่ง
รายละเอียดดงักล่าวให้กบัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ตามรายช่ือท่ีปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมุดทะเบียน ทางไปรษณียล์งทะเบียน 

1.9 นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ 

บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  
62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท:์ 02-229-2800 
โทรสาร: 02-359-1259 
 E-mail: TSDCallCenter@set.or.th  
 Website: http://www.tsd.co.th    

นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงในสมุด
ทะเบียนจะตอ้งประกอบดว้ย ช่ือเต็ม สัญชาติและท่ีอยู่ของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 และ
รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะกาํหนด ในกรณีขอ้มูลไม่ตรงกนัจะถือวา่ขอ้มูลในสมุดทะเบียนผู ้
ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 มีหนา้ท่ีในการแจง้การ
เปล่ียนแปลงหรือขอ้ผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบนัทึกสมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ และนาย
ทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิจะเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักล่าว  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยจะแจง้ให้ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
CYBER-W1 ทราบก่อนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 



บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั (มหาชน)   

 

หนา้ 5 

 

1.10 วธีิการและสถานทีต่ดิต่อในการใช้สิทธิคร้ังเดยีวและคร้ังสุดท้าย 

1.10.1 สถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิคร้ังเดียวและคร้ังสุดทา้ย 

ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั (มหาชน) 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ เลขท่ี 93/352 ดิเอม็โพริโอเพลส ชั้น 8 ซอยสุขมุวทิ 24 
ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนั เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท ์662-160-4248 
โทรสาร   662-160-4249 
 
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีติดต่อในการใช้สิทธิคร้ังเดียวและคร้ังสุดทา้ย 
บริษทัฯ จะแจง้รายละเอียดให้กบัผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ทราบผ่านระบบเผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารของตลาดหลกัทรัพยฯ์ (SET PORTAL) ต่อไป 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 สามารถขอรับใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัไดท่ี้
บริษทัฯ ในระหวา่งระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิคร้ังเดียวและคร้ังสุดทา้ย 

ในกรณีท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 อยูใ่นระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผูถื้อใบสาํคญัแสดง
สิทธิ CYBER-W1 ท่ีตอ้งการใช้สิทธิตอ้งแจง้บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ทาํหน้าท่ีเป็นนายหน้าซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์(Broker) ของตน และกรอกแบบคาํขอเพ่ือใหอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 หรือ
ใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนด โดยบริษทัหลกัทรัพย์
ดงักล่าวจะดาํเนินการแจง้ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ เพ่ือขอให้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 
หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 เพ่ือนาํไปใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้
สามญักบับริษทัฯ เพ่ือดาํเนินการใชสิ้ทธิตามท่ีระบุไวข้า้งตน้ 

1.10.2 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติั
ตามเง่ือนไขการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิคร้ังเดียวและคร้ังสุดทา้ย โดยดาํเนินการและส่งเอกสาร
ดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทัฯ ตามสถานท่ีติดต่อขา้งตน้ 

(ก) ใบแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัท่ีไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง ชดัเจนและครบถว้น
แลว้ทุกรายการ พร้อมทั้งลงมือช่ือ หากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 เป็นนิติบุคคล 
จะตอ้งลงนามโดยผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทบัตราสําคญัของบริษทั   
(ถา้มี) 

(ข) ใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ตามแบบท่ี
ตลาดหลกัทรัพยฯ์กาํหนด ซ่ึงมีจาํนวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิมากกว่าหรือเท่ากบั
จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ท่ีระบุอยูใ่นใบแจง้ความจาํนงในการใช้
สิทธิ 
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ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ตอ้งชาํระเงินตามจาํนวนในการใชสิ้ทธิตามท่ีระบุในใบแจง้
ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ท่ีประสงคจ์ะใช้
สิทธิซ้ือหุน้สามญัจะตอ้งชาํระเงินคร้ังเดียวเตม็จาํนวนเป็นเชค็หรือดร๊าฟทธ์นาคารท่ีสามารถเรียกเกบ็
ไดใ้นเขตกรุงเทพมหานคร ภายในวนัใชสิ้ทธิคร้ังเดียวและคร้ังสุดทา้ย โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “บริษัท 
ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากัด (มหาชน)” ทั้ งน้ี การใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าวจะ
สมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทัฯไดเ้รียกเกบ็เงินจาํนวนดงักล่าวไดแ้ลว้เท่านั้น หากบริษทัฯ เรียกเกบ็เงินไม่ได้
ตามจาํนวนท่ีระบุไวใ้นใบแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ ให้ถือวา่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-
W1 แสดงเจตนายกเลิก และให้ถือวา่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 หมดสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ดงักล่าวอีกต่อไป 

(ค) หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ 

1) บุคคลสัญชาติไทย สาํเนาบตัรประชาชนซ่ึงยงัไม่หมดอาย ุพร้อมรับรองสาํเนา
ถกูตอ้ง 

2) บุคคลต่างดา้ว สาํเนาหนงัสือเดินทางซ่ึงยงัไม่หมดอาย ุ หรือสาํเนาใบต่าง
ดา้วซ่ึงยงัไม่หมดอาย ุพร้อมรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

3) นิติบุคคลในประเทศ สาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลท่ีมีอายไุม่เกิน 6 เดือน หรือ
ภายในเวลาท่ีนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิกําหนด 
พร้อมรับรองสําเนาถูกตอ้ง และเอกสารหลกัฐานของผูมี้
อาํนาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) พร้อมรับรองสาํเนา
ถกูตอ้ง 

4) นิติบุคคลต่างประเทศ สาํเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลรับรองโดย Notary 
Public สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และขอ้บงัคบัของ
บริษทัพร้อมรับรองสําเนาถูกตอ้ง และเอกสารหลกัฐาน
ของผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2)  พร้อมรับรอง
สาํเนาถกูตอ้ง 

1.10.3 จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ท่ีจะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั ไม่วา่ในกรณีใดๆ ตอ้ง
ไม่ตํ่ากวา่ 100 หุ้นสามญั และจะตอ้งเป็นจาํนวนเตม็เท่านั้น แต่ในกรณีท่ีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ 
CYBER-W1 มีสิทธิในการซ้ือหุ้นตํ่ากวา่ 100 หุน้สามญั จะตอ้งใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัในคร้ัง
เดียวทั้งจาํนวน โดยอตัราการใชสิ้ทธิเท่ากบัใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 หน่ึงหน่วยต่อหุ้น
สามญัหน่ึงหุน้ เวน้แต่กรณีท่ีมีการปรับสิทธิตามขอ้ 1.11 

ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 จะเป็นผูรั้บภาระค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอ่ืนใด (ถา้มี) ท่ี
เกิดข้ึนอนัเน่ืองจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 เพ่ือซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ 

1.10.4 จาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกเม่ือมีการใชสิ้ทธิ จะคาํนวณโดยการนาํจาํนวนเงินในการใชสิ้ทธิซ่ึงผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ไดช้าํระตามท่ีกล่าวขา้งตน้หารดว้ยราคาการใชสิ้ทธิในขณะท่ีมี
การใชสิ้ทธินั้น โดยบริษทัฯจะออกหุน้สามญัเป็นจาํนวนเตม็ไม่เกินจาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดง
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สิทธิ CYBER-W1 คูณดว้ยอตัราการใชสิ้ทธิ หากมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิและ/หรืออตัราการใช้
สิทธิแลว้ ทาํใหมี้เศษเหลืออยูจ่ากการคาํนวณดงักล่าว บริษทัฯจะไม่นาํเศษดงักล่าวมาคิดคาํนวณและ
จะชาํระเงินท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 โดยทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 30 วนันบัจากวนัใชสิ้ทธิโดยไม่มีดอกเบ้ีย 

1.10.5 หากบริษทัฯ ไดรั้บหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 หรือใบสาํคญั
แสดงสิทธิ CYBER-W1 ไม่ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้ง หรือจาํนวนเงินท่ีบริษทัฯไดรั้บชาํระไม่ครบตาม
จาํนวนท่ีระบุไวใ้นใบแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั หรือบริษทัฯ ตรวจสอบไดว้่า
ขอ้ความท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 กรอกลงในใบแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้
สามญันั้นไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 จะตอ้งทาํการแกไ้ขให้
ถูกตอ้งภายในระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิคร้ังเดียวและคร้ังสุดทา้ย หากผูถื้อใบสําคญั
แสดงสิทธิ CYBER-W1 ไม่ทาํการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษทัฯจะถือวา่การแจง้
ความจาํนงในการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ และบริษทัฯจะจดัส่งเงินท่ี
ไดรั้บคืนเป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 และใบสาํคญั
แสดงสิทธิ CYBER-W1 คืนให้แก่ผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 โดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน ภายใน 14 วนันบัจากวนัใชสิ้ทธิคร้ังเดียวและคร้ังสุดทา้ย โดยไม่มีดอกเบ้ียใหไ้ม่วา่ใน
กรณีใดๆ 

ในกรณีท่ีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ชาํระจาํนวนเงินในการใชสิ้ทธิคร้ังเดียวและคร้ัง
สุดทา้ยไม่ครบถว้น บริษทัฯ จะถือวา่จาํนวนหุน้สามญัท่ีจองซ้ือมีจาํนวนเท่ากบัจาํนวนท่ีจะไดรั้บตาม
จาํนวนเงินในการใชสิ้ทธิ ซ่ึงบริษทัฯไดรั้บชาํระไวจ้ริงตามราคาการใชสิ้ทธิในขณะนั้น และบริษทัฯ 
จะถือวา่หน่วยท่ีเหลือหรือไม่ไดใ้ชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธินั้นๆ ส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใช้
สิทธิ และผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ  CYBER-W1 ส่วนท่ีเหลือ จะใช้สิทธิไม่ได้อีกเม่ือพน้วนั
กาํหนดการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ซ่ึงมีเพียงคร้ังเดียวและคร้ังสุดทา้ย ทั้งน้ี 
บริษทัฯ จะคืนเงินส่วนท่ีเหลือ (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 เป็นเช็คระบุช่ือขีด
คร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1ทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนั นบั
จากวนัใชสิ้ทธิ โดยไม่มีดอกเบ้ียไม่วา่ในกรณีใดๆ  

