บริ ษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากัด (มหาชน)

ข้ อกําหนดว่ าด้ วยสิ ทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
และผู้ถือใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ไซเบอร์ แพลนเน็ต อินเตอร์ แอคทีฟ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (CYBER-W1)

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ไซเบอร์ แพลนเน็ต อินเตอร์ แอคทีฟ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสํ าคัญ
แสดงสิ ทธิ CYBER-W1”) ออกโดยบริ ษทั ไซเบอร์ แพลนเน็ต อิ นเตอร์ แอคที ฟ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”หรื อ"ผู้ออก
ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ") ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 จะได้รับสิ ทธิ ตามที่ได้กาํ หนดไว้ในข้อกําหนดสิ ทธิ โดยผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
และผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 จะต้องผูกพันตามข้อกําหนดสิ ทธิ น้ ี ทุกประการ และให้ถือว่าผูถ้ ือใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ CYBER-W1 ได้รับทราบและเข้าใจข้อกําหนดต่างๆ ในข้อกําหนดสิ ทธิ เป็ นอย่างดี ทุกประการแล้ว ทั้งนี้ ผูอ้ อก
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จะจัดให้มีการเก็บรั กษาสําเนาข้อกําหนดสิ ทธิ ไว้ ณ สํานักงานใหญ่ของผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เพื่อให้ผถู ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ขอตรวจสอบสําเนาข้อกําหนดสิ ทธิ ได้ในวันและเวลาทําการของผูอ้ อก
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
คําและข้อความต่างๆที่ใช้อยูใ่ นข้อกําหนดสิ ทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้
คําจํากัดความ
“ข้ อกําหนดสิทธิ”

หมายถึง ข้อกําหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
และผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สาํ หรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1
ฉบับนี้ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

“บริษทั ฯ” หรือ“ผู้ออกใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ”

หมายถึง บริ ษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากัด (มหาชน)

"ใบสําคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1"

หมายถึ ง ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้ น สามัญ ของ บริ ษัท ไซเบอร์
แพลนเน็ต อินเตอร์ แอคทีฟ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (CYBER-W1) ชนิ ด
ระบุชื่อผูถ้ ือและโอนเปลี่ยนมือได้ ที่จดั สรรให้แก่ผถู้ ือหุ ้นสามัญเดิมของ
บริ ษทั ฯ

“ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ”

หมายถึ ง ใบแทนใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ อ อกโดย บริ ษัท ศู น ย์รั บ ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อใช้แทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อ
หุน้ สามัญของบริ ษทั ไซเบอร์ แพลนเน็ต อินเตอร์ แอคทีฟ จํากัด (มหาชน)

"นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ"

หมายถึง บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

"ผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1"

หมายถึง ผูท้ รงสิ ทธิ ในใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 และให้รวมถึง
ผูท้ รงสิ ทธิในใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 (แล้วแต่กรณี )

"ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์"

หมายถึง บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อบุคคล
หรื อนิ ติบุคคลอื่นที่ดาํ เนิ นกิจการรับฝากหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายซึ่ งเข้า
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รับทําหน้าที่แทน
"วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ"

หมายถึง วันที่ 23 ธันวาคม 2557

"วันใช้ สิทธิ"

หมายถึง วันที่ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 สามารถใช้สิทธิ ซ้ื อ
หุน้ สามัญของบริ ษทั ฯได้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 1.7

“วันทําการ”

วันที่ธนาคารพาณิ ชย์เปิ ดทําการตามปกติในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งไม่ใช่วนั
เสาร์ หรื อวันอาทิตย์ หรื อวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้
เป็ นวันหยุดของธนาคารพาณิ ชย์

“ระยะเวลาแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ”

หมายถึง ระยะเวลาที่ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ซึ่ งประสงค์
จะใช้สิทธิ ในการซื้ อหุ น้ สามัญของผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องแจ้ง
ความจํานงในการใช้สิทธิ ภายใน 15 วันก่อนวันใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย ตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 1.8

"วันใช้ สิทธิครั้ งเดียวและครั้ งสุ ดท้ าย"

ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 1.7 ของข้อกําหนดสิ ทธิ

‘ประกาศ ทจ.34/2551”

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่ องการขออนุญาต
และการอนุ ญาตให้เสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นที่ ออกใหม่
และหุ ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม
พ.ศ.2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

"สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต."

หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ตลาดหลักทรั พย์ฯ”

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

"สมุดทะเบียนผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิ"

หมายถึง สมุดทะเบียนหรื อแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่ งบันทึกรายละเอียด
เกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 และผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
CYBER-W1 เช่น ชื่อและที่อยูข่ องผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1
การโอน การจํานํา การอายัด การออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1
ใบใหม่ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกาํ หนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรื อประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรื อประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่
เกี่ยวข้อง

"สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ"

หมายถึ ง สิ ทธิ ท้ ั งปวงในใบสํ า คัญ แสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ภายใต้
ข้อกําหนดสิ ทธิ น้ ี และ/หรื อภายใต้กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง (ถ้ามี ) อันรวมถึง
(แต่ไม่จาํ กัดเฉพาะ) สิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมและสิ ทธิ ในการลงคะแนน
เสี ยงในการประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1
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บริ ษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากัด (มหาชน)

1.

รายละเอียดของหลักทรัพย์ทเี่ สนอขาย
1.1 ประเภทใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือและโอนเปลี่ยนมือได้
1.2 ลักษณะการเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ไซเบอร์ แพลนเน็ต อินเตอร์ แอคทีฟ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
จํานวนไม่เกิน 280,000,000 หน่วย ชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือและสามารถเปลี่ยนมือได้ จัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเดิมของ
บริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ น้ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่ วน 4 หุ ้นเดิมต่อใบสําคัญแสดง
สิ ท ธิ ฯ 1 หน่ ว ย รวมจํา นวนไม่ เ กิ น 280,000,000 หน่ วย กรณี มี เ ศษของใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ เหลื อ จากการ
คํานวณตามอัตราส่ วนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯดังกล่าว ให้ตดั เศษดังกล่าวทิ้งทั้งจํานวน
1.3 ราคาเสนอขายใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1
หน่วยละ 0.00 บาท
1.4 สิ ทธิในการซื้อหุ้นสามัญ
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 จํานวน 1 หน่วย มีสิทธิ ในการซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ได้ 1 หุ น้ (ยกเว้น
กรณี มีการปรับสิ ทธิ) ที่ราคาใช้สิทธิ 3.00 บาทต่อหุน้ (โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ของหุ น้ สามัญเท่ากับ 0.50 บาท) เว้น
แต่ จะมี การปรั บ สิ ท ธิ ตามเงื่ อ นไขการปรั บ สิ ท ธิ ทั้งนี้ ในกรณี ที่ มี การปรั บ ราคาใช้สิ ท ธิ ราคาใช้สิ ท ธิ ข อง
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิ จะไม่ต่าํ กว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้น
สามัญของบริ ษทั ฯ ณ วันใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง
1.5 จํานวนหุ้นทีอ่ อกใหม่ เพือ่ รองรับการใช้ สิทธิ
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ได้อนุมตั ิสาํ รองหุ ้น
สามัญจํานวนไม่เกิน 280,000,000 หุ น้ (มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท) ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 25.00 ของจํานวน
หุ ้นที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จํานวน 1,120,000,000 หุ ้น
(มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1
1.6 อายุใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1
3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1
1.7 วันทีใ่ ช้ สิทธิ
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 สามารถใช้สิทธิ ได้ครั้งเดียวและครั้งสุ ดท้ายในวันที่ 22 ธันวาคม 2560
ซึ่ งเป็ นวันครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯจะปิ ดสมุดทะเบียน 21 วันก่อนวันใช้สิทธิ ครั้งเดียวและครั้งสุ ดท้าย (หรื อวันครบกําหนดอายุ)
และตลาดหลักทรัพย์ฯจะขึ้นเครื่ องหมาย SP (ห้ามการซื้ อขาย) ล่วงหน้า 3 วันทําการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน
หรื อเป็ นการปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อการกําหนดสิ ทธิ ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ในการเข้าร่ วม
ประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ตามข้อ 4.1
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ในการใช้สิทธิ ครั้งเดียวและครั้งสุ ดท้าย หากวันใช้สิทธิ ตรงกับวันหยุดทําการของนายทะเบียนใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ หรื อวันหยุดทําการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุ ดท้ายเป็ นวันทําการก่อนหน้านั้น
1.8 วันทีแ่ จ้ งความจํานงการใช้ สิทธิ
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ในการซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั จะต้องแจ้งความ
จํานงในการใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ของวันทําการ ในระยะเวลาแจ้งความจํานงซึ่ งไม่นอ้ ย
กว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิ ครั้งเดียวและครั้งสุ ดท้าย (ต่อไปนี้ เรี ยกว่า “ระยะเวลาแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ
ครั้งเดียวและครั้งสุ ดท้ าย”)
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 จะต้องส่ งใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ มายังบริ ษทั ฯ ภายในเวลา
15.00 น. ของวันทําการสุ ดท้ายของระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ครั้งเดียวและครั้งสุ ดท้าย หากผูถ้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 รายใดต้องการส่ งใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ดว้ ยตนเอง ผูถ้ ือใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวจะต้องติดต่อบริ ษทั ฯในช่วงเวลา 9.00 -15.00 น. ในวันทําการ (ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์
และวันหยุดราชการ) ในช่วงระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุ ดท้าย
บริ ษทั ฯ จะแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ครั้งเดียวและครั้งสุ ดท้าย ระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ครั้ง
เดียวและครั้งสุ ดท้ายและ/หรื ออัตราการใช้สิทธิ อย่างน้อย 14 วันทําการก่อนวันแรกของระยะเวลาแจ้งความ
จํานงในการใช้สิทธิ ในระบบเผยแพร่ ขอ้ มูล (ระบบ SET PORTAL) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริ ษทั ฯ จะส่ ง
รายละเอียดดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ตามรายชื่อที่ปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน
1.9 นายทะเบียนใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 02-229-2800
โทรสาร: 02-359-1259
E-mail: TSDCallCenter@set.or.th
Website: http://www.tsd.co.th
นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จะรับผิดชอบต่อการปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่ งในสมุด
ทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ชื่ อเต็ม สัญชาติและที่อยู่ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 และ
รายละเอียดอื่นๆ ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะกําหนด ในกรณี ขอ้ มูลไม่ตรงกันจะถือว่าข้อมูลในสมุดทะเบียนผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เป็ นข้อมูลที่ถูกต้อง ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 มีหน้าที่ในการแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงหรื อข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และนาย
ทะเบียนใบสําคัญแสดงสิ ทธิจะเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลี่ยนนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยจะแจ้งให้ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
CYBER-W1 ทราบก่อนล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
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1.10 วิธีการและสถานทีต่ ดิ ต่ อในการใช้ สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุ ดท้ าย
1.10.1 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุ ดท้าย
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษทั ไซเบอร์ แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากัด (มหาชน)
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่ เลขที่ 93/352 ดิเอ็มโพริ โอเพลส ชั้น 8 ซอยสุ ขมุ วิท 24
ถนนสุ ขมุ วิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุ งเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 662-160-4248
โทรสาร 662-160-4249
ทั้งนี้ ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ มี การเปลี่ ยนแปลงสถานที่ ติดต่อในการใช้สิทธิ ครั้ งเดี ยวและครั้ งสุ ดท้าย
บริ ษทั ฯ จะแจ้งรายละเอียดให้กบั ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ทราบผ่านระบบเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET PORTAL) ต่อไป
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 สามารถขอรับใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญได้ที่
บริ ษทั ฯ ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ครั้งเดียวและครั้งสุ ดท้าย
ในกรณี ที่ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 อยูใ่ นระบบไร้ใบหุ ้น (Scripless) ผูถ้ ือใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ CYBER-W1 ที่ ตอ้ งการใช้สิทธิ ตอ้ งแจ้งบริ ษทั หลักทรั พย์ที่ทาํ หน้าที่ เป็ นนายหน้าซื้ อขาย
หลักทรัพย์ (Broker) ของตน และกรอกแบบคําขอเพื่อให้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 หรื อ
ใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด โดยบริ ษทั หลักทรัพย์
ดังกล่าวจะดําเนิ นการแจ้งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอให้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1
หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 เพื่อนําไปใช้เป็ นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้
สามัญกับบริ ษทั ฯ เพื่อดําเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ขา้ งต้น
1.10.2 ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุ ดท้าย โดยดําเนินการและส่ งเอกสาร
ดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั ฯ ตามสถานที่ติดต่อข้างต้น
(ก) ใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจนและครบถ้วน
แล้วทุกรายการ พร้อมทั้งลงมือชื่อ หากผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 เป็ นนิติบุคคล
จะต้องลงนามโดยผูม้ ี อาํ นาจลงนามของนิ ติบุคคลนั้นพร้ อมประทับตราสําคัญของบริ ษทั
(ถ้ามี)
(ข) ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ตามแบบที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯกําหนด ซึ่ งมีจาํ นวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ มากกว่าหรื อเท่ากับ
จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ที่ระบุอยูใ่ นใบแจ้งความจํานงในการใช้
สิ ทธิ
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ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ต้องชําระเงินตามจํานวนในการใช้สิทธิ ตามที่ระบุในใบแจ้ง
ความจํานงในการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญ โดยผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ที่ประสงค์จะใช้
สิ ทธิซ้ื อหุ น้ สามัญจะต้องชําระเงินครั้งเดียวเต็มจํานวนเป็ นเช็คหรื อดร๊ าฟท์ธนาคารที่สามารถเรี ยกเก็บ
ได้ในเขตกรุ งเทพมหานคร ภายในวันใช้สิทธิ ครั้งเดียวและครั้งสุ ดท้าย โดยขีดคร่ อมสั่งจ่าย “บริษัท
ไซเบอร์ แพลนเน็ต อินเตอร์ แอคทีฟ จํากัด (มหาชน)” ทั้งนี้ การใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญดังกล่าวจะ
สมบูรณ์ต่อเมื่อบริ ษทั ฯได้เรี ยกเก็บเงินจํานวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากบริ ษทั ฯ เรี ยกเก็บเงินไม่ได้
ตามจํานวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ให้ถือว่าผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBERW1 แสดงเจตนายกเลิก และให้ถือว่าผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 หมดสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น
สามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ดังกล่าวอีกต่อไป
(ค) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ
1) บุคคลสัญชาติไทย

