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รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของ 
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (INSET-W1) ทีจ่ัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 

ผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “INSET”) 

ประเภทของหลักทรัพย ์ ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 
ครั้งท่ี 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ” หรือ “INSET-W1”) 

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ 

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 2 ปี นับตั้งแต่วันท่ีออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออก
และเสนอขาย 

ไม่เกิน 307,999,983 หน่วย 

จำนวนหุ้นที่ออกเพ่ือรองรับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 

ไม่เกิน 307,999,983 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) คิดเป็นร้อยละ 50.00 
ของจำนวนหุ้นท่ีออกและจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ  

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0.00 บาท (ศูนย์บาท) 

อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น  

(อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาใช้สิทธิ 2.00 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้
สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 

วันที่ออกและเสนอขาย 

ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวันที่
ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมี
มติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ 

วิธีการเสนอขาย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้น
สามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย ในกรณีที ่มีเศษของใบสำคัญแสดง 
สิทธิฯ เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจดัสรรใบสำคัญสิทธิฯ ดังกล่าว ให้ตัด
เศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ (Record Date) ในวันท่ี 15 ตุลาคม 2564 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ และ
กำหนดการใช้สิทธ ิ

 

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ในวันทำการ
สุดท้ายของเดือนมีนาคมและกันยายน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดย
สามารถเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกได้ในเดือนมีนาคม 2565 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ 
วันท่ีใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 2 ปี  

ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ หรือตลาดหลักทรัพย์แหง่
ประเทศไทย ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิ
ดังกล่าว  

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ 

ตลาดรองของหุ้นสามัญท่ีเกิดจาก
การใช้สิทธ ิ

ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ 
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นายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 

เหตุแห่งการปรับสิทธิ และเหตุใน
การต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการ
ปรับสิทธิ 

เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับ
สิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็น
เหตุที่กำหนดไว้ใน ข้อ 11 (4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.
34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธทิี่จะ
ซื้อหุ ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื ่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 
ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

ทั้งนี้กรรมการผู้จัดการหรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มี
อำนาจในการกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับราคาใช้
สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจำนวน และผู้ใช้
สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถอืหุ้น
เดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงไม่เกินร้อยละ 33.33 เมื่อเทียบกับ
สัดส่วนการถือหุ้นกอ่นการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยมีรายละเอียด
การคำนวณดังนี ้
Qo  =  จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 

615,999,966 หุ้น 
Qw = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายใน

ครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 307,999,983 หุ้น 
 

Control Dilution = Qw / (Qo + Qw) = ไม่เกินร้อยละ 33.33 
 

ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) 
กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจำนวน จะเกิดผล
กระทบต่อราคา โดยจะลดลงไม่เกินร้อยละ 21.77 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ
ดังนี ้
P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ

หุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ย้อนหลัง 15 วันทำการ
ติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (ระหว่างวันที่ 12 
กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2564) โดยราคาที่นํามาถัวเฉลี่ย
ดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุน้ในแต่ละวัน ซึ่งเท่ากับ 5.79 บาท
ต่อหุ้น 

P1 = ราคาใช้สิทธิ ซึ่งเท่ากับ 2.00 บาท 
P2 = ราคาตลาดภายหลังการเสนอขาย 
Qo  =  จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 

615,999,966 หุ้น 
Qw = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายใน

ครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 307,999,983 หุ้น 
P2 = [(P0 x Qo) + (P1 x Qw)]/(Qo + Qw) 
Price Dilution = (P0 - P2)/P0 = ไม่เกินร้อยละ 21.77 
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ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ เหลืออยู่ 

บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีเหลืออยู่ทั้งจำนวน 

เง่ือนไขอื่นๆ กรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มี
อำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ การกำหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับราคาใช้สิทธิ
และอัตราการใช้สิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออก
และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 
และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและ
อัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่การเป็นการปรับตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

 