1.10.6 เม่ือผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไข
การแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัครบถว้น กล่าวคือ ไดส่้งมอบทั้งใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
CYBER-W1 (หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1) ใบแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซ้ือ
หุน้สามญั และชาํระเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
CYBER-W1 จะไม่สามารถเพิกถอนการใชสิ้ทธิได ้เวน้แต่จะไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร
จากบริษทัฯ 

1.10.7 เม่ือพน้กาํหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ังเดียวและคร้ังสุดทา้ยแลว้ หากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ยงั
มิไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขของการใชสิ้ทธิท่ีกาํหนดไวอ้ย่างครบถว้น ให้ถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธิ 
CYBER-W1 นั้นๆ ส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 จะ
ใชสิ้ทธิไม่ไดอี้กเม่ือพน้กาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังเดียวและคร้ังสุดทา้ย    
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1.10.8 ในกรณีท่ีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นจาํนวนมากกว่า
จาํนวนท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิ บริษทัฯ จะถือว่าหน่วยท่ีเหลือหรือไม่ไดใ้ชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดง
สิทธิ CYBER-W1 นั้นๆ ส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 
จะใชสิ้ทธิไม่ไดอี้กเม่ือพน้กาํหนดการใชสิ้ทธิคร้งเดียวและคร้ังสุดทา้ยเน่ืองจากวนักาํหนดการใช้
สิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 นั้นมีเพียงคร้ังเดียวและคร้ังสุดทา้ย  

1.10.9 บริษทัฯ จะยืน่ขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้ของบริษทัฯ ต่อกระทรวงพาณิชยต์ามจาํนวน
หุน้สามญัท่ีออกใหม่สาํหรับการใชสิ้ทธิภายใน 14 วนันบัตั้งแต่วนัใชสิ้ทธิคร้ังเดียวและคร้ังสุดทา้ย 
และบริษทัฯ จะดาํเนินการจดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ท่ีไดใ้ชสิ้ทธินั้น เป็นผู ้
ถือหุน้สามญัของบริษทัฯ ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ตามจาํนวนหุ้นสามญัท่ีใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น รวมทั้ง
ดาํเนินการขอจดทะเบียนหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 กบั
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไม่ชา้กวา่ 30 วนันบัจากวนัใชสิ้ทธิคร้ังเดียวและคร้ังสุดทา้ย 

1.10.10 ในกรณีท่ีหุ้นสามญัท่ีสํารองไวเ้พ่ือรองรับการใชสิ้ทธิมีไม่เพียงพอ บริษทัฯจะดาํเนินการชดใชค้่า 
เสียหายท่ีเกิดข้ึนใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิได ้ อยา่งไรกต็าม  
บริษทัฯ จะไม่ชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิ ใน
กรณีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธินั้นเป็นคนต่างดา้วท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิเพราะถูกจาํกดัสิทธิตามสัดส่วน
การถือหุน้ท่ีถือโดยคนต่างดา้วท่ีระบุในขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

1.10.11 การส่งมอบหุน้สามญัท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ไดรั้บจากการใชสิ้ทธิ ช่ือท่ีจะระบุใน
ใบหุ้นสามญัจะใชช่ื้อเดียวกบัช่ือท่ีปรากฏอยูใ่นใบแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั โดย
บริษทัฯจะจดัส่งใบหุ้นไปยงัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ตามท่ีอยูท่ี่ไดร้ะบุไวใ้นใบแจง้
ความจาํนงในการใชสิ้ทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับภายใน 15 วนัทาํการ นบัจากวนัใชสิ้ทธิ
คร้ังเดียวและคร้ังสุดทา้ย อยา่งไรกต็าม บริษทัฯอาจตกลงกบัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 
ล่วงหนา้ให้บริษทัฯเก็บใบหุ้นสามญันั้นไวท่ี้บริษทัฯ เพ่ือให้ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 
หรือตวัแทนมารับไปดว้ยตนเองก็ได ้ โดยจะตอ้งดาํเนินการตามท่ีทางบริษทัฯกาํหนด และสาํหรับ
กรณีระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) บริษทัฯจะดาํเนินการบนัทึกยอดบญัชีจาํนวนหุ้นสามญัท่ีผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ท่ีไดรั้บการจดัสรรหุ้นฝากไวก้บั “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
(ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือผูฝ้าก” และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือท่ีไดรั้บการจดัสรรภายใน 7 
วนัทาํการนบัจากวนัใชสิ้ทธิคร้ังเดียวและคร้ังสุดทา้ย 

1.11 เงือ่นไขการปรับสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 

1.11.1 บริษทัฯ ตอ้งดาํเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรักษาผล 
ประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ไม่ให้ดอ้ยไปกว่าเดิม เม่ือเกิด
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงดงัต่อไปน้ี 
(ก) เม่ือบริษทัฯ เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัฯ อนัเป็นผลมาจากการรวม

หรือการแบ่งแยกหุน้สามญัท่ีไดอ้อกแลว้ของบริษทัฯ  
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(ข) เม่ือบริษทัฯเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ใดๆ ในราคาท่ีตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาหุ้นท่ีคาํนวณได้
ตามวธีิการท่ีใชร้าคาตลาดในขณะเสนอขายหุน้นั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุน้
นั้น 

 (ค) เม่ือบริษทัฯเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือใบสําคญัแสดงสิทธิฯท่ีออกใหม่โดยกาํหนดราคา
หรือคาํนวณราคาของหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือใบสําคญัแสดงสิทธิฯ
ดงักล่าว ตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาหุ้นท่ีคาํนวณตามวิธีท่ีใชร้าคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นกู้
แปลงสภาพหรือใบสําคญัแสดงสิทธิฯ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลง
สภาพหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯนั้น 

(ง) เม่ือบริษทัฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  
(จ) เม่ือบริษทัฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้

ของบริษทัฯ สําหรับการดาํเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ สําหรับงบการเงินเฉพาะของ
บริษทัฯ ตลอดอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1  

(ฉ) ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใดๆ อนัทาํให้ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 เสียสิทธิและ
ผลประโยชน์ใดๆ อนัพึงได ้โดยท่ีเหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ไดก้าํหนดอยูใ่นขอ้ (ก) ถึง (จ) 

 
บริษทัฯจะดาํเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ ซ่ึงยงัคงทาํใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดง
สิทธิ CYBER-W1 ท่ีจะซ้ือหุ้นไดรั้บสิทธิในการซ้ือหุ้นรองรับไม่ดอ้ยไปกวา่สิทธิท่ีกาํหนดในกรณี
ต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ตามสูตรและวธีิการคาํนวณดงัต่อไปน้ี 
(ก) เม่ือบริษทัฯ เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทัฯ อนัเป็นผลมาจากการรวม

หรือการแบ่งแยกหุน้สามญัท่ีไดอ้อกแลว้ของบริษทัฯ  
 การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัที นบัตั้งแต่วนัท่ีมี

การเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทัฯ  

1. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 
 
  Price 1 =           Price 0 [Par1] 

                                      [Par0] 

2.   อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 
  Ratio 1 = Ratio 0 [Par0] 
                                                                        [Par1] 

โดยท่ี Price 1 คือ      ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง  
  Price 0  คือ      ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง  
 Ratio 1  คือ      อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 0  คือ      อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
 Par1  คือ      มูลค่าท่ีตราไวใ้หม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
 Par0   คือ      มูลค่าท่ีตราไวเ้ดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
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(ข) เม่ือบริษทัฯเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ใดๆ ในราคาท่ีตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาหุน้ท่ีคาํนวณได้

ตามวธีิการท่ีใชร้าคาตลาดในขณะเสนอขายหุน้นั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขาย
หุน้นั้น 

การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผู ้
ซ้ือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ (วนัแรกท่ีตลาด
หลกัทรัพยฯ์ประกาศข้ึนเคร่ืองหมาย XR) สาํหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้ผูถื้อหุ้นเดิม 
(Rights Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่แก่ประชาชนและนกั
ลงทุนทัว่ไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 

อน่ึง ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่พร้อมกนัมากกวา่หน่ึงราคา ในการเสนอ
ขายในเง่ือนไขท่ีจะต้องจองซ้ือด้วยกัน ให้นําจาํนวนหุ้นและราคาเสนอขายทุกราคามา
คาํนวณราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีการเสนอขายพร้อมกัน
ดงักล่าวไม่อยูภ่ายในเง่ือนไขท่ีจะตอ้งจองซ้ือดว้ยกนั ใหน้าํจาํนวนหุน้และราคาเสนอขายท่ีตํ่า
กวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทัฯ” มาคาํนวณราคาเฉล่ียต่อหุ้นของ
หุน้สามญัท่ีออกใหม่เท่านั้น 

ราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุน้สามญัท่ีออกใหม่คาํนวณไดจ้ากจาํนวนเงินทั้งส้ินท่ีบริษทัฯจะไดรั้บ
จากการเสนอขายหุน้หกัค่าใชจ่้ายในการเสนอขายหลกัทรัพยห์ารดว้ยจาํนวนหุน้สามญัทั้งส้ิน
ท่ีออกใหม่ในคร้ังนั้น 

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษทัฯ” หมายถึง ราคาตลาดตามท่ีคณะกรรมการบริษทั
กาํหนด เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาว่า การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ในคร้ังนั้น มี
ลกัษณะเขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาตํ่า ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ี
กาํหนดไวใ้นขอ้ 2 (2) ประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 39/2551 เร่ือง การ
คาํนวณราคาเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละการกาํหนดราคาตลาดเพ่ือการพิจารณาการเสนอขาย
หุ้นท่ีออกใหม่ในราคาตํ่า ลงวนัท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งท่ีจะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม
หรือใชแ้ทนในอนาคต) 

ในกรณีท่ีไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทัฯ” เน่ืองจากหุ้นสามญัของ 
บริษทัฯไม่มีการซ้ือขายในช่วงเวลาดงักล่าว บริษทัฯจะทาํการกาํหนดราคายติุธรรมเพื่อใชใ้น
การคาํนวณแทน 