สําเนาบัตรประชาชนซึ่ งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้อง

2) บุคคลต่างด้าว

สําเนาหนังสื อเดินทางซึ่ งยังไม่หมดอายุ หรื อสําเนาใบต่าง
ด้าวซึ่ งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

3) นิติบุคคลในประเทศ

สําเนาหนังสื อรับรองนิ ติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน หรื อ
ภายในเวลาที่ น ายทะเบี ย นใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ก ํา หนด
พร้ อมรั บรองสําเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผูม้ ี
อํานาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรื อ 2) พร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้อง

4) นิติบุคคลต่างประเทศ

สําเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลรับรองโดย Notary
Public สําเนาหนังสื อบริ คณห์สนธิ และข้อบังคับของ
บริ ษทั พร้ อมรั บรองสําเนาถูกต้อ ง และเอกสารหลักฐาน
ของผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรื อ 2) พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง

1.10.3 จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ที่จะใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญ ไม่วา่ ในกรณี ใดๆ ต้อง
ไม่ต่าํ กว่า 100 หุ ้นสามัญ และจะต้องเป็ นจํานวนเต็มเท่านั้น แต่ในกรณี ที่ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
CYBER-W1 มีสิทธิ ในการซื้ อหุ ้นตํ่ากว่า 100 หุ น้ สามัญ จะต้องใช้สิทธิ ในการซื้ อหุ ้นสามัญในครั้ง
เดียวทั้งจํานวน โดยอัตราการใช้สิทธิ เท่ากับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 หนึ่ งหน่ วยต่อหุ ้น
สามัญหนึ่งหุน้ เว้นแต่กรณี ที่มีการปรับสิ ทธิตามข้อ 1.11
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 จะเป็ นผูร้ ับภาระค่าอากรแสตมป์ หรื อภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ที่
เกิดขึ้นอันเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 เพื่อซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ
1.10.4 จํานวนหุ ้นสามัญที่ออกเมื่อมีการใช้สิทธิ จะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใช้สิทธิ ซ่ ึ งผูถ้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ได้ชาํ ระตามที่กล่าวข้างต้นหารด้วยราคาการใช้สิทธิ ในขณะที่มี
การใช้สิทธิ น้ นั โดยบริ ษทั ฯจะออกหุ น้ สามัญเป็ นจํานวนเต็มไม่เกินจํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดง
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สิ ทธิ CYBER-W1 คูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรื ออัตราการใช้
สิ ทธิแล้ว ทําให้มีเศษเหลืออยูจ่ ากการคํานวณดังกล่าว บริ ษทั ฯจะไม่นาํ เศษดังกล่าวมาคิดคํานวณและ
จะชําระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิ ดงั กล่าวคืนให้แก่ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 โดยทาง
ไปรษณี ยล์ งทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวันใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ย
1.10.5 หากบริ ษทั ฯ ได้รับหลักฐานประกอบการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 หรื อใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถกู ต้อง หรื อจํานวนเงินที่บริ ษทั ฯได้รับชําระไม่ครบตาม
จํานวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ หรื อบริ ษทั ฯ ตรวจสอบได้ว่า
ข้อความที่ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 กรอกลงในใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้
สามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้อง ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 จะต้องทําการแก้ไขให้
ถูกต้องภายในระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ครั้งเดียวและครั้งสุ ดท้าย หากผูถ้ ือใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ไม่ทาํ การแก้ไขให้ถกู ต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษทั ฯจะถือว่าการแจ้ง
ความจํานงในการใช้สิทธิ ในครั้งนั้นสิ้ นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริ ษทั ฯจะจัดส่ งเงินที่
ได้รับคืนเป็ นเช็คระบุชื่อขีดคร่ อมสั่งจ่ายเฉพาะผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 และใบสําคัญ
แสดงสิ ท ธิ CYBER-W1 คื น ให้แ ก่ ผูถ้ ื อ ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ CYBER-W1 โดยทางไปรษณี ย ์
ลงทะเบียน ภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิ ครั้งเดียวและครั้งสุ ดท้าย โดยไม่มีดอกเบี้ยให้ไม่วา่ ใน
กรณี ใดๆ
ในกรณี ที่ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ชําระจํานวนเงิ นในการใช้สิทธิ ครั้ งเดี ยวและครั้ ง
สุ ดท้ายไม่ครบถ้วน บริ ษทั ฯ จะถือว่าจํานวนหุ น้ สามัญที่จองซื้ อมีจาํ นวนเท่ากับจํานวนที่จะได้รับตาม
จํานวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่ งบริ ษทั ฯได้รับชําระไว้จริ งตามราคาการใช้สิทธิ ในขณะนั้น และบริ ษทั ฯ
จะถือว่าหน่ วยที่เหลือหรื อไม่ได้ใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ น้ นั ๆ สิ้ นสภาพลงโดยไม่มีการใช้
สิ ทธิ และผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ส่ วนที่ เหลื อ จะใช้สิ ทธิ ไม่ ได้อีกเมื่ อพ้นวัน
กําหนดการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ซึ่ งมีเพียงครั้งเดียวและครั้งสุ ดท้าย ทั้งนี้
บริ ษทั ฯ จะคืนเงินส่ วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้แก่ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 เป็ นเช็คระบุชื่อขีด
คร่ อมสั่งจ่ายเฉพาะผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนภายใน 14 วัน นับ
จากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่วา่ ในกรณี ใดๆ
1.10.6 เมื่อผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
การแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญครบถ้วน กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
CYBER-W1 (หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1) ใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ซ้ื อ
หุ น้ สามัญ และชําระเงินค่าจองซื้ อหุ น้ สามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
CYBER-W1 จะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
จากบริ ษทั ฯ
1.10.7 เมื่อพ้นกําหนดวันใช้สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุ ดท้ายแล้ว หากผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ยัง
มิได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิ ที่กาํ หนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
CYBER-W1 นั้นๆ สิ้ นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 จะ
ใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้นกําหนดการใช้สิทธิ ครั้งเดียวและครั้งสุ ดท้าย
หน้า 7

บริ ษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากัด (มหาชน)

