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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 
รายละเอียดเบ้ืองต้นของการออกใบสําคัญแสดงสิทธิการซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 

 รุ่นท่ี 3 (“CHO-W3”) ทีจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
 

ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน)
ประเภทของใบสําคัญแสดง
สิทธิ 

: ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) รุ่นท่ี 3 
(“CHO-W3”) 

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุช่ือผู้ถือและสามารถเปล่ียน
มือได้ 

วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ : 1 มิถุนายน 2565 
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี นับจากวันท่ีออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 
วันครบกําหนดอายุของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

: 30 พฤษภาคม 2567 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
เสนอขาย 

: ไม่เกิน 457,154,498 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท) (จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า) 
อัตราการใช้สิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น  

(โดยอัตราการใช้สิทธิอาจเปล่ียนแปลงในภายหลังตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

จํานวนหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

: 457,154,498  หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นสัดส่วนหุ้นรองรับร้อยละ 
22.30 ต่อจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดท้ังหมดของบริษัท ณ วันท่ี 25 
กุมภาพันธ์ 2565 
ท้ังน้ี เม่ือนําจํานวนหุ้นรองรับในครั้งน้ีรวมกับจํานวนหุ้นท่ีจัดสรรเพ่ือรองรับหุ้นกู้
แปลงสภาพในคร้ังอื่น คิดเป็นสัดส่วนหุ้นรองรับร้อยละ 33.81 ต่อจํานวนหุ้นท่ี
จําหน่ายได้แล้วท้ังหมดท้ังหมดของบริษัท ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565  

วิธิการจัดสรร :  เป็นการจัดรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ  ซ่ึงใน
การคํานวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ท่ีจะได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าว หากมีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไม่เต็มจํานวน 1 หน่วยให้ปัดเศษดังกล่าว
ท้ิง ท้ังภายหลังการคํานวณแล้วมีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการจัดสรร
ท้ังหมด บริษัทฯ จะดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือจํานวนดังกล่าว โดย
บริษัทจะกําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับใบจัดสรรแสดงสิทธิฯ รุ่นท่ี 3 
(Record Date) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลังจากประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2565 แล้ว 

ราคาใช้สิทธิ : ราคาใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 1.10 บาทต่อหุ้น  
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(โดยอัตราการใช้สิทธิอาจเปล่ียนแปลงในภายหลังตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 
ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ในวันทําการสุดท้าย

ของเดือนพฤษภาคม เดือนสิงหาคม เดือนพฤศจิกายน และกุมภาพันธ์ในช่วงอายุของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีท่ีวันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทําการ ให้เล่ือนวันกําหนดการ
ใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันสุดท้ายก่อนหน้าวันกําหนดใช้สิทธิครั้งดังกล่าว) 

ระยะเวลาการแจ้งความจํานง
ในการใช้สิทธิ 

: ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท จะต้อง
แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นตามใบสําคัญแสดงสิทธิ CHO-W3 (“ความจํานง
ในการใช้สิทธิฯ”) ระหว่างเวลา 09.00 ถึง 16:00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทําการ
ก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจํานงในการใช้สิทธิครั้ง
สุดท้าย ให้แสดงความจํานงในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 09.00 ถึง 16:00 น. ภายใน
ระยะเวลา 15 วันก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดง
สิทธิ 

: บริษัทฯ จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดหลักทรัพย์ท่ีหุ้นสามัญของบริษัทมีการซ้ือขายอยู่ 

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนท่ีเกิดจากการใช้สิทธิ 

: บริษัทฯ จะนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออก
และเสนอขายในครั้งน้ี เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดหลักทรัพย์ท่ีหุ้นสามัญของบริษัทมีการซ้ือขายอยู่ 

เง่ือนไขการปรับสิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

:  บริษัทฯ ต้องดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตลอดอายุของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงดังต่อไปน้ี ท้ังน้ีมีวัตถุประสงค์
เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม 

(ก). เม่ือบริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผล
มาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญท่ีได้ออกแล้วของบริษัท 

(ข). เ ม่ือบริษัทฯ เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่แก่ ผู้ถือหุ้นรายเดิม และ/หรือ 
ประชาชนท่ัวไป และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด ในราคาท่ีต่ํากว่าร้อยละ 90 
ของราคาหุ้นท่ีคํานวณได้ตามวิธิรการใช้ราคาตลาดในการขณะเสนอขายหุ้น
น้ันของราคา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” 

(ค). เม่ือบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ 
ประชาชนท่ัวไป และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด โดยหลักทรัพย์น้ันให้สิทธิแก่ผู้
ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธฺแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซ้ือหุ้น
สามัญ เช่น เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกใหม่
โดยกําหนดราคาหรือคํานวณราคาของหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับหุ้นกู้แปลง
สภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคา “ราคา
ตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” 

(ง). เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลท้ังหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญท่ีออกใหม่
ให้แก่ผู้ถือหุ้น 
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(จ). เม่ือบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกําไรสุทธิ
หลังหักสํารองตามกฎหมายและสํารองอื่น ๆ ตามข้อบังคับของบริษัท (ตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการ) สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ  
ระหว่างอายุใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ี  

(ฉ). เม่ือมีกรณีอื่นใด ๆ  อันทําให้ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิ เสียสิทธิหรือผลประโยชน์ใด ๆ อังพึงได้ โดยท่ีเหตุการณ์ใด ๆ 
น้ันไม่อยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ) 

ท้ังน้ี มอบหมายคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย มีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ รวมท้ังเป็นผู้พิจารณากําหนดเง่ือนไข 
และรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกับการปรับหรือเปล่ียนแปลงอัตราการใช้สิทธิและ
ราคาใช้สิทธิ โดยจะแจ้งการปรับอัตราและราคาของใบสําคัญแสดงสิทธิ ก่อน
วันท่ีอัตราหรือราคาใช้สิทธิแปลงสภาพมีผลบังคับ

ข้อกําหนดกรณีท่ีมีใบสําคัญ
แสดงสิทธิเหลืออยู่ 

: บริษัทจะดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเหลืออยู่ท้ังจํานวน 

เง่ือนไขอื่น ๆ  : มอบหมายคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มี
อํานาจในการ 

1. กําหนดและแก้ไขเง่ือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจําเป็นและสมควรท่ี
เกี่ยวเน่ืองกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ เช่น รายละเอียดการเสนอขาย 
ฯลฯ และ 

2. ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานท่ีจําเป็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการย่ืนขออนุญาติเอกสาร
และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและการนําใบสําคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดหลักทรัพย์ท่ีหุ้นสามัญของบริษัทมี
การซื้อขายอยู่ และ 

3. ดําเนินใด ๆ ตามท่ีจําเป็นและสมควรเกี่ยวเน่ืองกับการออกใบสําคัญแสดง
สิทธิในคร้ังน้ี เช่น พิจารณาแต่งต้ัง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นต้น ท้ังน้ี บริษัทจะ
ไม่ขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ ไม่แก้ไขเปล่ียนแปลงราคาและอัตราการใช้
สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

นายทะเบียนใบสําคัญ 
แสดงสิทธิ 

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 

 