“ราคายติุธรรม” หมายถึงราคาท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ 

1. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 
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  Price 1 = Price 0 [ (A2x MP) + B2X ] 

        [ MP (A2 + B2)] 
 

2. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 
  Ratio 1 = Ratio 0     [ MP (A2 + B2)] 

                  [(A2 x MP) +B2X ] 
  
 โดยท่ี Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
  Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
  Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
   Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
        MP คือ ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทัฯ  
        A2 คือ จาํนวนหุน้สามญัท่ีไดเ้รียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุด

ทะเบียนผูถื้อหุ้น เพ่ือสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ 
กรณีเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือวนัก่อนวนั
แรกของการเสนอขายหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้น
สามญัให้แก่ประชาชนและนักลงทุนทัว่ไปและ/หรือกรณีเสนอ
ขายหุน้สามญัใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 

   B2 คือ จาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ท่ีเสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิมและ/หรือ
เสนอขายแก่ประชาชนและนักลงทุนทัว่ไปและ/หรือกรณีเสนอ
ขายหุน้สามญัใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 

   B2X คือ จาํนวนเงินท่ีจะไดรั้บภายหลงัจากการหกัค่าใชจ่้าย (ถา้มี) จากการ
ออกหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ท่ีมีการเสนอขายให้ผูถื้อหุ้นเดิมและ/
หรือเสนอขายแก่ประชาชนและนักลงทุนทัว่ไปและ/หรือกรณี
เสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 

(ค) เม่ือบริษทัฯเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯท่ีออกใหม่โดยกาํหนดราคา
หรือคาํนวณราคาของหุน้ท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ
ดงักล่าว ตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาหุน้ท่ีคาํนวณตามวธีิท่ีใชร้าคาตลาดในขณะเสนอขายหุน้
กูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุน้กูแ้ปลง
สภาพหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯนั้น 

การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผู ้
ซ้ือหุน้สามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ใดๆ ท่ีใหสิ้ทธิแปลงสภาพ
เป็นหุ้นสามญัหรือให้สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ประกาศข้ึน
เคร่ืองหมาย XR) สาํหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหผู้ถื้อหุน้เดิม (Rights Issue) และ/หรือวนั
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แรกของการเสนอขายหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ ท่ีใหสิ้ทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัหรือ
ให้สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั แก่ประชาชนและนกัลงทุนทัว่ไปและ/หรือกรณีเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 

 ราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่คาํนวณไดจ้ากจาํนวนเงินท่ีไดรั้บจากการออก
หลกัทรัพยใ์ดๆ ท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัหรือใหสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั รวมกบัเงิน
ท่ีจะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัหรือใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั  ถา้มีการ
ใชสิ้ทธิทั้งหมด หารดว้ยจาํนวนหุน้ทั้งส้ินท่ีตอ้งออกใหม่เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธินั้น 

 ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทัและฐานของมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้ ซ่ึงจะใชเ้ปรียบเทียบใหมี้
ความหมายเช่นเดียวกบั รายละเอียดในขอ้ (ข) ขา้งตน้ 

 
1. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 

  Price 1 = Price 0  [ (A3x MP)+B3X ]  
                                                [ MP (A3 + B3) ] 

2. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 
  Ratio 1 = Ratio 0     [MP (A3+B3)] 
                 [ (A3x MP)+B3X ] 

 
โดยท่ี Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
 Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง  
 Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 0   คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
 MP       คือ ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทัฯ 
 A3     คือ จาํนวนหุน้สามญัท่ีไดเ้รียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุด

ทะเบียนผูถื้อหุน้เพ่ือการจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ท่ีให้สิทธิท่ี
จะแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัหรือใหสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั กรณี
เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ ก่อนวนัแรกของระยะเวลา
การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลง
สภาพเป็นหุ้นสามญัหรือใหสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั ต่อประชาชน
และนกัลงทุนทัว่ไปและ/หรือบุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 

 B3 คือ จํานวนหุ้นสามัญ ท่ีออกใหม่ เ พ่ือรอง รับการใช้สิท ธิของ
หลกัทรัพยใ์ดๆ ซ่ึงใหสิ้ทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัหรือให้
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั ท่ีจะเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมและ/หรือ
ประชาชนและนกัลงทุนทัว่ไปและ/หรือบุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่
กรณี 
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 B3X คือ จาํนวนเงินท่ีบริษทัฯจะไดรั้บภายหลงัจากการหกัค่าใชจ่้าย (ถา้มี) 
จากการออกหลกัทรัพยใ์ดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุ้น
สามญัหรือให้สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั ท่ีเสนอขายให้ผูถื้อหุ้นเดิม
และ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนและนักลงทุนทัว่ไปและ/หรือ
บุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี รวมกบัเงินท่ีจะไดรั้บจากการใช้
สิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัหรือซ้ือหุน้สามญั 

 
(ง) เม่ือบริษทัฯจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  

 การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผู ้
ซ้ือหุน้สามญัไม่มีสิทธิในการรับหุน้ปันผล (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ข้ึนเคร่ืองหมาย XD) 
 
 
1. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 

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

 
2. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 

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

 โดยท่ี Price 1 คือ     ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
  Price 0 คือ     ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง  
  Ratio 1 คือ     อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง  
  Ratio 0 คือ     อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง  

 A1  คือ จาํนวนหุ้นสามญัท่ีไดเ้รียกชาํระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิด
สมุดทะเบียนผูถื้อหุน้สามญัเพ่ือสิทธิในการรับหุน้ปันผล   

  B1 คือ      จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่ในรูปแบบของหุน้สามญัปันผล 
  
 

(จ) เม่ือบริษทัฯจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได้
ตามงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ สาํหรับการดาํเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ สาํหรับ
งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ ตลอดอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 

 การคาํนวณอตัราร้อยละของเงินปันผลท่ีจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ใหค้าํนวณโดยนาํเงินปันผลท่ีจ่าย
ออกจริง ในรอบระยะเวลาบญัชีในแต่ละปีดงักล่าว รวมทั้งเงินปันผลระหวา่งกาล (ถา้มี) หาร
ดว้ยกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดข้องผลการดาํเนินงานของรอบระยะเวลาบญัชีนั้น การ
เปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อ
หุ้นสามญัไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลนั้น (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ประกาศข้ึน
เคร่ืองหมาย XD)  



บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั (มหาชน)   

 

หนา้ 14 

1. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 
  Price 1 = Price 0     [ MP - (D - R)] 

                    [       MP      ] 

2. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 
   Ratio 1 = Ratio 0      [        MP        ] 

                     [ MP - (D - R) ] 
 
 โดยท่ี  Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
    Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
   Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
   Ratio 0   คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
   MP คือ   ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทัฯ 
   D คือ เงินปันผลต่อหุน้ท่ีจ่ายจริงแก่ผูถื้อหุน้ 
  R            คือ  เงินปันผลต่อหุ้นท่ีจ่ายหากนาํกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได  ้ใน

อตัราร้อยละ 90 มาคาํนวณจากจาํนวนหุ้นทั้งหมดท่ีมีสิทธิไดรั้บ
เงินปันผล 

 ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทัฯและฐานของมูลค่าท่ีตราไว ้ ซ่ึงจะใชเ้ปรียบเทียบใหใ้ช้
และมีความหมายเช่นเดียวกบั รายละเอียดในขอ้ (ข) ขา้งตน้     

 คาํวา่ “วนัท่ีใชใ้นการคาํนวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในเงินปันผล 

(ฉ) ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใดๆ อนัทาํให้ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 เสียสิทธิและ
ผลประโยชน์ใดๆ อนัพึงได ้โดยท่ีเหตุการณ์ใดๆ นั้น ไม่ไดก้าํหนดอยูใ่นขอ้ (ก) ถึง (จ) ให ้
บริษทัฯหรือบริษทัฯอาจแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษทัฯข้ึนเพ่ือร่วมกนัพิจารณา
กาํหนดการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่อย่างเป็นธรรม 
และไม่ทาํใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ไดรั้บผลประโยชน์ดอ้ยไปจากเดิม โดย
ใหถื้อวา่ผลการพิจารณานั้นเป็นท่ีสุด และให้บริษทัฯแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบถึงรายละเอียดดงักล่าวดว้ยภายใน 15 วนันบัจากวนัท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีตอ้งทาํให้ปรับ
สิทธิ 

1.11.2 ในการปรับสิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 บริษทัฯจะปรับสิทธิโดยการปรับราคาและอตัรา
การใชสิ้ทธิ โดยไม่มีการปรับราคาใชสิ้ทธิควบคู่กบัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการ
ปรับอตัราการใชสิ้ทธิ ทั้งน้ี บริษทัฯจะจดัใหมี้การออกหุน้ใหม่เพ่ิมเติมรองรับการเปล่ียนแปลงการใช้
สิทธิ เม่ือมีการดาํเนินการปรับราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิตามท่ีระบุ
ไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ 

1.11.3 การคาํนวณการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ (ก) ถึง (ฉ) เป็นอิสระต่อ
กนั และจะคาํนวณการเปล่ียนแปลงตามลาํดบัเหตุการณ์ต่างๆ ก่อนหลงัเปรียบเทียบกบั “ราคาตลาด
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ของหุ้นสามญัของบริษทั” สําหรับกรณีท่ีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึนพร้อมกนั ให้คาํนวณการ
เปล่ียนแปลงเรียงตามลาํดบัดงัน้ี คือ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) โดยในแต่ละลาํดบัคร้ังท่ีคาํนวณการ
เปล่ียนแปลง ให้คงสภาพของราคาการใชสิ้ทธิเป็นทศนิยม 3 ตาํแหน่งและอตัราการใชสิ้ทธิเป็น
ทศนิยม 5 ตาํแหน่ง ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทัฯซ่ึงจะใชเ้ปรียบเทียบ ให้ใชแ้ละมี
ความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในขอ้ (ค) ขา้งตน้ 