1.10.8 ในกรณี ที่ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ส่ งมอบใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เป็ นจํานวนมากกว่า
จํานวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริ ษทั ฯ จะถือว่าหน่วยที่เหลือหรื อไม่ได้ใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ CYBER-W1 นั้นๆ สิ้ นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1
จะใช้สิทธิ ไม่ได้อีกเมื่ อพ้นกําหนดการใช้สิทธิ คร้งเดียวและครั้งสุ ดท้ายเนื่ องจากวันกําหนดการใช้
สิ ทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 นั้นมีเพียงครั้งเดียวและครั้งสุ ดท้าย
1.10.9 บริ ษทั ฯ จะยืน่ ขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วของบริ ษทั ฯ ต่อกระทรวงพาณิ ชย์ตามจํานวน
หุ น้ สามัญที่ออกใหม่สาํ หรับการใช้สิทธิ ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วนั ใช้สิทธิ ครั้งเดียวและครั้งสุ ดท้าย
และบริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการจดทะเบียนผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ที่ได้ใช้สิทธิ น้ นั เป็ นผู้
ถือหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ ตามจํานวนหุ ้นสามัญที่ใช้สิทธิ ในครั้งนั้น รวมทั้ง
ดําเนิ นการขอจดทะเบียนหุ ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 กับ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ชา้ กว่า 30 วันนับจากวันใช้สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุ ดท้าย
1.10.10 ในกรณี ที่หุ้นสามัญที่สํารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ มีไม่เพียงพอ บริ ษทั ฯจะดําเนิ นการชดใช้ค่า
เสี ยหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ที่ไม่สามารถใช้สิทธิ ได้ อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ฯ จะไม่ชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ที่ไม่สามารถใช้สิทธิ ใน
กรณี ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิน้ นั เป็ นคนต่างด้าวที่ไม่สามารถใช้สิทธิ เพราะถูกจํากัดสิ ทธิ ตามสัดส่ วน
การถือหุน้ ที่ถือโดยคนต่างด้าวที่ระบุในข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
1.10.11 การส่ งมอบหุ น้ สามัญที่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ได้รับจากการใช้สิทธิ ชื่อที่จะระบุใน
ใบหุ ้นสามัญจะใช้ชื่อเดียวกับชื่อที่ปรากฏอยูใ่ นใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ โดย
บริ ษทั ฯจะจัดส่ งใบหุ ้นไปยังผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ตามที่อยูท่ ี่ได้ระบุไว้ในใบแจ้ง
ความจํานงในการใช้สิทธิ ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับภายใน 15 วันทําการ นับจากวันใช้สิทธิ
ครั้งเดียวและครั้งสุ ดท้าย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯอาจตกลงกับผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1
ล่วงหน้าให้บริ ษทั ฯเก็บใบหุ ้นสามัญนั้นไว้ที่บริ ษทั ฯ เพื่อให้ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1
หรื อตัวแทนมารับไปด้วยตนเองก็ได้ โดยจะต้องดําเนิ นการตามที่ทางบริ ษทั ฯกําหนด และสําหรับ
กรณี ระบบไร้ใบหุ ้น (Scripless) บริ ษทั ฯจะดําเนิ นการบันทึกยอดบัญชีจาํ นวนหุ ้นสามัญที่ผถู้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ที่ได้รับการจัดสรรหุ ้นฝากไว้กบั “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝ้ าก” และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผจู้ องซื้ อที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7
วันทําการนับจากวันใช้สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุ ดท้าย
1.11 เงือ่ นไขการปรับสิ ทธิใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1
1.11.1 บริ ษทั ฯ ต้องดําเนิ นการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษาผล
ประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม เมื่ อเกิ ด
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) เมื่อบริ ษทั ฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ อันเป็ นผลมาจากการรวม
หรื อการแบ่งแยกหุน้ สามัญที่ได้ออกแล้วของบริ ษทั ฯ
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(ข) เมื่อบริ ษทั ฯเสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่าํ กว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ ้นที่คาํ นวณได้
ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุน้ นั้นหรื อราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ น้
นั้น
(ค) เมื่อบริ ษทั ฯเสนอขายหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพหรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯที่ออกใหม่โดยกําหนดราคา
หรื อคํานวณราคาของหุ ้นที่ ออกใหม่เพื่อรองรั บหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพหรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
ดังกล่าว ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ ้นที่คาํ นวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ ้นกู้
แปลงสภาพหรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ หรื อราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ ้นกูแ้ ปลง
สภาพหรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯนั้น
(ง) เมื่อบริ ษทั ฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรื อบางส่ วนเป็ นหุน้ สามัญให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
(จ) เมื่อบริ ษทั ฯ จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้
ของบริ ษทั ฯ สําหรับการดําเนิ นงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ สําหรับงบการเงินเฉพาะของ
บริ ษทั ฯ ตลอดอายุใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1
(ฉ) ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทําให้ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 เสี ยสิ ทธิ และ
ผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กาํ หนดอยูใ่ นข้อ (ก) ถึง (จ)
บริ ษทั ฯจะดําเนิ นการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ ซึ่ งยังคงทําให้ผถู ้ ือใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ CYBER-W1 ที่จะซื้ อหุ ้นได้รับสิ ทธิ ในการซื้ อหุ ้นรองรับไม่ดอ้ ยไปกว่าสิ ทธิ ที่กาํ หนดในกรณี
ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นตามสู ตรและวิธีการคํานวณดังต่อไปนี้
(ก) เมื่อบริ ษทั ฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ อันเป็ นผลมาจากการรวม
หรื อการแบ่งแยกหุน้ สามัญที่ได้ออกแล้วของบริ ษทั ฯ
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที นับตั้งแต่วนั ที่มี
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ
1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Price 1 =

Price 0 [Par1]
[Par0]

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Ratio 1 =
Ratio 0 [Par0]
[Par1]
โดยที่ Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
Par1
Par0

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไว้เดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
หน้า 9

บริ ษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากัด (มหาชน)

(ข)

เมื่อบริ ษทั ฯเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่าํ กว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ น้ ที่คาํ นวณได้
ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุน้ นั้นหรื อราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขาย
หุน้ นั้น
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีต้ งั แต่วนั แรกที่ผู้
ซื้ อ หุ ้น สามัญ จะไม่ ไ ด้รั บ สิ ท ธิ ใ นการจองซื้ อ หุ ้น สามัญ ที่ อ อกใหม่
(วัน แรกที่ ต ลาด
หลักทรัพย์ฯประกาศขึ้นเครื่ องหมาย XR) สําหรับกรณี ที่เป็ นการเสนอขายให้ผถู ้ ือหุ ้นเดิม
(Rights Issue) และ/หรื อวันแรกของการเสนอขายหุ น้ สามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนและนัก
ลงทุนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณี ที่เป็ นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด แล้วแต่กรณี
อนึ่ ง ในกรณี ที่มีการเสนอขายหุ ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่าหนึ่ งราคา ในการเสนอ
ขายในเงื่ อ นไขที่ จ ะต้อ งจองซื้ อ ด้ว ยกัน ให้นํา จํา นวนหุ ้น และราคาเสนอขายทุ ก ราคามา
คํา นวณราคาเฉลี่ ย ต่ อ หุ ้น ของหุ ้น สามัญ ที่ อ อกใหม่ แต่ ใ นกรณี ที่ ก ารเสนอขายพร้ อ มกัน
ดังกล่าวไม่อยูภ่ ายในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้ อด้วยกัน ให้นาํ จํานวนหุ น้ และราคาเสนอขายที่ต่าํ
กว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ” มาคํานวณราคาเฉลี่ยต่อหุ ้นของ
หุน้ สามัญที่ออกใหม่เท่านั้น
ราคาเฉลี่ยต่อหุ ้นของหุ น้ สามัญที่ออกใหม่คาํ นวณได้จากจํานวนเงินทั้งสิ้ นที่บริ ษทั ฯจะได้รับ
จากการเสนอขายหุน้ หักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์หารด้วยจํานวนหุ น้ สามัญทั้งสิ้ น
ที่ออกใหม่ในครั้งนั้น
“ราคาตลาดของหุ ้นสามัญของบริ ษ ทั ฯ” หมายถึ ง ราคาตลาดตามที่ คณะกรรมการบริ ษ ทั
กําหนด เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาว่า การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในครั้งนั้น มี
ลักษณะเข้าข่ายเป็ นการเสนอขายหุ ้นที่ ออกใหม่ในราคาตํ่า ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
กําหนดไว้ในข้อ 2 (2) ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551 เรื่ อง การ
คํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกําหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขาย
หุ ้นที่ออกใหม่ในราคาตํ่า ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม
หรื อใช้แทนในอนาคต)
ในกรณี ที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ” เนื่ องจากหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั ฯไม่มีการซื้ อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริ ษทั ฯจะทําการกําหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ใน
การคํานวณแทน
“ราคายุติธรรม” หมายถึงราคาที่ประเมินโดยที่ปรึ กษาทางการเงินที่สาํ นักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
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Price 1 =

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

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสู ตรการคํานวณ ดังนี้
Ratio 1 =
Ratio 0 [ MP (A2 + B2)]
[(A2 x MP) +B2X ]
โดยที่

(ค)

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
A2

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

B2

คือ

B 2X

คือ

ราคาการใช้สิทธิ ใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้สิทธิ เดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ
จํานวนหุ น้ สามัญที่ได้เรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิ ดสมุด
ทะเบี ย นผูถ้ ื อ หุ ้น เพื่ อ สิ ท ธิ ในการจองซื้ อ หุ ้น สามัญ ที่ อ อกใหม่
กรณี เสนอขายหุ ้นสามัญให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเดิม และ/หรื อวันก่อนวัน
แรกของการเสนอขายหุ ้นสามัญ ที่ อ อกใหม่ กรณี เ สนอขายหุ ้น
สามัญให้แก่ประชาชนและนักลงทุนทัว่ ไปและ/หรื อกรณี เสนอ
ขายหุน้ สามัญให้แก่บุคคลในวงจํากัด แล้วแต่กรณี
จํานวนหุ ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เสนอขายแก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมและ/หรื อ
เสนอขายแก่ประชาชนและนักลงทุนทัว่ ไปและ/หรื อกรณี เสนอ
ขายหุน้ สามัญให้แก่บุคคลในวงจํากัด แล้วแต่กรณี
จํานวนเงินที่จะได้รับภายหลังจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการ
ออกหุ ้นสามัญที่ ออกใหม่ที่มีการเสนอขายให้ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มและ/
หรื อเสนอขายแก่ประชาชนและนักลงทุ นทัว่ ไปและ/หรื อกรณี
เสนอขายหุน้ สามัญให้แก่บุคคลในวงจํากัด แล้วแต่กรณี

เมื่อบริ ษทั ฯเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพหรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯที่ออกใหม่โดยกําหนดราคา
หรื อคํานวณราคาของหุน้ ที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพหรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ
ดังกล่าว ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาหุน้ ที่คาํ นวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุน้
กูแ้ ปลงสภาพหรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ หรื อราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลง
สภาพหรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯนั้น
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีต้ งั แต่วนั แรกที่ผู ้
ซื้ อหุน้ สามัญจะไม่ได้รับสิ ทธิ ในการจองซื้ อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิ แปลงสภาพ
เป็ นหุ ้นสามัญหรื อให้สิทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ (วันแรกที่ ตลาดหลักทรั พย์ฯประกาศขึ้ น
เครื่ องหมาย XR) สําหรับกรณี ที่เป็ นการเสนอขายให้ผถู้ ือหุ น้ เดิม (Rights Issue) และ/หรื อวัน
หน้า 11

บริ ษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากัด (มหาชน)

แรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิ ที่จะแปลงสภาพเป็ นหุ น้ สามัญหรื อ
ให้สิทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ แก่ประชาชนและนักลงทุนทัว่ ไปและ/หรื อกรณี เสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจํากัด แล้วแต่กรณี
ราคาเฉลี่ยต่อหุ ้นของหุ ้นสามัญที่ ออกใหม่คาํ นวณได้จากจํานวนเงิ นที่ ได้รับจากการออก
หลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิ แปลงสภาพเป็ นหุ น้ สามัญหรื อให้สิทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญ รวมกับเงิน
ที่จะได้รับจากการใช้สิทธิ แปลงสภาพเป็ นหุ น้ สามัญหรื อใช้สิทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญ ถ้ามีการ
ใช้สิทธิท้ งั หมด หารด้วยจํานวนหุน้ ทั้งสิ้ นที่ตอ้ งออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิน้ นั
ราคาตลาดของหุ น้ สามัญของบริ ษทั และฐานของมูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้ ซึ่ งจะใช้เปรี ยบเทียบให้มี
ความหมายเช่นเดียวกับ รายละเอียดในข้อ (ข) ข้างต้น
1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสู ตรการคํานวณ ดังนี้
Price 1 =
Price 0 [ (A3x MP)+B3X ]
[ MP (A3 + B3) ]
2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Ratio 1 =
Ratio 0 [MP (A3+B3)]
[ (A3x MP)+B3X ]
โดยที่ Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
A3

B3

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

คือ

ราคาการใช้สิทธิ ใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้สิทธิ เดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ
จํานวนหุ น้ สามัญที่ได้เรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิ ดสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ เพื่อการจองซื้ อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ให้สิทธิ ที่
จะแปลงสภาพเป็ นหุ น้ สามัญหรื อให้สิทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญ กรณี
เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุ น้ เดิม และ/หรื อ ก่อนวันแรกของระยะเวลา
การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ ให้สิทธิ ที่จะแปลง
สภาพเป็ นหุ ้นสามัญหรื อให้สิทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญ ต่อประชาชน
และนักลงทุนทัว่ ไปและ/หรื อบุคคลในวงจํากัด แล้วแต่กรณี
จํ า นวนหุ ้ น สามั ญ ที่ อ อกใหม่ เ พื่ อ รองรั บ การใช้ สิ ทธิ ของ
หลักทรัพย์ใดๆ ซึ่ งให้สิทธิ ที่จะแปลงสภาพเป็ นหุ น้ สามัญหรื อให้
สิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญ ที่จะเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุ น้ เดิมและ/หรื อ
ประชาชนและนักลงทุนทัว่ ไปและ/หรื อบุคคลในวงจํากัด แล้วแต่
กรณี

หน้า 12

บริ ษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากัด (มหาชน)

B 3X

(ง)

คือ

จํานวนเงินที่บริ ษทั ฯจะได้รับภายหลังจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี)
จากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิ ที่จะแปลงสภาพเป็ นหุ ้น
สามัญหรื อให้สิทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ ที่เสนอขายให้ผถู้ ือหุ ้นเดิม
และ/หรื อเสนอขายแก่ประชาชนและนักลงทุนทัว่ ไปและ/หรื อ
บุคคลในวงจํากัด แล้วแต่กรณี รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้
สิ ทธิแปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญหรื อซื้ อหุน้ สามัญ

เมื่อบริ ษทั ฯจ่ายปันผลทั้งหมดหรื อบางส่ วนเป็ นหุน้ สามัญให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีต้ งั แต่วนั แรกที่ผู้
ซื้ อหุน้ สามัญไม่มีสิทธิในการรับหุ น้ ปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯขึ้นเครื่ องหมาย XD)
1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Price 1 =
Price 0 [ A1 ]
[ A1 + B1 ]
2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Ratio 1 =
Ratio 0 [ A1 + B1 ]
[ A1 ]
โดยที่ Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
A1
B1

(จ)

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุ ้นสามัญที่ได้เรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิ ด
สมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ สามัญเพื่อสิ ทธิในการรับหุน้ ปั นผล
คือ จํานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่ในรู ปแบบของหุน้ สามัญปั นผล

เมื่อบริ ษทั ฯจ่ายเงินปันผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกําไรสุ ทธิหลังหักภาษีเงินได้
ตามงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ สําหรับ
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ ตลอดอายุใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1
การคํานวณอัตราร้อยละของเงินปั นผลที่จ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ให้คาํ นวณโดยนําเงินปั นผลที่จ่าย
ออกจริ ง ในรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปี ดังกล่าว รวมทั้งเงินปั นผลระหว่างกาล (ถ้ามี) หาร
ด้วยกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้ของผลการดําเนิ นงานของรอบระยะเวลาบัญชีน้ นั การ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีต้ งั แต่วนั แรกที่ผซู้ ้ื อ
หุ ้นสามัญ ไม่ มีสิท ธิ ในการรั บเงิ นปั นผลนั้น (วันแรกที่ ตลาดหลักทรั พย์ฯประกาศขึ้ น
เครื่ องหมาย XD)
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1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Price 1 =
Price 0 [ MP - (D - R)]
[ MP ]
2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Ratio 1 =
Ratio 0 [ MP ]
[ MP - (D - R) ]
โดยที่ Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
D
R

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ราคาการใช้สิทธิ ใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้สิทธิ เดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิ ใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ
เงินปันผลต่อหุน้ ที่จ่ายจริ งแก่ผถู้ ือหุ น้
เงิ นปั นผลต่อหุ ้นที่ จ่ายหากนํากําไรสุ ทธิ หลังหักภาษี เงิ นได้ ใน
อัตราร้อยละ 90 มาคํานวณจากจํานวนหุ ้นทั้งหมดที่มีสิทธิ ได้รับ
เงินปันผล

ราคาตลาดของหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯและฐานของมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่ งจะใช้เปรี ยบเทียบให้ใช้
และมีความหมายเช่นเดียวกับ รายละเอียดในข้อ (ข) ข้างต้น
คําว่า “วันที่ใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผซู้ ้ื อหุน้ สามัญจะไม่ได้รับสิ ทธิในเงินปันผล
(ฉ)

ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทําให้ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 เสี ยสิ ทธิ และ
ผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้น ไม่ได้กาํ หนดอยูใ่ นข้อ (ก) ถึง (จ) ให้
บริ ษทั ฯหรื อบริ ษทั ฯอาจแต่งตั้งที่ ปรึ กษาทางการเงิ นของบริ ษทั ฯขึ้ นเพื่อร่ วมกันพิจารณา
กําหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้สิทธิ ใหม่อย่างเป็ นธรรม
และไม่ทาํ ให้ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ได้รับผลประโยชน์ดอ้ ยไปจากเดิม โดย
ให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็ นที่สุด และให้บริ ษทั ฯแจ้งให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วยภายใน 15 วันนับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ที่ตอ้ งทําให้ปรับ
สิ ทธิ

1.11.2 ในการปรับสิ ทธิ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 บริ ษทั ฯจะปรับสิ ทธิ โดยการปรับราคาและอัตรา
การใช้สิทธิ โดยไม่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ควบคู่กบั การออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ใหม่ทดแทนการ
ปรับอัตราการใช้สิทธิ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯจะจัดให้มีการออกหุน้ ใหม่เพิม่ เติมรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้
สิ ทธิ เมื่อมีการดําเนินการปรับราคาใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ ตามที่ระบุ
ไว้ในข้อกําหนดสิ ทธิ
1.11.3 การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ ตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) เป็ นอิสระต่อ
กัน และจะคํานวณการเปลี่ยนแปลงตามลําดับเหตุการณ์ต่างๆ ก่อนหลังเปรี ยบเทียบกับ “ราคาตลาด
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ของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ” สําหรั บกรณี ที่เหตุการณ์ต่างๆ เกิ ดขึ้นพร้อมกัน ให้คาํ นวณการ
เปลี่ยนแปลงเรี ยงตามลําดับดังนี้ คือ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) โดยในแต่ละลําดับครั้งที่คาํ นวณการ
เปลี่ยนแปลง ให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิ เป็ นทศนิ ยม 3 ตําแหน่งและอัตราการใช้สิทธิ เป็ น
ทศนิ ยม 5 ตําแหน่ ง ราคาตลาดของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯซึ่ งจะใช้เปรี ยบเทียบ ให้ใช้และมี
ความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (ค) ข้างต้น
1.11.4 การคํานวณเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ ตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) จะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงซึ่ งทําให้ราคาการใช้สิทธิ ใหม่สูงขึ้นและ/หรื ออัตราการใช้สิทธิ ลดลง เว้นแต่กรณี การ
รวมหุ น้ ในกรณี ที่หุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ตามจํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ของ
การแสดงความจํานงการใช้สิทธิ ในแต่ละครั้ง (ทศนิยม 5 ตําแหน่งของอัตราการใช้สิทธิ ใหม่หลังการ
เปลี่ยนแปลง) คํานวณออกมาเป็ นเศษของหุ น้ ให้ตดั เศษของหุ น้ นั้นทิ้ง และหากราคาการใช้สิทธิ หลัง
การเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) คูณกับจํานวนหุ น้ สามัญ ในการแสดงความจํานงการใช้สิทธิ
ในรอบนั้นคํานวณได้เป็ นเศษของบาท ให้ตดั เศษของบาททิ้ง
1.11.5 ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ จนเป็ นผลทําให้ราคาการใช้สิทธิ ใหม่ที่คาํ นวณตามสู ตร
มีราคาตํ่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้นสามัญ (Par Value) ของบริ ษทั ฯ ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้น
สามัญของบริ ษทั ฯเป็ นราคาใช้สิทธิ และยังใช้อตั ราการใช้สิทธิ ตามที่กาํ หนดในข้อ (ก) ถึง (จ) ต่อไป
แล้วแต่กรณี
1.11.6 สถานภาพของใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ CYBER-W1 ที่ อยู่ร ะหว่างวันที่ ผูถ้ ื อใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ
CYBER-W1 แสดงความจํานงใช้สิทธิ และวันก่อนที่กระทรวงพาณิ ชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระ
แล้วอันเนื่องจากการใช้สิทธิ จะมีสถานภาพและสิ ทธิเช่นเดียวกับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ที่
ยังไม่ได้แสดงความจํานงใช้สิทธิ และสถานภาพของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 จะสิ้ นสุ ดลง
ในวันที่กระทรวงพาณิ ชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิน้ นั
ในกรณี ที่บริ ษทั ฯมี การปรั บราคาการใช้สิทธิ และ/หรื ออัตราการใช้สิทธิ ในช่วงที่ บริ ษทั ฯยังไม่ได้
ดําเนินการนําหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ไปจดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิ ชย์ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ที่ได้ใช้สิทธิ แล้วจะได้รับการปรับสิ ทธิ
ย้อนหลัง โดยบริ ษทั ฯจะออกหุ ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1
โดยเร็ วที่สุดตามจํานวนที่ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 สมควรจะได้รับหากราคาที่ได้ปรับ
ใหม่น้ นั มีผลบังคับใช้ โดยหุน้ สามัญส่ วนที่เพิ่มใหม่อาจได้รับช้ากว่าหุ น้ สามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้ แต่
ไม่เกิน 15 วันทําการ นับจากวันที่มีการปรับสิ ทธิ (ในกรณี ระบบใบหุ น้ ) และภายใน 7 วันทําการนับ
จากวันที่มีการปรับสิ ทธิ (ในกรณี ระบบไร้ใบหุน้ )
1.11.7 หุ ้นสามัญใหม่ที่เกิ ดจากการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 จะมี สิทธิ และได้รับ
ผลประโยชน์อ นั พึ งได้เ หมื อ นหุ ้น สามัญ เดิ ม ที่ อ อกและเรี ย กชํา ระเต็ม มู ลค่าแล้ว ของบริ ษ ัทฯทุ ก
ประการ เมื่อกระทรวงพาณิ ชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วของบริ ษทั ฯ
1.11.8 การเปลี่ ยนแปลงราคาการใช้สิ ทธิ และ/หรื ออัตราการใช้สิทธิ ตามเงื่ อนไขที่ ได้กาํ หนดไว้ขา้ งต้น
บริ ษทั ฯจะดําเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคํานวณและเหตุผลที่ตอ้ ง
มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อแจ้งราคาการใช้สิทธิ และอัตราการ
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ใช้สิทธิ ที่กาํ หนดขึ้นมาใหม่ รวมทั้งข้อเท็จจริ งโดยย่อของสาเหตุที่มีการปรับสิ ทธิ วิธีการคํานวณและ
วันที่ที่การปรับสิ ทธิดงั กล่าวมีผลใช้บงั คับ โดยจะแจ้งภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ และ
บริ ษทั ฯจะแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรื ออัตราการใช้สิทธิ ผ่านสื่ อการ
เผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET PORTAL) ให้ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1
ทราบ ตามเวลาและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกําหนดสิ ทธิน้ ี
1.12 การชดใช้ ค่าเสี ยหายกรณีทบี่ ริษัทฯไม่ สามารถจัดให้ มหี ุ้นสามัญเพือ่ รองรับการใช้ สิทธิ
บริ ษทั ฯจะชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 กรณี ที่บริ ษทั ฯไม่สามารถจัดให้มีหุ้น
สามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามรายละเอียดดังนี้
1.12.1 บริ ษทั ฯจะชดใช้ค่าเสี ยหายให้เฉพาะผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ที่มาแจ้งความจํานงใน
การใช้สิทธิ ในวันใช้สิทธิ ซึ่ งบริ ษทั ฯไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ได้ในแต่ละ
ครั้ง ยกเว้นในกรณี ที่กาํ หนดไว้ในข้อ 2.3
1.12.2 การชดใช้ค่าเสี ยหายตามข้อ 1.12.1 บริ ษทั ฯจะชําระให้เป็ นเช็คระบุชื่อขีดคร่ อมสั่งจ่ายเฉพาะ และจะ
จัดส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิ
1.12.3 การคํานวณค่าเสี ยหายที่บริ ษทั ฯจะชดใช้ให้ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ตามข้อ 1.12.1 มี
สูตรการคํานวณดังนี้
ค่าเสี ยหายต่อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย = B x [ MP - Price 1]
โดยที่