1.11.4 การคาํนวณเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ (ก) ถึง (ฉ) จะไม่มีการ
เปล่ียนแปลงซ่ึงทาํให้ราคาการใชสิ้ทธิใหม่สูงข้ึนและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิลดลง เวน้แต่กรณีการ
รวมหุน้ ในกรณีท่ีหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ของ
การแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง (ทศนิยม 5 ตาํแหน่งของอตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการ
เปล่ียนแปลง) คาํนวณออกมาเป็นเศษของหุน้ ใหต้ดัเศษของหุน้นั้นท้ิง และหากราคาการใชสิ้ทธิหลงั
การเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 3 ตาํแหน่ง) คูณกบัจาํนวนหุน้สามญั ในการแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิ
ในรอบนั้นคาํนวณไดเ้ป็นเศษของบาท ใหต้ดัเศษของบาทท้ิง  

1.11.5 ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิจนเป็นผลทาํใหร้าคาการใชสิ้ทธิใหม่ท่ีคาํนวณตามสูตร
มีราคาตํ่ากว่ามูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญั (Par Value) ของบริษทัฯ ให้ใชมู้ลค่าท่ีตราไวข้องหุ้น
สามญัของบริษทัฯเป็นราคาใชสิ้ทธิ และยงัใชอ้ตัราการใชสิ้ทธิตามท่ีกาํหนดในขอ้ (ก) ถึง (จ) ต่อไป 
แลว้แต่กรณี  

1.11.6 สถานภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ท่ีอยู่ระหว่างวนัท่ีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ  
CYBER-W1 แสดงความจาํนงใชสิ้ทธิ และวนัก่อนท่ีกระทรวงพาณิชยจ์ะรับจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระ
แลว้อนัเน่ืองจากการใชสิ้ทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ท่ี
ยงัไม่ไดแ้สดงความจาํนงใชสิ้ทธิ และสถานภาพของใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 จะส้ินสุดลง
ในวนัท่ีกระทรวงพาณิชยรั์บจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้อนัเน่ืองมาจากการใชสิ้ทธินั้น 

ในกรณีท่ีบริษทัฯมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิในช่วงท่ีบริษทัฯยงัไม่ได้
ดาํเนินการนาํหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ไปจดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชย ์ ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ท่ีไดใ้ชสิ้ทธิแลว้จะไดรั้บการปรับสิทธิ
ยอ้นหลงั โดยบริษทัฯจะออกหุ้นสามญัใหม่เพ่ิมเติมให้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 
โดยเร็วท่ีสุดตามจาํนวนท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 สมควรจะไดรั้บหากราคาท่ีไดป้รับ
ใหม่นั้นมีผลบงัคบัใช ้โดยหุน้สามญัส่วนท่ีเพ่ิมใหม่อาจไดรั้บชา้กวา่หุน้สามญัท่ีไดรั้บก่อนหนา้น้ี แต่
ไม่เกิน 15 วนัทาํการ นบัจากวนัท่ีมีการปรับสิทธิ (ในกรณีระบบใบหุน้) และภายใน 7 วนัทาํการนบั
จากวนัท่ีมีการปรับสิทธิ (ในกรณีระบบไร้ใบหุน้)  

1.11.7 หุ้นสามญัใหม่ท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 จะมีสิทธิและไดรั้บ
ผลประโยชน์อนัพึงได้เหมือนหุ้นสามัญเดิมท่ีออกและเรียกชาํระเต็มมูลค่าแลว้ของบริษัทฯทุก
ประการ เม่ือกระทรวงพาณิชยไ์ดรั้บจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้ของบริษทัฯ  

1.11.8 การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขท่ีไดก้าํหนดไวข้า้งตน้  
บริษทัฯจะดาํเนินการแจง้ผลการเปล่ียนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคาํนวณและเหตุผลท่ีตอ้ง
มีการเปล่ียนแปลงดงักล่าวใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือแจง้ราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการ
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ใชสิ้ทธิท่ีกาํหนดข้ึนมาใหม่ รวมทั้งขอ้เทจ็จริงโดยยอ่ของสาเหตุท่ีมีการปรับสิทธิ วิธีการคาํนวณและ
วนัท่ีท่ีการปรับสิทธิดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบั โดยจะแจง้ภายใน 15 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีเกิดเหตุการณ์ และ
บริษทัฯจะแจง้รายละเอียดการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิผ่านส่ือการ
เผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยฯ์ (SET PORTAL) ให้ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 
ทราบ ตามเวลาและวธีิการท่ีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิน้ี   

 
1.12 การชดใช้ค่าเสียหายกรณีทีบ่ริษัทฯไม่สามารถจัดให้มหุ้ีนสามญัเพือ่รองรับการใช้สิทธิ 

บริษทัฯจะชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 กรณีท่ีบริษทัฯไม่สามารถจดัใหมี้หุ้น
สามญัเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิ ตามรายละเอียดดงัน้ี 

1.12.1 บริษทัฯจะชดใชค้่าเสียหายให้เฉพาะผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ท่ีมาแจง้ความจาํนงใน
การใชสิ้ทธิในวนัใชสิ้ทธิ ซ่ึงบริษทัฯไม่สามารถจดัใหมี้หุ้นสามญัเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิไดใ้นแต่ละ
คร้ัง ยกเวน้ในกรณีท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 2.3 

1.12.2 การชดใชค้่าเสียหายตามขอ้ 1.12.1 บริษทัฯจะชาํระใหเ้ป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ และจะ
จดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับภายใน 14 วนันบัจากวนัใชสิ้ทธิ 

1.12.3 การคาํนวณค่าเสียหายท่ีบริษทัฯจะชดใชใ้หผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ตามขอ้ 1.12.1 มี
สูตรการคาํนวณดงัน้ี 

ค่าเสียหายต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย    =    B x [ MP - Price 1] 

โดยท่ี B คือ จาํนวนหุ้นสามญัท่ีไม่สามารถจดัให้มีและ/หรือเพ่ิมข้ึนตามอตัราการ
ใชสิ้ทธิท่ีเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนต่อ 1 หน่วย 

 MP คือ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทัฯ” หมายถึง มูลค่าการซ้ือขายหุน้
สามญัทั้งหมดของบริษทัฯหารดว้ยจาํนวนหุน้สามญัของบริษทัฯท่ีทาํ
การซ้ือขายทั้งหมดในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในระหว่าง
ระยะเวลา 7 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัใชสิ้ทธิ  

 Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 หรือราคาการ
ใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ (หากมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิ
และ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิ ตามขอ้ 1.11) 

1.13 มตอินุมตักิารออกหุ้นสามญัเพือ่รองรับการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2557 ในวนัท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 มีมติอนุมติัการจดัสรร
หุน้สามญัเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม เป็นจาํนวน
ไม่เกิน 280,000,000 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557 จาํนวน 1,120,000,000 หุน้  
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1.14 การดาํเนินการหากมหุ้ีนสามญัทีเ่หลอืจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 

หลงัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 หมดอายลุง และยงัมีหุน้สามญัท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั
แสดงสิทธิ คณะกรรมการบริษทัจะนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร ทั้งน้ีใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย  

ตลาดรองของใบสําคญัแสดงสิทธิทีเ่สนอขาย 

บริษทัฯจะนาํใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ท่ีออกในคร้ังน้ี เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย/ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) 

 
1.15 รายละเอยีดเกีย่วกบัหุ้นสามญัทีร่องรับใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 

1.15.1 ลกัษณะสาํคญัของหุน้ 

จาํนวนหุน้ท่ีรองรับการใชสิ้ทธิ 280,000,000  หุน้ 
สัดส่วนของจาํนวนหุ้นท่ีรองรับการใช้สิทธิเม่ือเทียบกับจาํนวนหุ้นท่ี
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

ร้อยละ 25.00  

มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ 0.50 บาท 
 

1.15.2 ตลาดรองของหุน้สามญัท่ีรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

บริษทัฯจะนาํหุน้สามญัท่ีไดจ้ากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 เขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย/ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) ภายใน 30 วนันบัจากวนัใชสิ้ทธิ 
ทั้งน้ี เพ่ือให้หุ้นสามญัดงักล่าวสามารถทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย/ตลาด
หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) ไดเ้ช่นเดียวกบัหุน้สามญัเดิมของบริษทัฯ 

2. ข้อจํากดัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 และข้อจํากดัการโอนหุ้นสามญัทีเ่กดิจากการใช้สิทธิ 
 
2.1 ข้อจํากดัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 สามารถโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จาํกดั โดยบริษทัฯจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียน
ใบสาํคญัแสดงสิทธิเพ่ือพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 เวน้แต่ในกรณีของการใชสิ้ทธิคร้ัง
เดียวและคร้ังสุดทา้ย ซ่ึงบริษทัฯจะปิดสมุดทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 21 วนั ก่อนวนัใชสิ้ทธิคร้ังเดียวและ
คร้ังสุดทา้ย หรือเป็นกรณีปิดสมุดทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิเพ่ือกาํหนดสิทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
CYBER-W1 ท่ีจะเขา้ร่วมประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงในกรณีน้ีบริษทัฯจะปิดสมุดทะเบียนใบสาํคญั
แสดงสิทธิเป็นเวลาไม่เกิน 14 วนั ดงัมีรายละเอียดตามขอ้ 4.1 

 
 

2.2 ข้อจํากดัการโอนหุ้นสามญั 

ขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 6 ระบุวา่หุ้นของบริษทัฯ สามารถโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จาํกดั เวน้แต่การโอนหุ้นนั้น
เป็นเหตุให้มีบุคคลท่ีไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษทัฯ มีจาํนวนมากกว่าร้อยละ 49 ของจาํนวนหุ้นท่ี
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จาํหน่ายไดท้ั้ งหมด การโอนหุ้นรายใดท่ีจะทาํให้อตัราส่วนการถือหุ้นของบุคคลท่ีไม่มีสัญชาติไทยของ
บริษทัฯ เกินอตัราส่วนขา้งตน้ บริษทัฯ มีสิทธิปฏิเสธการโอนหุน้ของบริษทัฯ รายนั้นได ้

 
2.3 ข้อจํากดัการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ของบุคคลทีม่ใิช่สัญชาตไิทย 
 

2.3.1 บริษทัฯ จะไม่ออกหุน้สามญัใหแ้ก่ผูใ้ชสิ้ทธิท่ีมิใช่สัญชาติไทยในกรณีท่ีการออกหุน้ดงักล่าวทาํให้
สัดส่วนการถือหุ้นของคนท่ีไม่ใช่สัญชาติไทยมีเกินกว่าร้อยละ 49.00 ของจาํนวนหุ้นท่ี
ออกจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ตามท่ีระบุในขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

 
2.3.2 หากขอ้จาํกดัในเร่ืองสัดส่วนการถือหุน้ของบุคคลท่ีมิใช่สัญชาติไทยในบริษทัฯทาํใหผู้ถื้อใบสาํคญั

แสดงสิทธิ CYBER-W1 ท่ีมิใช่สัญชาติไทยท่ีไดด้าํเนินการใชสิ้ทธิตามวิธีการใชสิ้ทธิ ไม่สามารถ
ใชสิ้ทธิไดต้ามจาํนวนท่ีระบุในใบแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิทั้งหมด บริษทัฯจะคืนใบสําคญั
แสดงสิทธิ CYBER-W1 และเงินตามราคาใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยไม่มีดอกเบ้ีย ใหแ้ก่
ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ท่ีไม่ใช่สัญชาติไทยดงักล่าวทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 
45 วนั นบัจากวนัใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นๆ 

หากขอ้จาํกดัในเร่ืองสัดส่วนการถือหุน้ของบุคคลท่ีมิใช่สัญชาติไทยในบริษทัฯทาํใหผู้ถื้อใบสาํคญั
แสดงสิทธิ CYBER-W1 ท่ีมิใช่สัญชาติไทยท่ีไดด้าํเนินการใชสิ้ทธิตามวิธีการใชสิ้ทธิ ไม่สามารถ
ใชสิ้ทธิไดต้ามจาํนวนท่ีระบุในใบแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิบางส่วน บริษทัฯจะคืนใบสาํคญั
แสดงสิทธิ CYBER-W1 และเงินท่ีเหลือตามราคาใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ ในส่วนท่ีไม่
สามารถใชสิ้ทธิได ้โดยไม่มีดอกเบ้ีย ให้แก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ท่ีไม่ใช่สัญชาติ
ไทยดงักล่าวทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 45 วนั นบัจากวนัใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นๆ 

 
2.3.3 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ท่ีมิใช่สัญชาติไทยจะไม่ไดรั้บการชดเชยไม่วา่ในรูปแบบใด

จากบริษทัฯ ในกรณีท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิไดโ้ดยมีสาเหตุมาจากขอ้จาํกดัเร่ืองสัดส่วนการถือครอง
หุน้ของคนต่างดา้วตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ดงัมีรายละเอียดตามขอ้ 2.3.1 

3. ทีม่าของการกาํหนดราคาหลกัทรัพย์ทีเ่สนอขาย 

ไม่มีการกาํหนดราคาของใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 เน่ืองจากเป็นการออกโดยไม่คิดมูลค่า 

4. การประชุมผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 

การเรียก และ/หรือการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ใหเ้ป็นไปตามวธีิการดงัต่อไปน้ี 

4.1 บริษทัฯตอ้งเรียกประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 หากมีเหตุการณ์สาํคญัท่ีอาจกระทบต่อส่วน
ไดเ้สียของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 อยา่งเป็นนยัสาํคญั หรือต่อความสามารถของบริษทัฯใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอ้กาํหนดสิทธิ รวมทั้งมีสิทธิเรียกประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ได ้
ไม่วา่ในเวลาใดๆ เพ่ือแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิ หรือผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 จาํนวน
ไม่นอ้ยกวา่ 25 ราย ซ่ึงถือใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 รวมกนัแลว้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของจาํนวน
หน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิ ณ ขณะนั้น อาจร่วมกนัเขา้ช่ือทาํหนงัสือขอให้
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บริษทัฯดาํเนินการเรียกประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ได ้โดยบริษทัฯจะตอ้งเรียกประชุมผู ้
ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ภายใน 30 วนันับแต่วนัท่ีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 
ดงักล่าวมีคาํขอเป็นหนงัสือให้บริษทัฯเรียกประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมผูถื้อ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 บริษทัฯจะทาํการปิดสมุดทะเบียนเพ่ือกาํหนดสิทธิของผูถื้อใบสําคญั
แสดงสิทธิ CYBER-W1 ในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดงักล่าวเป็นระยะเวลา
ไม่เกิน 14 วนัก่อน (และรวม) วนัประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1  

 4.2 ในการเรียกประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุมเน่ืองจากผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ร้องขอหรือคณะกรรมการบริษทัมีมติให้เรียกประชุม ให้บริษทัฯจดัทาํ
หนงัสือนดัประชุมซ่ึงระบุ สถานท่ี วนั เวลา ผูท่ี้ขอให้เรียกประชุมและเร่ืองท่ีจะพิจารณาในท่ีประชุม และ
จดัส่งให้ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 แต่ละรายตามรายช่ือและท่ีอยูท่ี่ปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผู ้
ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิ ในวนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือกาํหนดสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อน
วนัประชุม (ไม่นบัวนัท่ีส่งหนงัสือเรียกประชุมและวนันดัประชุม) ทางไปรษณียล์งทะเบียน 

 4.3 ในการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 นั้น ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ซ่ึงมีสิทธิ
เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนจะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนกไ็ด ้โดยผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ดงักล่าวจะตอ้งจดัทาํหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีนายทะเบียนใบสาํคญั
แสดงสิทธิกาํหนด และผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งยื่นตน้ฉบบัหนังสือมอบฉันทะต่อประธานท่ีประชุมหรือ          
ผูท่ี้ประธานท่ีประชุมมอบหมาย ก่อนผู ้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุม ผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ       
CYBER-W1 ท่ีมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 หมายถึง ผูถื้อใบสําคญั
แสดงสิทธิ CYBER-W1 ท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใช้สิทธิไปแลว้บางส่วนในขณะนั้น โดยไม่รวมถึงผูถื้อ
ใบสาํคญัสิทธิ CYBER-W1 คนใดท่ีมีส่วนไดเ้สียในขอ้พิจารณาอนัใดซ่ึงท่ีประชุมจะพิจารณาและลงมติ โดย
หา้มมิใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 คนนั้นออกเสียงลงคะแนนในขอ้พิจารณาขอ้นั้น 

“ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ท่ีมีส่วนไดเ้สีย” ตามขอ้น้ี หมายถึง ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ   
CYBER-W1 ท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีท่ีประชุมจะพิจารณาลงมติ 

4.4 ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 มีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหน่วยของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ท่ีถืออยู ่โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 หน่ึงหน่วยมีหน่ึงเสียง ผู ้
เป็นประธานในท่ีประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกจากสิทธิท่ีตนมีอยู่ในฐานะเป็นผูถื้อใบสําคญั
แสดงสิทธิ CYBER-W1 

4.5 ในการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ท่ีจดัข้ึนโดยบริษทัฯ ใหป้ระธานกรรมการบริษทั หรือ
บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการบริษทั ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดง
สิทธิ ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 เป็นผูจ้ดัประชุม ประธานในท่ีประชุมอาจจะมาจาก
บุคคลท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ลงมติเห็นชอบคดัเลือก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการ
บริษทัหรือบุคคลท่ีประธานกรรมการบริษทัมอบหมาย โดยท่ีทั้งสองกรณี ประธานท่ีประชุมไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนนอกจากสิทธิท่ีตนมีอยูใ่นฐานะเป็นผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 

4.6 องคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 จะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อใบสาํคญัแสดง
สิทธิ CYBER-W1 และ/หรือ ผูรั้บมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
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รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 ของจาํนวนหน่วยทั้งหมดของใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ซ่ึงยงัไม่ได้
ใชสิ้ทธิ จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม หากปรากฏว่า เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ 45 นาที ยงัมีผูถื้อใบสําคญัแสดง
สิทธิ CYBER-W1 และ/หรือผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุม ใหถื้อวา่การประชุมเป็น
อันระงับไป หากการประชุมผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 นั้ นเป็นการเรียกนัดโดยมติ
คณะกรรมการบริษทั ให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนั แต่ไม่เกิน 14 วนั นับจากวนั
กาํหนดประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิในคร้ังแรก และให้บริษทัฯดาํเนินการจดัส่งหนงัสือประชุมไปยงัผู ้
ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ทุกรายตามรายละเอียดและวิธีการท่ีระบุไวข้า้งตน้ โดยในกรณีน้ี 
บริษทัฯจะไม่ปิดสมุดทะเบียนใหม่ และให้ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ท่ีมีสิทธิเขา้ประชุมผูถื้อ
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีไดย้กเลิกไป เพราะการขาดองคป์ระชุม เป็นผูท่ี้มีสิทธิเขา้ประชุมท่ีจดัใหม่น้ี ในการ
ประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่มีขอ้บงัคบัว่าจะตอ้งครบองค์ประชุม กล่าวคือ มีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิมาประชุม
เท่าใดกถื็อวา่เป็นองคป์ระชุม ทั้งน้ี สาํหรับในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นผูร้้องขอใหเ้รียกประชุม จะ
ไม่มีการเรียกประชุมใหม่ 

4.7 มติท่ีประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ
จาํนวนหน่วยทั้งหมดของใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ซ่ึงถือโดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

4.8 มติโดยชอบของท่ีประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ท่ีเรียกประชุม และดาํเนินการประชุมโดย
ชอบมีผลบงัคบัใชแ้ละผกูพนัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ทุกราย ไม่วา่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
CYBER-W1 นั้นจะไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยหรือไม่กต็าม 