B

คือ

จํานวนหุ ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มีและ/หรื อเพิ่มขึ้นตามอัตราการ
ใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย
MP
คือ “ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ” หมายถึง มูลค่าการซื้ อขายหุ น้
สามัญทั้งหมดของบริ ษทั ฯหารด้วยจํานวนหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯที่ทาํ
การซื้ อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรั พย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในระหว่าง
ระยะเวลา 7 วันทําการติดต่อกันก่อนวันใช้สิทธิ
Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 หรื อราคาการ
ใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ (หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ
และ/หรื ออัตราการใช้สิทธิ ตามข้อ 1.11)
1.13 มติอนุมตั กิ ารออกหุ้นสามัญเพือ่ รองรับการใช้ สิทธิของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 มีมติอนุมตั ิการจัดสรร
หุน้ สามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ที่จดั สรรให้แก่ผถู้ ือหุ น้ เดิม เป็ นจํานวน
ไม่เกิน 280,000,000 หุน้ (มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท) ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 25.00 ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จํานวน 1,120,000,000 หุน้
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1.14 การดําเนินการหากมีหุ้นสามัญทีเ่ หลือจากการใช้ สิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1
หลังจากใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 หมดอายุลง และยังมีหุน้ สามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ คณะกรรมการบริ ษทั จะนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย
ตลาดรองของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทเี่ สนอขาย
บริ ษทั ฯจะนําใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ที่ออกในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
1.15 รายละเอียดเกีย่ วกับหุ้นสามัญทีร่ องรับใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1
1.15.1 ลักษณะสําคัญของหุน้
จํานวนหุน้ ที่รองรับการใช้สิทธิ
280,000,000 หุน้
สัด ส่ ว นของจํา นวนหุ ้น ที่ ร องรั บ การใช้สิ ท ธิ เ มื่ อ เที ย บกับ จํา นวนหุ ้น ที่ ร้อยละ 25.00
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ น้
0.50 บาท
1.15.2 ตลาดรองของหุน้ สามัญที่รองรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
บริ ษทั ฯจะนําหุ น้ สามัญที่ได้จากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายใน 30 วันนับจากวันใช้สิทธิ
ทั้งนี้ เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถทําการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย/ตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้เช่นเดียวกับหุน้ สามัญเดิมของบริ ษทั ฯ
2.

ข้ อจํากัดการโอนใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 และข้ อจํากัดการโอนหุ้นสามัญทีเ่ กิดจากการใช้ สิทธิ
2.1

ข้ อจํากัดการโอนใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 สามารถโอนได้โดยไม่มีขอ้ จํากัด โดยบริ ษทั ฯจะไม่มีการปิ ดสมุดทะเบียน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เพื่อพักการโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 เว้นแต่ในกรณี ของการใช้สิทธิ ครั้ง
เดียวและครั้งสุ ดท้าย ซึ่ งบริ ษทั ฯจะปิ ดสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 21 วัน ก่อนวันใช้สิทธิ ครั้งเดียวและ
ครั้งสุ ดท้าย หรื อเป็ นกรณี ปิดสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เพื่อกําหนดสิ ทธิ ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
CYBER-W1 ที่จะเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่ งในกรณี น้ ี บริ ษทั ฯจะปิ ดสมุดทะเบียนใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ เป็ นเวลาไม่เกิน 14 วัน ดังมีรายละเอียดตามข้อ 4.1

2.2

ข้ อจํากัดการโอนหุ้นสามัญ
ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 6 ระบุวา่ หุ ้นของบริ ษทั ฯ สามารถโอนได้โดยไม่มีขอ้ จํากัด เว้นแต่การโอนหุ ้นนั้น
เป็ นเหตุให้มีบุคคลที่ ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ ้นอยู่ในบริ ษทั ฯ มี จาํ นวนมากกว่าร้ อยละ 49 ของจํานวนหุ ้นที่
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จําหน่ ายได้ท้ งั หมด การโอนหุ ้นรายใดที่ จะทําให้อตั ราส่ วนการถื อหุ ้นของบุคคลที่ ไม่มีสัญชาติไทยของ
บริ ษทั ฯ เกินอัตราส่ วนข้างต้น บริ ษทั ฯ มีสิทธิปฏิเสธการโอนหุน้ ของบริ ษทั ฯ รายนั้นได้
2.3

ข้ อจํากัดการใช้ สิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ของบุคคลทีม่ ใิ ช่ สัญชาติไทย
2.3.1

บริ ษทั ฯ จะไม่ออกหุ น้ สามัญให้แก่ผใู ้ ช้สิทธิ ที่มิใช่สัญชาติไทยในกรณี ที่การออกหุ น้ ดังกล่าวทําให้
สัดส่ วนการถื อ หุ ้นของคนที่ ไม่ใช่ สัญชาติ ไทยมี เกิ นกว่าร้ อยละ 49.00 ของจํานวนหุ ้นที่
ออกจําหน่ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริ ษทั ฯ

2.3.2

หากข้อจํากัดในเรื่ องสัดส่ วนการถือหุน้ ของบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยในบริ ษทั ฯทําให้ผถู้ ือใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ที่มิใช่สัญชาติไทยที่ได้ดาํ เนิ นการใช้สิทธิ ตามวิธีการใช้สิทธิ ไม่สามารถ
ใช้สิทธิ ได้ตามจํานวนที่ระบุในใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ท้ งั หมด บริ ษทั ฯจะคืนใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ CYBER-W1 และเงินตามราคาใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ย ให้แก่
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยดังกล่าวทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนภายใน
45 วัน นับจากวันใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ
หากข้อจํากัดในเรื่ องสัดส่ วนการถือหุน้ ของบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยในบริ ษทั ฯทําให้ผถู ้ ือใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ที่มิใช่สัญชาติไทยที่ได้ดาํ เนินการใช้สิทธิ ตามวิธีการใช้สิทธิ ไม่สามารถ
ใช้สิทธิ ได้ตามจํานวนที่ระบุในใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ บางส่ วน บริ ษทั ฯจะคืนใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ CYBER-W1 และเงินที่เหลือตามราคาใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในส่ วนที่ไม่
สามารถใช้สิทธิ ได้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ให้แก่ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ที่ไม่ใช่สัญชาติ
ไทยดังกล่าวทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนภายใน 45 วัน นับจากวันใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ

2.3.3

3.

ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ที่มิใช่สัญชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชยไม่วา่ ในรู ปแบบใด
จากบริ ษทั ฯ ในกรณี ที่ไม่สามารถใช้สิทธิ ได้โดยมีสาเหตุมาจากข้อจํากัดเรื่ องสัดส่ วนการถือครอง
หุน้ ของคนต่างด้าวตามที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ดังมีรายละเอียดตามข้อ 2.3.1

ทีม่ าของการกําหนดราคาหลักทรัพย์ทเี่ สนอขาย
ไม่มีการกําหนดราคาของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 เนื่องจากเป็ นการออกโดยไม่คิดมูลค่า

4.

การประชุ มผู้ถือใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1
การเรี ยก และ/หรื อการประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ให้เป็ นไปตามวิธีการดังต่อไปนี้
4.1

บริ ษทั ฯต้องเรี ยกประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 หากมีเหตุการณ์สาํ คัญที่อาจกระทบต่อส่ วน
ได้เสี ยของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 อย่างเป็ นนัยสําคัญ หรื อต่อความสามารถของบริ ษทั ฯใน
การปฏิบตั ิหน้าที่ตามข้อกําหนดสิ ทธิ รวมทั้งมีสิทธิ เรี ยกประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ได้
ไม่วา่ ในเวลาใดๆ เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิ ทธิ หรื อผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 จํานวน
ไม่นอ้ ยกว่า 25 ราย ซึ่ งถือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 รวมกันแล้วไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวน
หน่วยของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ที่ยงั มิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น อาจร่ วมกันเข้าชื่อทําหนังสื อขอให้
หน้า 18
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บริ ษทั ฯดําเนินการเรี ยกประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ได้ โดยบริ ษทั ฯจะต้องเรี ยกประชุมผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ ผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1
ดังกล่าวมีคาํ ขอเป็ นหนังสื อให้บริ ษทั ฯเรี ยกประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในกรณี ที่มีการจัดประชุมผูถ้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 บริ ษทั ฯจะทําการปิ ดสมุดทะเบี ยนเพื่อกําหนดสิ ทธิ ของผูถ้ ื อใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ในการเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็ นระยะเวลา
ไม่เกิน 14 วันก่อน (และรวม) วันประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1
4.2

ในการเรี ยกประชุ มผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ไม่ว่าจะเป็ นการเรี ยกประชุ มเนื่ องจากผูถ้ ื อ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ร้องขอหรื อคณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้เรี ยกประชุม ให้บริ ษทั ฯจัดทํา
หนังสื อนัดประชุมซึ่ งระบุ สถานที่ วัน เวลา ผูท้ ี่ขอให้เรี ยกประชุมและเรื่ องที่จะพิจารณาในที่ประชุม และ
จัดส่ งให้ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 แต่ละรายตามรายชื่อและที่อยูท่ ี่ปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อกําหนดสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อน
วันประชุม (ไม่นบั วันที่ส่งหนังสื อเรี ยกประชุมและวันนัดประชุม) ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน

4.3

ในการประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 นั้น ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ซึ่ งมีสิทธิ
เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสี ยงแทนตนก็ได้ โดยผูถ้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ดังกล่าวจะต้องจัดทําหนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ กาํ หนด และผูร้ ั บมอบฉันทะจะต้องยื่นต้นฉบับหนังสื อมอบฉันทะต่อประธานที่ ประชุ มหรื อ
ผูท้ ี่ ป ระธานที่ ป ระชุ ม มอบหมาย ก่ อ นผู้รั บ มอบฉั น ทะเข้า ร่ ว มการประชุ ม ผูถ้ ื อ ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ
CYBER-W1 ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 หมายถึง ผูถ้ ือใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ที่ ยงั มิ ได้ใช้สิทธิ หรื อใช้สิทธิ ไปแล้วบางส่ วนในขณะนั้น โดยไม่รวมถึ งผูถ้ ื อ
ใบสําคัญสิ ทธิ CYBER-W1 คนใดที่มีส่วนได้เสี ยในข้อพิจารณาอันใดซึ่ งที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติ โดย
ห้ามมิให้ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 คนนั้นออกเสี ยงลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนั้น
“ผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ที่ มีส่วนได้เสี ย” ตามข้อนี้ หมายถึ ง ผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
CYBER-W1 ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่ องที่ที่ประชุมจะพิจารณาลงมติ

4.4

ในการออกเสี ยงลงคะแนน ให้ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 มีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหน่วยของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ที่ถืออยู่ โดยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 หนึ่ งหน่วยมีหนึ่ งเสี ยง ผู้
เป็ นประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนนอกจากสิ ทธิ ที่ตนมีอยู่ในฐานะเป็ นผูถ้ ือใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ CYBER-W1

4.5

ในการประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ที่จดั ขึ้นโดยบริ ษทั ฯ ให้ประธานกรรมการบริ ษทั หรื อ
บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริ ษทั ทําหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ในกรณี ที่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 เป็ นผูจ้ ดั ประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจาก
บุคคลที่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ลงมติเห็นชอบคัดเลือก นอกเหนื อไปจากประธานกรรมการ
บริ ษทั หรื อบุคคลที่ประธานกรรมการบริ ษทั มอบหมาย โดยที่ท้ งั สองกรณี ประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนนนอกจากสิ ทธิที่ตนมีอยูใ่ นฐานะเป็ นผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1

4.6

องค์ประชุมในการประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 จะต้องประกอบด้วยผูถ้ ือใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ CYBER-W1 และ/หรื อ ผูร้ ับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และถือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
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รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนหน่วยทั้งหมดของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ซึ่ งยังไม่ได้
ใช้สิทธิ จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม หากปรากฏว่า เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 45 นาที ยังมีผถู้ ือใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ CYBER-W1 และ/หรื อผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมเป็ น
อัน ระงับ ไป หากการประชุ ม ผูถ้ ื อ ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ CYBER-W1
นั้น เป็ นการเรี ย กนัด โดยมติ
คณะกรรมการบริ ษทั ให้นัดประชุ มใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิ น 14 วัน นับจากวัน
กําหนดประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในครั้งแรก และให้บริ ษทั ฯดําเนิ นการจัดส่ งหนังสื อประชุมไปยังผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ทุกรายตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ขา้ งต้น โดยในกรณี น้ ี
บริ ษทั ฯจะไม่ปิดสมุดทะเบียนใหม่ และให้ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ที่มีสิทธิ เข้าประชุมผูถ้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ได้ยกเลิกไป เพราะการขาดองค์ประชุม เป็ นผูท้ ี่มีสิทธิ เข้าประชุมที่จดั ใหม่น้ ี ในการ
ประชุ มครั้ งหลังนี้ ไม่มีขอ้ บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม กล่าวคือ มีผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ มาประชุ ม
เท่าใดก็ถือว่าเป็ นองค์ประชุม ทั้งนี้ สําหรับในกรณี ที่ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เป็ นผูร้ ้องขอให้เรี ยกประชุม จะ
ไม่มีการเรี ยกประชุมใหม่
4.7

มติที่ประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของ
จํานวนหน่วยทั้งหมดของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ซึ่ งถือโดยผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1
ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

4.8

มติโดยชอบของที่ประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ที่เรี ยกประชุม และดําเนิ นการประชุมโดย
ชอบมีผลบังคับใช้และผูกพันผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ทุกราย ไม่วา่ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
CYBER-W1 นั้นจะได้เข้าร่ วมประชุมด้วยหรื อไม่กต็ าม

4.9

บริ ษทั ฯจะดําเนิ นการจัดทําและบันทึ กรายงานการประชุ มผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และเก็บรั กษาบันทึ ก
ดังกล่าวไว้ที่ สํานักงานใหญ่ของบริ ษ ทั ฯ รายงานการประชุ ม ที่ ได้ลงลายมื อ ชื่ อโดยประธานให้ถือ เป็ น
หลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทั้งหลายที่ได้ประชุมกันนั้น และให้ถือว่าการประชุม กิจการที่ประชุมและ
มติท้ งั หลายได้กระทําโดยถูกต้อง

4.10 ในการประชุ มผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 บริ ษทั ฯหรื อผูท้ ี่ ได้รับมอบหมายจากบริ ษทั ฯ หรื อ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญอิสระ (ถ้ามี) ของบริ ษทั ฯที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่ องที่ที่ประชุมจะพิจารณา มีสิทธิ ที่จะเข้าร่ วม
ประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 เพื่อแสดงความคิดเห็นหรื อให้คาํ อธิ บายในที่ประชุมผูถ้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ได้
4.11 บริ ษทั ฯจะเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายในการประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1

5.

การแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกําหนดสิ ทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1
5.1

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิ ทธิ นอกเหนื อจากเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู ้
ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และที่ประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
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บริ ษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากัด (มหาชน)

(ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิ ทธิ ที่เกี่ยวข้องกับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ในประเด็น
ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 หรื อไม่ทาํ ให้สิทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ด้อยลง หรื อเพื่อให้เป็ นไปตามบทบัญญัติหรื อหลักเกณฑ์ที่
กําหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ กฎหมายอื่นที่ เกี่ ยวข้อง กฎระเบี ยบ
ข้อบังคับ ประกาศ หรื อคําสั่งที่ มีผลบังคับของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่ งมีผลใช้บงั คับ หากได้รับความยินยอมจากผูอ้ อก
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และได้แจ้งให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบแล้วหรื อ
(ข) การปรับสิ ทธิตามข้อ 1.11
5.2

ผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิจะจัดส่ งข้อกําหนดสิ ทธิ ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBERW1 นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่มี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิ ทธิ
บริ ษ ทั ฯซึ่ งเป็ นผูอ้ อกใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ จ ะแจ้งให้ผูถ้ ื อใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ CYBER-W1 ทราบถึ งการ
เปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิ ทธิ ผา่ นทางระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET PORTAL) โดยทันที
หลังจากที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิ ทธิ และจะต้องจัดส่ งข้อกําหนดสิ ทธิ ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ให้ แ ก่ ผู้ถื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ CYBER-W1 นายทะเบี ย นของใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ และสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิ ทธิ
ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิ ทธิไม่วา่ ในกรณี ใดๆจะต้องไม่เป็ นการขยายอายุใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
CYBER-W1 หรื อการเปลี่ยนแปลงราคาหรื ออัตราการใช้สิทธิ ยกเว้นการปรับสิ ทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ
ที่ ระบุ ไว้ในข้อ 1.11 และต้องไม่ขดั หรื อแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ รวม
ข้อ กําหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุ นที่ ทจ.34/2551 หรื อกฎเกณฑ์ใดๆ ของสํานักงาน
ก.ล.ต. รวมทั้งที่จะมีเพิ่มเติมภายหลังที่บริ ษทั ฯ ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิในครั้งนี้

6.