4.9 บริษทัฯจะดาํเนินการจดัทาํและบนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิและเก็บรักษาบนัทึก
ดงักล่าวไวท่ี้สํานักงานใหญ่ของบริษทัฯ  รายงานการประชุมท่ีได้ลงลายมือช่ือโดยประธานให้ถือเป็น
หลกัฐานอนัสมบูรณ์ของกิจการทั้งหลายท่ีไดป้ระชุมกนันั้น และให้ถือว่าการประชุม กิจการท่ีประชุมและ
มติทั้งหลายไดก้ระทาํโดยถกูตอ้ง 

4.10 ในการประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 บริษทัฯหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากบริษทัฯ หรือ
ผูเ้ช่ียวชาญอิสระ (ถา้มี) ของบริษทัฯท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีท่ีประชุมจะพิจารณา มีสิทธิท่ีจะเขา้ร่วม
ประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 เพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือให้คาํอธิบายในท่ีประชุมผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ได ้

4.11 บริษทัฯจะเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายในการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 

 

5. การแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อกาํหนดสิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 

5.1 การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดสิทธินอกเหนือจากเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผู ้
ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ และท่ีประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่
ก่ึงหน่ึงของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
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(ก) การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิท่ีเก่ียวขอ้งกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ในประเด็น
ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 หรือไม่ทาํใหสิ้ทธิประโยชน์ของผูถื้อ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ดอ้ยลง หรือเพ่ือให้เป็นไปตามบทบญัญติัหรือหลกัเกณฑ์ท่ี
กาํหนดในกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง กฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ประกาศ หรือคาํสั่งท่ีมีผลบงัคบัของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทุน และ/หรือตลาดหลกัทรัพยฯ์   ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบั หากไดรั้บความยินยอมจากผูอ้อก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ และไดแ้จง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบแลว้หรือ 

(ข) การปรับสิทธิตามขอ้ 1.11  

 5.2 ผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิจะจดัส่งขอ้กาํหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเปล่ียนแปลงใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-
W1 นายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสิทธิ และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีมี
การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิ 

บริษทัฯซ่ึงเป็นผูอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิจะแจ้งให้ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ทราบถึงการ
เปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิผา่นทางระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยฯ์ (SET PORTAL) โดยทนัที
หลงัจากท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิ และจะตอ้งจดัส่งขอ้กาํหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเปล่ียนแปลง
ให้แก่ผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ  CYBER-W1 นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ  และสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิ 

ทั้งน้ี การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิไม่วา่ในกรณีใดๆจะตอ้งไม่เป็นการขยายอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ 
CYBER-W1 หรือการเปล่ียนแปลงราคาหรืออตัราการใชสิ้ทธิ ยกเวน้การปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ
ท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.11 และตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์รวม 
ขอ้กาํหนดตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ.34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ของสํานักงาน 
ก.ล.ต.  รวมทั้งท่ีจะมีเพ่ิมเติมภายหลงัท่ีบริษทัฯ ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี  

6. วธีิการส่งมอบหลกัทรัพย์ 

บริษทัฯได้เปิดบัญชีฝากหลกัทรัพยก์ับบริษัท ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย  ์(ประเทศไทย) จาํกัด (“ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์”) ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยใ์หแ้ก่บริษทัฯและใหบ้ริการรับฝากหลกัทรัพยท่ี์จองซ้ือในการออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ในคราวน้ี กล่าวคือ ผูท่ี้ได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ      
CYBER-W1 สามารถใชบ้ริการของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ละเขา้สู่ระบบการซ้ือขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless 
System) ไดท้นัที ทั้งน้ี เพ่ือให้ระยะเวลาในการดาํเนินการนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 เขา้จดทะเบียนซ้ือ
ขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย/ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) สั้นลง และเพ่ือใหผู้ท่ี้ไดรั้บการจดัสรร
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 สามารถขายใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย/
ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) ไดท้นัทีท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์อนุญาตใหใ้บสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 เร่ิมทาํ
การซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย/ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) ซ่ึงต่างจากกรณีท่ีผูท่ี้ไดรั้บการ
จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 จะขอรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงในกรณีน้ีผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญั
แสดงสิทธิ CYBER-W1 จะไม่สามารถขายหลกัทรัพยไ์ดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย/ตลาดหลกัทรัพย ์  
เอม็ เอ ไอ (mai) จนกวา่จะไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
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ผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 สามารถเลือกใหบ้ริษทัฯดาํเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึงใน 3 
กรณีดงัน้ี 

1. ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ประสงค์จะใชบ้ริการของศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์(Scripless System) กล่าวคือประสงคท่ี์จะฝากไวใ้นบญัชีของบริษทัหลกัทรัพยซ่ึ์งผูท่ี้ไดรั้บการ
จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 มีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยอ์ยู ่กรณีน้ีนายทะเบียนใบสาํคญัแสดง
สิทธิของบริษทัฯ คือ ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะดาํเนินการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิตามจาํนวนท่ีไดรั้บการ
จดัสรรในช่ือของ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือผูฝ้าก” และศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจาํนวนหลกัทรัพยท่ี์บริษทัหลกัทรัพยน์ั้นฝากหลกัทรัพยอ์ยู ่ภายใน 7 วนัทาํ
การ นับแต่วนัปิดการจองซ้ือหลกัทรัพย ์และจะออกหลกัฐานการรับฝากหลกัทรัพยใ์ห้แก่ผูท่ี้ไดรั้บการ
จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ภายใน 15 วนัทาํการนบัแต่วนัปิดการจองซ้ือหลกัทรัพย ์ใน
ขณะเดียวกนั บริษทัหลกัทรัพยน์ั้นกจ็ะบนัทึกยอดบญัชีจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ท่ีผูไ้ดรั้บ
การจดัสรรฝากไว ้ในกรณีน้ี ผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 จะสามารถขาย
หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย/ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) ได้
ทันทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯอนุญาตให้ใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ทาํการซ้ือขายได้ในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย/ตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในกรณีท่ีผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรใบสําคญั
แสดงสิทธิ CYBER-W1 เลือกใหบ้ริษทัฯดาํเนินการตามขอ้น้ี ช่ือของผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดง
สิทธิ   CYBER-W1 จะตอ้งตรงกบัช่ือเจา้ของบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ผูไ้ดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดง
สิทธิ CYBER-W1 จะฝากหลกัทรัพยไ์วใ้นบญัชีของบริษทัหลกัทรัพยด์งักล่าว มิฉะนั้น บริษทัฯขอสงวน
สิทธิท่ีจะดาํเนินการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ใหแ้ก่ผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
ดงัมีรายละเอียดตามขอ้ 3. แทน 

2. ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ไม่ประสงคจ์ะรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ แต่
ประสงคจ์ะใชบ้ริการของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์โดยผูไ้ดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 
ประสงค์ท่ีจะฝากหลกัทรัพยไ์วใ้นบัญชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยส์มาชิกเลขท่ี 600 บริษทัฯจะ
ดาํเนินการนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ท่ีไดรั้บการจดัสรรฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และ
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ตามจาํนวนท่ีผูไ้ดรั้บ
การจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 แต่ละรายไดรั้บการจดัสรรไวใ้นบญัชีของบริษทัผูอ้อก
หลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 ภายใน 7 วนัทาํการ นบัแต่วนัปิดการจองซ้ือหลกัทรัพย ์และออกหลกัฐาน
การรับฝากหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ผูไ้ดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ภายใน 15 วนัทาํการนบั
จากวนัปิดการจองซ้ือ ในกรณีน้ี ผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 จะสามารถขาย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย/ตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ 
(mai) ไดท้นัทีท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์อนุญาตให้ใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 เร่ิมทาํการซ้ือขายไดใ้น
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย/ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) และถา้ผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญั
แสดงสิทธิ CYBER-W1 รายใดตอ้งการถอนใบสาํคญัแสดงสิทธิออกจากบญัชีผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิก
เลขท่ี 600 ผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรรายนั้นสามารถติดต่อท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ซ่ึงจะมีค่าธรรมเนียมการ
ถอนหลักทรัพย์ตามอัตราท่ีกําหนดโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้ งน้ี การถอนใบสําคัญแสดงสิทธิ  
CYBER-W1 ท่ีฝากไวใ้นบญัชีผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 จะตอ้งใชเ้วลาในการดาํเนินการ ดงันั้น 
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ผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ   CYBER-W1 ท่ีนาํฝากในบญัชีดงักล่าวอาจจะไม่สามารถถอน
หลกัทรัพยไ์ด้ทนัภายในวนัท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 เร่ิมทาํการซ้ือขายวนัแรกในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย/ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) 

3. ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ประสงค์จะขอรับใบสําคญัแสดงสิทธิ    
โดยใหอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิในช่ือของผูจ้องซ้ือ (Scrip System) นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิของ
บริษทัฯคือ ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะทาํการส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิตามจาํนวนท่ีไดรั้บการจดัสรร
ให้แก่ผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 แต่ละราย ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามช่ือ
และท่ีอยูท่ี่ไดร้ะบุไวใ้นสมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ภายใน 15 วนัทาํการนบัจากวนัปิดการจอง
ซ้ือหลกัทรัพย  ์ในกรณีน้ี ผูท่ี้ไดรั้บการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 จะไม่สามารถขาย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย/ตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ 
(mai) ได้จนกว่าจะได้รับใบสําคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงอาจจะได้รับภายหลังจากท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิ    
CYBER-W1 ไดรั้บอนุมติัจากตลาดหลกัทรัพยฯ์ใหเ้ขา้ทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย/
ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) แลว้  

7. ผลบังคบัของข้อกาํหนดสิทธิและกฎหมายทีใ่ช้บังคบั 

ขอ้กาํหนดสิทธิน้ีจะมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 ไปจนถึง (และรวม) วนัใชสิ้ทธิ
คร้ังเดียวและคร้ังสุดทา้ย โดยขอ้กาํหนดสิทธิน้ีจะใชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีขอ้ความใดๆ ใน
ขอ้กาํหนดสิทธิน้ีขดัหรือแยง้กบักฎหมาย หรือประกาศใดๆ ท่ีมีผลใชบ้งัคบัตามกฎหมายกบัใบสําคญัแสดงสิทธิ 
CYBER-W1 ให้ใชข้อ้ความตามกฎหมายหรือประกาศดงักล่าวบงัคบักบัใบสําคญัแสดงสิทธิ CYBER-W1 แทน
ขอ้ความของขอ้กาํหนดสิทธิเฉพาะในส่วนท่ีขดัหรือแยง้กนันั้น 

 

ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 

บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ  จาํกดั (มหาชน) 

 

 ______________________________ ______________________________ 
 (นายกวนิ  เฉลิมโรจน์)          (นายสมนึก เจตน์จิราวฒัน์) 

                                                          กรรมการ                                        กรรมการ 
 



 

 

Checklist warrant-RO 
ส ำหรับกำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น (“warrant”) และหุ้นท่ีออกใหม่เพื่อรองรับ 

warrant (“หุ้นรองรับ”) ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น  
 

บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ (“บริษัท”)  บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จ ำกัด (มหำชน) 
  เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“บจ.”) 
  เป็นบริษัทมหาชนจ ากัดที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 (ที่ไม่ใช่ บจ.) 