วิธีการส่ งมอบหลักทรัพย์
บริ ษ ทั ฯได้เปิ ดบัญ ชี ฝ ากหลัก ทรั พ ย์กับ บริ ษ ัท ศูนย์รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ศู นย์ รั บ ฝาก
หลักทรัพย์”) ซึ่ งเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้แก่บริ ษทั ฯและให้บริ การรับฝากหลักทรัพย์ที่จองซื้ อในการออกและ
เสนอขายใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ CYBER-W1 ในคราวนี้ กล่ า วคื อ ผูท้ ี่ ไ ด้รั บ การจัด สรรใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ
CYBER-W1 สามารถใช้บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และเข้าสู่ ระบบการซื้ อขายแบบไร้ ใบหุ ้น (Scripless
System) ได้ทนั ที ทั้งนี้ เพื่อให้ระยะเวลาในการดําเนิ นการนําใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 เข้าจดทะเบียนซื้ อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) สั้นลง และเพื่อให้ผทู้ ี่ได้รับการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 สามารถขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย/
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯอนุญาตให้ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 เริ่ มทํา
การซื้ อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่ งต่างจากกรณี ที่ผทู้ ี่ได้รับการ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 จะขอรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่ งในกรณี น้ ี ผทู้ ี่ได้รับการจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ CYBER-W1 จะไม่สามารถขายหลักทรัพย์ได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (mai) จนกว่าจะได้รับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
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ผูท้ ี่ได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 สามารถเลือกให้บริ ษทั ฯดําเนินการในกรณี ใดกรณี หนึ่ งใน 3
กรณี ดงั นี้
1. ในกรณี ที่ผไู้ ด้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ประสงค์จะใช้บริ การของศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (Scripless System) กล่าวคือประสงค์ที่จะฝากไว้ในบัญชีของบริ ษทั หลักทรัพย์ซ่ ึ งผูท้ ี่ได้รับการ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 มีบญั ชีซ้ื อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณี น้ ี นายทะเบียนใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ของบริ ษทั ฯ คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดําเนินการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ตามจํานวนที่ได้รับการ
จัดสรรในชื่ อของ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝ้ าก” และศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจาํ นวนหลักทรัพย์ที่บริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั ฝากหลักทรัพย์อยู่ ภายใน 7 วันทํา
การ นับแต่วนั ปิ ดการจองซื้ อหลักทรัพย์ และจะออกหลักฐานการรั บฝากหลักทรัพย์ให้แก่ผทู้ ี่ได้รับการ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั ปิ ดการจองซื้ อหลักทรัพย์ ใน
ขณะเดียวกัน บริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั ก็จะบันทึกยอดบัญชีจาํ นวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ที่ผไู้ ด้รับ
การจัดสรรฝากไว้ ในกรณี น้ ี ผูท้ ี่ ได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 จะสามารถขาย
หลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้
ทันที ที่ ตลาดหลักทรั พย์ฯ อนุ ญ าตให้ใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ CYBER-W1 ทํา การซื้ อ ขายได้ใ นตลาด
หลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในกรณี ที่ผูท้ ี่ได้รับการจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ CYBER-W1 เลือกให้บริ ษทั ฯดําเนินการตามข้อนี้ ชื่อของผูท้ ี่ได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ CYBER-W1 จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์ที่ผไู้ ด้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ CYBER-W1 จะฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริ ษทั หลักทรัพย์ดงั กล่าว มิฉะนั้น บริ ษทั ฯขอสงวน
สิ ทธิ ที่จะดําเนินการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ให้แก่ผทู้ ี่ได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ดังมีรายละเอียดตามข้อ 3. แทน
2. ในกรณี ที่ผไู้ ด้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ไม่ประสงค์จะรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ แต่
ประสงค์จะใช้บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผูไ้ ด้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1
ประสงค์ที่ จะฝากหลักทรั พย์ไว้ในบัญ ชี ของบริ ษ ทั ผูอ้ อกหลักทรั พย์ส มาชิ กเลขที่ 600 บริ ษทั ฯจะ
ดําเนิ นการนําใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจาํ นวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ตามจํานวนที่ผไู้ ด้รับ
การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 แต่ละรายได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชี ของบริ ษทั ผูอ้ อก
หลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน 7 วันทําการ นับแต่วนั ปิ ดการจองซื้ อหลักทรัพย์ และออกหลักฐาน
การรับฝากหลักทรัพย์ให้แก่ผไู ้ ด้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ภายใน 15 วันทําการนับ
จากวันปิ ดการจองซื้ อ ในกรณี น้ ี ผูท้ ี่ได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 จะสามารถขาย
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
(mai) ได้ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯอนุ ญาตให้ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 เริ่ มทําการซื้ อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และถ้าผูท้ ี่ได้รับการจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ CYBER-W1 รายใดต้องการถอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ออกจากบัญชีผอู้ อกหลักทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600 ผูท้ ี่ได้รับการจัดสรรรายนั้นสามารถติดต่อที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่ งจะมีค่าธรรมเนี ยมการ
ถอนหลัก ทรั พ ย์ต ามอัต ราที่ ก ํา หนดโดยศู น ย์รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ ทั้ง นี้ การถอนใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ
CYBER-W1 ที่ฝากไว้ในบัญชีผอู้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการดําเนินการ ดังนั้น
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ผูท้ ี่ได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ที่นาํ ฝากในบัญชีดงั กล่าวอาจจะไม่สามารถถอน
หลักทรั พย์ได้ทนั ภายในวันที่ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 เริ่ ม ทําการซื้ อขายวันแรกในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
3. ในกรณี ที่ผูไ้ ด้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ประสงค์จะขอรั บใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
โดยให้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในชื่อของผูจ้ องซื้ อ (Scrip System) นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ของ
บริ ษทั ฯคือ ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์จะทําการส่ งมอบใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ตามจํานวนที่ ได้รับการจัดสรร
ให้แก่ผทู ้ ี่ได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 แต่ละราย ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตามชื่ อ
และที่อยูท่ ี่ได้ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ภายใน 15 วันทําการนับจากวันปิ ดการจอง
ซื้ อหลักทรั พย์ ในกรณี น้ ี ผูท้ ี่ ได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 จะไม่ สามารถขาย
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
(mai) ได้จ นกว่ า จะได้รั บ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ซึ่ งอาจจะได้รั บ ภายหลัง จากที่ ใ บสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ
CYBER-W1 ได้รับอนุมตั ิจากตลาดหลักทรัพย์ฯให้เข้าทําการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย/
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว
7.

ผลบังคับของข้ อกําหนดสิ ทธิและกฎหมายทีใ่ ช้ บังคับ
ข้อกําหนดสิ ทธิ น้ ี จะมีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 ไปจนถึง (และรวม) วันใช้สิทธิ
ครั้งเดียวและครั้งสุ ดท้าย โดยข้อกําหนดสิ ทธิ น้ ี จะใช้บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีขอ้ ความใดๆ ใน
ข้อกําหนดสิ ทธิ น้ ี ขดั หรื อแย้งกับกฎหมาย หรื อประกาศใดๆ ที่ มีผลใช้บงั คับตามกฎหมายกับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
CYBER-W1 ให้ใช้ขอ้ ความตามกฎหมายหรื อประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1 แทน
ข้อความของข้อกําหนดสิ ทธิ เฉพาะในส่ วนที่ขดั หรื อแย้งกันนั้น

ผู้ออกใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ CYBER-W1
บริ ษทั ไซเบอร์ แพลนเน็ต อินเตอร์ แอคทีฟ จํากัด (มหาชน)

______________________________
(นายกวิน เฉลิมโรจน์)
กรรมการ

หน้า 23

______________________________
(นายสมนึ ก เจตน์จิราวัฒน์)
กรรมการ

Checklist warrant-RO
สำหรับกำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (“warrant”) และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ
warrant (“หุ้นรองรับ”) ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (“บริษัท”) บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหำชน)
 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“บจ.”)
 เป็นบริษัทมหาชนจากัดที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 (ที่ไม่ใช่ บจ.)
รำยละเอียดของ warrant
- ชื่อ warrant (ถ้ามี)

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์
แอคทีฟ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (CYBER-W1)
- เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัทและได้รับจัดสรรใน
อัตราส่วน 4 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยกาหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิครั้ง
นี้ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
ในวันที่ 11 ธันวาคม 2557
- วันที่เสนอขาย warrant 23 ธันวาคม 2557

- วันสิ้นสุดอายุ warrant 22 ธันวาคม 2560*

- จานวน warrant ที่เสนอขาย 279,974,316 หน่วย - วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 22 ธันวาคม 2560*
- ราคาที่เสนอขาย หน่วยละ 0 บาท

-

จานวนหุ้นรองรับ 279,974,316 หุ้น

- อัตราการใช้สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
- ราคาใช้สิทธิ 3.00 บาทต่อหุ้น
* ทั้งนี้กรณีวันครบกาหนดและวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวตรงกับวันหยุดทาการของบริษัท ให้เลื่อน
วันดังกล่าวเป็นก่อนวันหยุดทาการนั้น

Checklist
1. ลักษณะของ warrant
1.1 สัดส่วนจานวนหุ้นรองรับต่อจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัท2 เท่ากับ
  50%
 > 50% เฉพาะเป็นการออก warrant ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ ที่
ได้รับผ่อนผันจากสานักงานก่อนการเสนอขาย ตามหนังสือที่ ___ลงวันที่ _____
(1) บริษัทอยู่ในภาวะที่มีความจาเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน
(2) เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท
(3) กรณีที่มีเหตุจาเป็นและสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
และผู้ถือหุ้นโดยรวม
1.2 มีอายุแน่นอน ซึ่ง  10 ปี นับแต่วันที่ออก warrant (วันที่ 23 ธันวาคม
2557)
1.3 กาหนดราคา และอัตราการใช้สิทธิไว้อย่างแน่นอน
1.4 มีระยะเวลาให้แสดงความจานงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ≥ 15 วัน
ก่อนวันใช้สิทธิ3

ครบถ้วน
ตำม
เกณฑ์1

เอกสำร
อ้ำงอิง
(ข้อ/หน้ำ)

/

รายละเอียดการ
คานวณจานวนหุ้น
รองรับ

/

ข้อกาหนดสิทธิ ข้อ
1.6 หน้า 3
ข้อกาหนดสิทธิ ข้อ
1.4 หน้า 3
ข้อกาหนดสิทธิ ข้อ
1.8 หน้า 4

/
/

1

ให้ระบุ N/A หากเกณฑ์ในข้อใดไม่สามารถ apply กับกรณีของบริษทั ได้
2
วิธีการคานวณสัดส่วนจานวนหุ้นรองรับ :
((จานวนหุ้นรองรับ warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้) + (จานวนหุ้นรองรับ CD หรือ warrant ที่เสนอขาย
ในครัง้ อื่น* ซึ่งไม่รวมหุน้ ทีจ่ ัดไว้รองรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant))
(จานวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมจานวนหุน้ ทีจ่ ะออกใหม่อื่น
ที่บริษัท จะเสนอขายควบคู่กับ warrant ในครั้งนี้)
* เฉพาะจานวนหุ้นรองรับที่ outstanding อนึ่ง หากในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติออก warrant ในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้น
มีมติอนุมัติให้ออกหุ้นเพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิทธิในหลักทรัพย์แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งอื่น หรือผู้ถือหุ้นมีมติในวาระอื่นใดที่
อาจทาให้จานวนหุ้นรองรับ outstanding ที่จะต้องนามาคานวณเพิ่มขึ้น เช่น การจ่ายเงินปันผลเกินกว่าที่กาหนด ซึ่งเป็นผลให้ต้องมีการ
ปรับสิทธิในหลักทรัพย์แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งอื่น เป็นต้น บริษัทต้องนาหุ้นรองรับที่อาจเพิ่มขึ้นดังกล่าวมารวมคานวณด้วย

ทั้งนี้ CD = หุ้นกู้แปลงสภาพ
ESOP = การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการหรือพนักงานตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน

Checklist
1.5 กาหนดให้มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จภายในอายุ warrant
2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้
2.1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ warrant เช่น
- ราคาหรืออัตราที่คาดว่าจะเป็นราคาหรืออัตราการใช้สิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ
- วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ
- เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
- อื่น ๆ (ถ้ามี) ระบุ ________
2.2 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (dilution effect) หากมีการใช้สิทธิครบถ้วน
โดยได้ระบุ
(1) price dilution4
(2) earning per share dilution5 หรือ control dilution6
2.3 วิธีการจัดสรรwarrant
2.4 ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ _________________________________
3. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและอำยุมติ
3.1 บริษัทได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ออกหุ้นรองรับอย่างเพียงพอ
3.2 บริษัทได้เสนอขาย warrant แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุม
3

ไม่รวมวันใช้สิทธิ

4

Price dilution

5

ครบถ้วน
เอกสำร
ตำม
อ้ำงอิง
เกณฑ์1
(ข้อ/หน้ำ)
/
ข้อกาหนดสิทธิ ข้อ
1.8 หน้า 4
หนังสือนัดประชุม
/
/
/
/

หน้า 43
หน้า 44
หน้า 44
หน้า 46

/
/
/

หน้า 45
หน้า 44-46
หน้า 43

/
/

รายงานการประชุมผู้
ถือหุ้น
วาระที่ 4 หน้า 5 - 6
วันที่ออก คือ วันที่ 23

= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
โดยราคาตลาดหลังเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จานวนหุ้น paid-up) + (ราคาใช้สิทธิ x จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้)
จานวนหุ้น paid-up + จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้

Earnings per share dilution = Earning per share ก่อนเสนอขาย - Earning per share หลังเสนอขาย
Earning per share ก่อนเสนอขาย
โดย Earning per share ก่อนเสนอขาย = กาไรสุทธิ / จานวนหุ้น paid-up
Earnings per share หลังเสนอขาย = กาไรสุทธิ / (จานวนหุน้ paid-up + จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้)
6
Control dilution
=
จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี้
จานวนหุน้ paid-up + จานวนหุน้ รองรับทีเ่ สนอขายครั้งนี้

Checklist

ครบถ้วน
ตำม
เกณฑ์1

ธันวาคม 2557

ผู้ถือหุ้นมีมติ (ผู้ถือหุ้นอนุมัติเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557)

4. ข้อกำหนดสิทธิของ warrant มีรายการอย่างน้อย ดังนี้
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) รายละเอียดสาคัญอื่น (ถ้ามี) ระบุ____________
4.2 เหตุ เงื่อนไข และกระบวนการในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดตาม
warrant
4.3 ค่าเสียหายที่ผู้ถือ warrant จะได้รับในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มี
หุ้นรองรับได้ ซึ่งต้องไม่ต่ากว่าส่วนต่างระหว่างราคาตลาดของหุ้นของบริษัทกับ
ราคาใช้สิทธิ
4.4 มาตรการคุ้มครองผู้ถือ warrant ซึ่งมีข้อกาหนดดังนี้
(1) กรณีมีข้อกาหนดให้บริษัทสามารถเรียกให้ผู้ถือ warrant ใช้สิทธิ
ก่อนกาหนด บริษัทรับรองว่า ข้อกาหนดดังกล่าว
(ก) มีความเป็นธรรม ชัดเจน และเหตุแห่งการเรียกให้ใช้สิทธิ
ก่อนกาหนดดังกล่าวต้องอ้างอิงเหตุการณ์หรือการกระทาที่ไม่อยู่ในอานาจ
ควบคุมของบุคคลใด ๆ
(ข) กาหนดให้บริษัท ต้องเรียกให้มีการใช้สิทธิเมื่อมีเหตุการณ์
ที่กาหนดไว้
(ค) มีมาตรการที่เพียงพอซึ่งทาให้ผู้ถือ warrant ในทอดต่อ ๆ ไป
ทราบถึงข้อกาหนดดังกล่าว
(2) กาหนดเหตุและเงื่อนไขในการปรับสิทธิในกรณีดังต่อไปนี้พร้อมกับ
ระบุวิธีการคานวณ
(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง par value หุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจาก

เอกสำร
อ้ำงอิง
(ข้อ/หน้ำ)
ข้อกาหนดสิทธิ ข้อ
1.6 หน้า 3
ข้อกาหนดสิทธิ

/
/

ข้อ 1.6 หน้า 3
ข้อ 1.3 และ 1.4 หน้า 3

/
/

ข้อ 1.4 หน้า 3
ข้อ 1.7 หน้า 3-4

/

ข้อ 1.11 หน้า 8-16

/

ข้อ 1.12 หน้า 16

ไม่มี

ไม่มีข้อกาหนดให้
บริษัทสามารถเรียกให้
ผู้ถือ warrant ใช้สิทธิ
ก่อนครบกาหนด

/

ข้อ 1.11 (ก) หน้า 9-10

Checklist
การรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
(ข) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ากว่าราคาตลาด7
(ค) เมื่อบริษัทเสนอขาย CD หรือ warrant ในราคาที่ต่ากว่าราคาตลาด7
(ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่
ให้แก่ผู้ถือหุ้น
(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ใน
ข้อกาหนดสิทธิ
(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทาให้ผล
ประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือ warrant จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิด้อยไปกว่าเดิม
กรณีการปรับสิทธิตามข้อ (ข) และ (ค) บริษัทได้ระบุส่วนลดจากราคา
ตลาด พร้อมกับวิธีการคานวณราคาเสนอขายและราคาตลาดในข้อกาหนดสิทธิ
แล้ว
ทั้งนี้ หากบริษัทจะไม่ดาเนินการปรับสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตาม
(ก)-(ฉ) บริษัทได้รับผ่อนผันจากสานักงานก่อนการเสนอขายแล้ว ตามหนังสือ
ที่_________ ลงวันที่ _____________________
5. กำรดำเนินกำรภำยหลังกำรเสนอขำย warrant
5.1 บริษัทระบุไว้ในการเสนอขาย warrant ว่า จะปรับสิทธิโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
ดังนี้
(1) ปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ หรือ
(2) ปรับราคาใช้สิทธิ ควบคู่กับการออก warrant ใหม่ทดแทนการปรับ
อัตราการใช้สิทธิ
ทั้งนี้ หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทต้องยื่นมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธินั้นอย่างเพียงพอต่อสานักงาน
ก่อนกำรปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับ
5.2 บริษัทระบุไว้ในการเสนอขาย warrant ว่าจะไม่ขยายอายุ warrant
และไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับสิทธิ
ตามที่กาหนดในข้อ 4.4 (2)
7

ครบถ้วน
ตำม
เกณฑ์1

เอกสำร
อ้ำงอิง
(ข้อ/หน้ำ)

/
/
/

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

ข้อกาหนดสิทธิ

/

ข้อ 1.11.1 หน้า 8-9

/

ข้อ 5.2 หน้า 21

คือ การเสนอขายหลักทรัพย์โดยมีราคาเสนอขายต่ากว่าราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวิธีการคานวณราคาเสนอขาย
และราคาตลาดตามหมายเหตุ 1

บริ ษั ท ขอเรี ย นว่ า บริ ษั ท รั บ ทราบและเข้ า ใจเงื่ อ นไขที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามที่ ป ระกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย warrant และหุ้น
รองรั บ ทุ ก ประการ ทั้ ง นี้ ในการแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้อ ก าหนดตาม warrant ภายหลัง การเสนอขาย
บริษัทจะดาเนินการให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิ และจะไม่ดาเนินการให้ขัดหรือ
แย้งกับข้อกาหนดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนดังกล่าว โดยบริษัท จะแจ้งการแก้ไข
เพิ่มเติมนั้นเป็นลายลักษณ์อักษรให้สานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
และขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุไว้ในรายการข้างต้น และเอกสารที่แนบมาพร้อม checklist นี้ถูกต้อง
และตรงต่อความจริงทุกประการ

ลงชื่อ __________________________
(นายกวิน เฉลิมโรจน์)
กรรมการ

ลงชื่อ __________________________
(นายนพพล มิลินทางกูร)
กรรมการ

ในฐานะกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

เอกสำรที่ต้องจัดส่งพร้อมกับ checklist กำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (“warrant”)
และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับwarrant (“หุ้นรองรับ”) ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท
ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เอกสำรที่ต้องจัดส่งพร้อมกับ checklist
รายงานผลการเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ*
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ขออนุมัติให้ออกและเสนอขาย
warrant และหุ้นรองรับ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกและเสนอขาย warrant
และหุ้นรองรับ
ข้อกาหนดสิทธิ warrant
รายละเอียดการคานวณจานวนหุ้นรองรับ
รายละเอียดการคานวณ dilution effect
หนังสือสานักงานแจ้งการผ่อนผันการออก warrant ในสัดส่วน
ที่มากกว่า 50% (ถ้ามี)
หนังสือสานักงานแจ้งการผ่อนผันให้บริษัทไม่ต้องดาเนินการ
ปรับสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ประกาศกาหนด (ถ้ามี)

มี/ไม่มี
มี
มี

หมายเหตุ

มี
มี
มี
มี
ไม่มี
ไม่มี

หมายเหตุ เอกสารข้างต้นต้องให้กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นผู้ลงนามรับรอง
ความถูกต้องของเอกสารทุกหน้า พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

รายละเอียดการคานวณสัดส่วนจานวนหุ้นรองรับ CYBER-W1
สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ
= จำนวนหุน้ ที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี+้ จำนวนหุน้ ทีร่ องรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งก่อน
จำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ในปัจจุบัน
อัตรำกำรใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญตำมสิทธิ CYBER-W1

1:1

(ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น CYBER)
จำนวนหุน้ สำมัญที่ออกเพื่อรองรับ CYBER-W1

279,974,316 หุ้น

จำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั

1,120,000,000 หุ้น

สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับคำนวณจำก 279,974,316 / 1,120,000,000 เท่ำกับ 24.998%

รายละเอียดการคานวณ Dilution effect ของใบสาคัญแสดงสิทธิ (CYBER-W1)
เนื่องจากเป็นการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Right Offering) ดังนั้นจะไม่มี
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ โดยที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้ง
จานวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจานวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้แล้ว ใน
กรณี ดังต่อไปนี้
1) ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
สูตรการคานวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นคานวณได้ดังนี้
การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น = [Qx / (Qo+Qp+Qx)]
โดยที่
Qo = จานวนหุ้นชาระแล้วที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 1,120,000,000 หุ้น
Qp = จานวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) เท่ากับ 5,550,000,000 หุ้น
Qx= จานวนหุ้นที่รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้ 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)
สูตรการคานวณการลดลงของราคา = (Po-Pn) / Po
โดยที่
Po = ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก 15 วันทาการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 คือตั้งแต่
วันที่ 8 กันยายน 2557 – 26 กันยายน 2557 ซึ่งเท่ากับ 3.77 บาท (คานวณจากมูลค่าที่ตราไว้เท่ากับหุ้นละ 0.50 บาท)
Pw = ราคาขายของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เท่ากับหน่วยละ 0.00 บาท
Qw = จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ 279,974,316 หน่วย
1

Ep = ราคาใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุน้ เดิมเท่ากับหุ้นละ 3.00 บาท
Pp = ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้แก่บคุ คลในวงจากัด (PP) หุ้นละ 0.50 บาท
ทั้งนี้ การลดลงของราคาจะเกิดขึน้ เมื่อมีการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ บุคคลในวงจากัด (Private Placement) และมีการ
ใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิฯไม่ว่าจะเป็นโดยผู้ถือหุ้นเดิม หรือโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิม
โดยที่
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) ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกาไร (Earnings Dilution)
เนื่องจาก บริษทั มีผลขาดทุนสุทธิ จึงไม่สามารถคานวณการลดลงของส่วนแบ่งกาไรได้
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