 

รำยละเอียดของ warrant   

- ชื่อ warrant  (ถ้ามี) ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์
แอคทีฟ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1 (CYBER-W1) 

- เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทและได้รับจัดสรรใน
อัตราส่วน 4 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยก าหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิคร้ัง
นี้ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน 
ในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 

- วันที่เสนอขาย warrant 23 ธันวาคม 2557 - วันสิ้นสุดอายุ warrant   22 ธันวาคม 2560* 

- จ านวน warrant ที่เสนอขาย 279,974,316  หน่วย  - วันใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย 22 ธันวาคม 2560* 

- ราคาที่เสนอขาย  หน่วยละ 0 บาท                 -  จ านวนหุ้นรองรับ 279,974,316 หุ้น 

- อัตราการใช้สิทธิ  ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น 

- ราคาใช้สิทธิ 3.00 บาทต่อหุ้น 

* ทั้งนี้กรณีวันครบก าหนดและวันใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายดังกล่าวตรงกับวันหยุดท าการของบริษัท ให้เลื่อน 

วันดังกล่าวเป็นก่อนวันหยุดท าการนั้น 

 
  



 

 

 

 
Checklist 

ครบถ้วน 
ตำม
เกณฑ์1 

เอกสำร 
อ้ำงอิง 

(ข้อ/หน้ำ) 

1. ลักษณะของ warrant   
 1.1 สัดส่วนจ านวนหุ้นรองรับต่อจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัท2 เท่ากับ 
   50%  
  > 50% เฉพาะเป็นการออก warrant ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ ที่
ได้รับผ่อนผันจากส านักงานก่อนการเสนอขาย  ตามหนังสือที่ ___ลงวันที่ _____ 
 (1) บริษัทอยู่ในภาวะที่มีความจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ 
ทางการเงิน 
 (2) เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท  
 (3) กรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
และผู้ถือหุ้นโดยรวม 

 
 
/ 

 
 
รายละเอียดการ
ค านวณจ านวนหุ้น
รองรับ 

 1.2 มีอายุแน่นอน ซึ่ง  10 ปี นับแต่วันที่ออก warrant  (วันที่ 23 ธันวาคม 
2557) 

/ ข้อก าหนดสิทธิ ข้อ 
1.6 หน้า 3 

 1.3 ก าหนดราคา และอัตราการใช้สิทธิไว้อย่างแน่นอน / ข้อก าหนดสิทธิ ข้อ 
1.4 หน้า 3 

 1.4 มรีะยะเวลาให้แสดงความจ านงในการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย ≥ 15 วัน 
ก่อนวันใช้สิทธิ3 

/ ข้อก าหนดสิทธิ ข้อ 
1.8 หน้า 4 

                                                        
1
  ให้ระบุ  N/A หากเกณฑ์ในข้อใดไม่สามารถ apply กับกรณีของบริษทัได ้

2  วิธีการค านวณสัดส่วนจ านวนหุ้นรองรับ :  
((จ านวนหุ้นรองรับ warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้) + (จ านวนหุ้นรองรับ CD หรือ warrant ที่เสนอขาย 

  ในครัง้อื่น* ซ่ึงไม่รวมหุน้ทีจ่ัดไว้รองรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant))    
                        (จ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบรษิัท  ซ่ึงรวมจ านวนหุน้ทีจ่ะออกใหม่อื่น 

ที่บรษิัท จะเสนอขายควบคู่กับ warrant ในครั้งนี้) 
 * เฉพาะจ านวนหุ้นรองรับที่ outstanding  อนึ่ง หากในการประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือมีมติออก warrant ในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้น

มีมติอนุมัติให้ออกหุ้นเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการปรับสิทธิในหลักทรัพย์แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งอ่ืน หรือผู้ถือหุ้นมีมติในวาระอ่ืนใดที่
อาจท าให้จ านวนหุ้นรองรับ outstanding ที่จะต้องน ามาค านวณเพิ่มขึ้น เช่น การจ่ายเงินปันผลเกินกว่าที่ก าหนด ซึ่งเปน็ผลให้ต้องมีการ
ปรับสิทธิในหลักทรัพย์แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งอื่น  เป็นต้น  บริษัทต้องน าหุ้นรองรับที่อาจเพิ่มขึ้นดังกล่าวมารวมค านวณด้วย 

    ทั้งนี้ CD    = หุ้นกู้แปลงสภาพ 
            ESOP = การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการหรือพนักงานตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ
เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพยท์ี่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน 



 

 

 
Checklist 

ครบถ้วน 
ตำม
เกณฑ์1 

เอกสำร 
อ้ำงอิง 

(ข้อ/หน้ำ) 
 1.5 ก าหนดให้มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จภายในอายุ warrant / ข้อก าหนดสิทธิ ข้อ 

1.8 หน้า 4 
2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้  หนังสือนัดประชุม 
 2.1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ warrant เช่น 
  -  ราคาหรืออัตราที่คาดว่าจะเป็นราคาหรืออัตราการใช้สิทธิ 
  -  ระยะเวลาการใช้สิทธิ  
 - วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ  
 - เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ 
              - อ่ืน ๆ (ถ้ามี) ระบุ ________ 

 
/ 
/ 
/ 
/ 

 
หน้า 43 
หน้า 44 
หน้า 44 
หน้า 46 

 2.2 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (dilution effect) หากมีการใช้สิทธิครบถ้วน  
โดยได้ระบุ 
  (1) price dilution4 

 
 
/ 

 
 
หน้า 45 

 (2) earning per share dilution5 หรือ control dilution6 / หน้า 44-46 
 2.3 วิธีการจัดสรรwarrant  / หน้า 43 
 2.4  ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ _________________________________   
3. มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นและอำยุมติ  รายงานการประชุมผู้

ถือหุ้น 
 3.1 บริษัทได้รับมตทิี่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ออกหุ้นรองรับอย่างเพียงพอ   / วาระที่ 4 หน้า 5 - 6 
 3.2 บริษัทได้เสนอขาย warrant แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุม / วันที่ออก คือ วันที่ 23 

                                                                                                                                                               
3
 ไม่รวมวันใช้สิทธ ิ

4
  Price dilution  = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  – ราคาตลาดหลังเสนอขาย 

     ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
  โดยราคาตลาดหลังเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุ้น paid-up) + (ราคาใช้สิทธิ x จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้)   
                              จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้ 
5  Earnings per share dilution  = Earning per share ก่อนเสนอขาย - Earning per share หลังเสนอขาย 
        Earning per share ก่อนเสนอขาย 
 โดย  Earning per share ก่อนเสนอขาย   = ก าไรสุทธิ / จ านวนหุ้น paid-up  
           Earnings per share หลังเสนอขาย  = ก าไรสุทธ ิ/ (จ านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้) 
6
  Control dilution  =                          จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้นี้     

            จ านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้รองรับทีเ่สนอขายครั้งนี้ 



 

 

 
Checklist 

ครบถ้วน 
ตำม
เกณฑ์1 

เอกสำร 
อ้ำงอิง 

(ข้อ/หน้ำ) 
ผู้ถือหุ้นมีมติ (ผู้ถือหุ้นอนุมัติเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557) ธันวาคม 2557  

ข้อก าหนดสิทธิ ข้อ 
1.6 หน้า 3  

4. ข้อก ำหนดสิทธิของ warrant มีรายการอย่างน้อย ดังนี้  ข้อก าหนดสิทธิ 
 4.1 รายละเอียดของ warrant โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 (1) อายุของ warrant  ระบุ  3  ปี 
 (2) ราคาเสนอขาย warrant และ 
                   ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้น 
 (3) อัตราการใช้สิทธิ 
 (4) วิธีการใช้สิทธิของ warrant เช่น ใช้สิทธิได้ทุกวันสุดท้ายของ 
แต่ละไตรมาส  
              (5)  รายละเอียดส าคัญอ่ืน (ถ้ามี) ระบุ____________ 

 
/ 
/ 
 
/ 
/ 

 
ข้อ 1.6 หน้า 3 
ข้อ 1.3 และ 1.4 หน้า 3 
  
ข้อ 1.4 หน้า 3 
ข้อ 1.7 หน้า 3-4 
 

 4.2 เหตุ เงื่อนไข และกระบวนการในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดตาม 
warrant 

/ ข้อ 1.11 หน้า 8-16 

 4.3 ค่าเสียหายที่ผู้ถือ warrant จะได้รับในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มี 
หุ้นรองรับได้ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่าส่วนต่างระหว่างราคาตลาดของหุ้นของบริษัทกับ 
ราคาใช้สิทธิ 

/ ข้อ 1.12 หน้า 16 
 

 4.4 มาตรการคุ้มครองผู้ถือ warrant  ซึ่งมีข้อก าหนดดังนี้ 
 (1) กรณีมีข้อก าหนดให้บริษัทสามารถเรียกให้ผู้ถือ warrant ใช้สิทธิ 
ก่อนก าหนด บริษัทรับรองว่า ข้อก าหนดดังกล่าว 
 (ก) มีความเป็นธรรม ชัดเจน และเหตุแห่งการเรียกให้ใช้สิทธิ 
ก่อนก าหนดดังกล่าวต้องอ้างอิงเหตุการณ์หรือการกระท าที่ไม่อยู่ในอ านาจ
ควบคุมของบุคคลใด ๆ  
 (ข) ก าหนดให้บริษัท ต้องเรียกให้มีการใช้สิทธิเมื่อมีเหตุการณ์ 
ที่ก าหนดไว้ 
 (ค) มีมาตรการที่เพียงพอซึ่งท าให้ผู้ถือ warrant ในทอดต่อ ๆ ไป 
ทราบถึงข้อก าหนดดังกล่าว 
 (2) ก าหนดเหตุและเงื่อนไขในการปรับสิทธิในกรณีดังต่อไปนี้พร้อมกับ
ระบุวิธีการค านวณ 
 (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง par value หุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจาก

 
ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
ไม่มีข้อก าหนดให้
บริษัทสามารถเรียกให้
ผู้ถือ warrant ใช้สิทธิ
ก่อนครบก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 1.11 (ก) หน้า 9-10 



 

 

 
Checklist 

ครบถ้วน 
ตำม
เกณฑ์1 

เอกสำร 
อ้ำงอิง 

(ข้อ/หน้ำ) 
การรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 
 (ข) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ ากว่าราคาตลาด7 
 (ค) เมื่อบริษัทเสนอขาย CD หรือ warrant ในราคาที่ต่ ากว่าราคาตลาด7 

 (ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่
ให้แก่ผู้ถือหุ้น 
 (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ใน
ข้อก าหนดสิทธิ 
 (ฉ) เมื่อมีกรณีอ่ืนใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ท าให้ผล
ประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือ warrant จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิด้อยไปกว่าเดิม 
 กรณีการปรับสิทธิตามข้อ (ข) และ (ค) บริษัทได้ระบุส่วนลดจากราคา
ตลาด พร้อมกับวิธีการค านวณราคาเสนอขายและราคาตลาดในข้อก าหนดสิทธิ
แล้ว 
 ทั้งนี้ หากบริษัทจะไม่ด าเนินการปรับสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตาม  
(ก)-(ฉ) บริษัทได้รับผ่อนผันจากส านักงานก่อนการเสนอขายแล้ว ตามหนังสือ
ที่_________ ลงวันที่ _____________________ 

 
/ 
/ 
/ 
 
/ 
 
/ 
 
/ 
 
 
 

 
ข้อ 1.11 (ข) หน้า 10 - 
11 
ข้อ 1.11 (ค) หน้า 11-13 
ข้อ 1.11 (ง) หน้า 13 
 
ข้อ 1.11 (จ) หน้า 13-14 
 
ข้อ 1.11 (ฉ) หน้า 14 
 
ข้อ 1.11 (ข) (ค) หน้า 
10-13 
 

5. กำรด ำเนินกำรภำยหลังกำรเสนอขำย warrant  ข้อก าหนดสิทธิ 
 5.1 บริษัทระบุไว้ในการเสนอขาย warrant ว่า จะปรับสิทธิโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
ดังนี้ 
  (1) ปรับราคาและอัตราการใช้สิทธ ิหรือ 
  (2) ปรับราคาใช้สิทธิ ควบคู่กับการออก warrant ใหม่ทดแทนการปรับ
อัตราการใช้สิทธิ 
  ทั้งนี้ หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทต้องยื่นมติที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธินั้นอย่างเพียงพอต่อส านักงาน 
ก่อนกำรปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับ 

 
 
/ 
 

 
 
ข้อ 1.11.1 หน้า 8-9 

 5.2 บริษัทระบุไว้ในการเสนอขาย warrant ว่าจะไม่ขยายอายุ warrant  
และไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับสิทธิ
ตามที่ก าหนดในข้อ 4.4 (2)  

/ ข้อ 5.2 หน้า 21 

                                                        
7
  คือ การเสนอขายหลักทรัพย์โดยมีราคาเสนอขายต่ ากว่าราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวิธีการค านวณราคาเสนอขาย
และราคาตลาดตามหมายเหตุ 1  



 

 

 
 บริษัทขอเรียนว่า  บริษัทรับทราบและเข้าใจเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามที่ประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย warrant และหุ้น
รองรับทุกประการ  ทั้งนี้ ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดตาม warrant ภายหลังการเสนอขาย  
บริษัทจะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ และจะไม่ด าเนินการให้ขัดหรือ
แย้งกับข้อก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนดังกล่าว โดยบริษัทจะแจ้งการแก้ไข
เพิ่มเติมนั้นเป็นลายลักษณ์อักษรให้ส านักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม  
และขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุไว้ในรายการข้างต้นและเอกสารที่แนบมาพร้อม checklist นี้ถูกต้อง
และตรงต่อความจริงทุกประการ 
 
 

ลงชื่อ  __________________________ 
          (นายกวิน  เฉลิมโรจน์) 

            กรรมการ 

ลงชื่อ  __________________________ 
          (นายนพพล มิลินทางกูร) 

            กรรมการ 
 

ในฐานะกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)  

 



 

 

เอกสำรท่ีต้องจัดส่งพร้อมกับ checklist กำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น (“warrant”) 
และหุ้นท่ีออกใหม่เพื่อรองรับwarrant (“หุ้นรองรับ”)  ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
 

เอกสำรท่ีต้องจัดส่งพร้อมกับ checklist มี/ไม่มี หมายเหตุ 
1. รายงานผลการเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ* มี  
2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ขออนุมัติให้ออกและเสนอขาย 

warrant และหุ้นรองรับ 
มี  

3. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกและเสนอขาย warrant  
 และหุ้นรองรับ 

มี  

4. ข้อก าหนดสิทธิ warrant มี  
5. รายละเอียดการค านวณจ านวนหุ้นรองรับ มี  
6. รายละเอียดการค านวณ dilution effect มี  
7. หนังสือส านักงานแจ้งการผ่อนผันการออก warrant ในสัดส่วน 
 ที่มากกว่า 50% (ถ้ามี) 

ไม่มี  

8. หนังสือส านักงานแจ้งการผ่อนผันให้บริษัทไม่ต้องด าเนินการ 
 ปรับสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ประกาศก าหนด (ถ้ามี) 

ไม่มี  

 

หมายเหต ุ  เอกสารข้างต้นต้องให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นผู้ลงนามรับรอง 
ความถูกต้องของเอกสารทุกหน้า พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 



 

 

   รายละเอียดการค านวณสัดส่วนจ านวนหุ้นรองรับ CYBER-W1 

สัดส่วนจ ำนวนหุ้นรองรับ    

 =     จ ำนวนหุน้ที่รองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิครั้งนี+้จ ำนวนหุน้ทีร่องรับใบส ำคัญแสดงสิทธคิรั้งกอ่น 
จ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษทัในปจัจบุัน 

  อัตรำกำรใช้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมัญตำมสิทธิ CYBER-W1    1 : 1    

    (ใบส ำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น CYBER) 

  จ ำนวนหุน้สำมัญที่ออกเพื่อรองรบั CYBER-W1    279,974,316   หุ้น 

  จ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษทั  1,120,000,000  หุ้น 

    สัดส่วนจ ำนวนหุ้นรองรับค ำนวณจำก    279,974,316 / 1,120,000,000 เท่ำกับ  24.998% 
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รายละเอียดการค านวณ Dilution effect ของใบส าคญัแสดงสิทธ ิ(CYBER-W1) 
 

เนื่องจากเป็นการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Right Offering) ดังนั้นจะไม่มี

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นครบถ้วนตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ โดยที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้ง

จ านวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจ านวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้แล้ว ใน

กรณี ดังต่อไปนี้ 

1) ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

สูตรการค านวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นค านวณได้ดังนี้ 

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น = [Qx / (Qo+Qp+Qx)] 

โดยที่ 

Qo = จ านวนหุ้นช าระแล้วที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 1,120,000,000 หุ้น 

Qp = จ านวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) เท่ากับ 5,550,000,000 หุ้น 

Qx= จ านวนหุ้นที่รองรับใบส าคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้ 279,974,316 หุ้น 

ดังนั้น  

[Qx/(Qo+Qp+Qx)]  =                                 279,974,316               
                                  (1,120,000,000+5,550,000,000+279,974,316) 

                            =      ร้อยละ 4.06 

2) ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) 

สูตรการค านวณการลดลงของราคา = (Po-Pn) / Po 

โดยที่ 

Po = ราคาซ้ือขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 15 วันท าการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 คือตั้งแต่

วันที่ 8 กันยายน 2557 – 26 กันยายน 2557 ซ่ึงเท่ากับ 3.77 บาท (ค านวณจากมูลค่าที่ตราไว้เท่ากับหุ้นละ 0.50 บาท) 

Pw = ราคาขายของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เท่ากับหน่วยละ 0.00 บาท 
Qw = จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ 279,974,316 หน่วย 
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Ep = ราคาใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสทิธิที่ออกและจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุน้เดิมเท่ากับหุ้นละ 3.00 บาท 
Pp = ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนให้แก่บคุคลในวงจ ากัด (PP) หุ้นละ 0.50 บาท 
 

ทั้งนี้ การลดลงของราคาจะเกิดขึน้ เมื่อมีการเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทุนให้แก่ บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และมีการ
ใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิฯไม่ว่าจะเป็นโดยผู้ถือหุ้นเดิม หรือโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิม 

โดยที ่

Pn =  (PoQo+PwQw+EpQx+PpQp)/(Qo+Qx+Qp) 

     =  (3.77*1,120,000,000 + 0.00*279,974,316 + 3.00*279,974,316 + 0.50*5,550,000,000) / (1,120,000,000 + 279,974,316 
+ 5,550,000,000) 

    =  1.13 

การลดลงของราคา =  (Po-Pn) / Po 

      =  (3.77-1.13)/3.77 

     =  ร้อยละ 69.97 

3) ด้านการลดลงของส่วนแบ่งก าไร (Earnings Dilution) 

เนื่องจาก บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิ จึงไม่สามารถค านวณการลดลงของส่วนแบ่งก าไรได้ 
 


