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เอกสารแนบ 1 

 
ข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ 

ของ 

ผู้ออกใบสาํคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

สาํหรับ 

ใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของ 

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) คร้ังที่ 4 “SIMAT-W4”
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ข้อกาํหนดว่าด้วยสทิธิและหน้าที่ 

ของ 

ผู้ออกใบสาํคัญแสดงสทิธิและผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

สาํหรับ 

“ใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ 

บริษัท ไซแมท เทคโนโลย ีจาํกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 4” “SIMAT-W4” 

 

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 4 (“ใบสําคญัแสดงสิทธิ”) (SIMAT-W4) ออก

โดย บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ” หรือ “บริษัท”) ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2561 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวนไม่เกิน 43,692,426 หน่วย เพ่ือ

จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัท ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คดิมลูคา่ ในอตัราการจดัสรรท่ี 12 หุ้นสามญัเดมิ ตอ่ 

1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ ทัง้นีผู้้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามท่ีได้กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ โดยบริษัทและผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสิทธิจะต้องผูกพนัตามข้อกําหนดสิทธิทกุประการ และให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกําหนดต่างๆ ใน

ข้อกําหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว ทัง้นีบ้ริษัทจะจัดให้มีการเก็บรักษาสําเนาข้อกําหนดสิทธิไว้ ณ สํานักงานใหญ่ของบริษัท เพ่ือให้ผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิขอตรวจสอบสําเนาข้อกําหนดสิทธิได้ในวนัและเวลาทําการของบริษัท 

 

1. คําจาํกัดความ 

คําและข้อความตา่ง ๆ ท่ีใช้อยู่ในข้อกําหนดสิทธิให้มีความหมายดงัตอ่ไปนี ้

(1) “ข้อกําหนดสิทธิ”  หมายถงึ  ข้อกําหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือ 

  ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี  

  จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 4 (SIMAT-W4) ปี พ.ศ. 2561 ฉบบันีแ้ละท่ีมีการ 

  แก้ไขเพิ่มเตมิภายหลงั 

(2) “ใบสําคญัแสดงสิทธิ” หมายถงึ  ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จํากดั 

  (มหาชน) ครัง้ท่ี 4 (SIMAT-W4) ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปล่ียน 

  มือได้ 

(3) “ใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ” หมายถงึ  ใบท่ีได้ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือใช้ 

  แทนใบสําคญัแสดงสิทธิ 

(4) “ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ” หมายถงึ  บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

   หรือ “บริษัท” 

(5) “ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ” หมายถงึ  ผู้ทรงสิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิและ/หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี 

  ถกูต้องตามกฎหมาย 

(6) “วนัทําการ”  หมายถงึ  วนัท่ีธนาคารพาณิชย์เปิดทําการตามปกตใินกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ใช่วนั 

  เสาร์หรือวนัอาทติย์ 

(7) “สํานกังาน ก.ล.ต.” หมายถงึ  สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(8) “ตลาดหลกัทรัพย์” หมายถงึ  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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2. รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทจํานวน 43,692,426 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ

บริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรรท่ี 12 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดง

สิทธิ ตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขาย

ดงัตอ่ไปนี ้

ช่ือผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ : บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

ประเภทใบสําคญัแสดงสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ไซแมท เทคโนโลยี 

จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 4 (SIMAT-W4) 

ชนิดใบสําคญัแสดงสิทธิ :  ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุช่ือผู้ ถือและ

โอนเปล่ียนมือได้ 

วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ : วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2561 

วนัหมดอายใุบสําคญัแสดงสิทธิ : วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2564 

อายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ : 3 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ  

จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิ : 43,692,426 หน่วย 

ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : หน่วยละ 0 บาท (ศนูย์บาท) 

วธีิการเสนอขาย : เป็นการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมในอัตราการ

จดัสรรท่ี 12 หุ้นสามญัเดมิ ตอ่ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีมี

เศษทศนิยมให้ปัดเศษทิง้  

จํานวนหุ้นท่ีรองรับการใช้สิทธิตาม                         : 43,692,426 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึง่คดิเป็นสดัส่วน 

ใบสําคญัแสดงสิทธิ  เท่ากับร้อยละ 49.40* ของหุ้ นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

จํานวน 524,309,103 หุ้น  

  * วิธีการคํานวณสดัส่วนหุ้นรองรับ (จากข้อเท็จจริงที่ว่าบริษัท จะออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 

SIMAT-W4 และออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และจํานวนหุ้นรองรับที่คงเหลือของใบสําคญัแสดง

สิทธิ SIMAT-W2 และ SIMAT-W3 ที่เสนอขายในครั้งอื่น)    
จํ า น ว น หุ้ น ร อ ง รั บ

สําห รับการใช้สิทธิ

ตามใบสําคัญแสดง

สิทธิฯ SIMAT-W4 ท่ี

ออกในครัง้นี ้

 

 

+ 

จํ า น ว น หุ้ น

รองรับสําหรับ

การใช้สิทธิหุ้ น

กู้แปลงสภาพ 

 

 

+ 

จํานวนหุ้นรองรับคงเหลือ

สําหรับการใช้สิทธิตาม

ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 

SIMAT-W2 และ SIMAT-

W3 ท่ีออกในครัง้อ่ืน 

 

 

 

 

X 100 

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ  

   

43,692,426 + 125,000,000 + 90,313,282 X 100 

524,309,103  

  = 49.40% 

อตัราการใช้สิทธิตอ่หน่วย :  ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น (โดยอตัราการใช้สิทธิ

อาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาการใช้สิทธิ : ราคาการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 1.00 บาท ต่อหุ้น 

(โดยราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ) 
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ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้ 1 

ครัง้ และ ถือเป็นครัง้สุดท้าย คือ วนัท่ีครบ 3 ปี นบัแต่วนัออกใบสําคญั

แสดงสิทธิ ในกรณีท่ีวันกําหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทําการของ

บริษัท หรือของตลาดหลกัทรัพย์ ให้เล่ือนวนักําหนดการใช้สิทธิดงักล่าว

เป็นวนัทําการสุดท้ายของบริษัท หรือของตลาดหลกัทรัพย์ ก่อนหน้าวนั

กําหนดการใช้สิทธิ 

ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ         :  ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึง่ประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของ

บริษัท จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัในระหว่าง 15 

วนั ก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย เน่ืองจากวนัใช้สิทธิมีเพียง

วนัเดียวและถือเป็นวนัสุดท้าย ในกรณีท่ีวนักําหนดการใช้สิทธิตรงกับ

วันหยุดทําการของบริษัทหรือของตลาดหลักทรัพย์ ให้เ ล่ือนวัน

กําหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเ ป็นวันทําการสุดท้ายก่อนหน้าวัน

กําหนดการใช้สิทธิครัง้ดงักล่าว 

ตลาดรองของใบสําคญัแสดงสิทธิ : บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 

ตลาดรองของหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทจะนําหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี

ออกและเสนอขายในครัง้นี ้เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 

นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนย์รับฝาก

หลกัทรัพย์”) 

3. การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ 

3.1 วนักําหนดการใช้สิทธิ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ได้หนึ่งครัง้ และถือเป็นครัง้สุดท้าย โดยวนักําหนดการใช้สิทธิ

ตามใบสําคญัแสดงสิทธิคือ วนัท่ีครบ 3 ปี นบัแตว่นัออกใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2564 

ในกรณีท่ีวนักําหนดการใช้สิทธิตรงกบัวนัหยุดทําการของบริษัทหรือของตลาดหลกัทรัพย์ ให้เล่ือนวนักําหนดการใช้สิทธิดงักล่าว

เป็นวนัทําการสดุท้ายของบริษัทหรือของตลาดหลกัทรัพย์ ก่อนหน้าวนักําหนดการใช้สิทธิ และบริษัทฯไม่มีการเรียกให้ใช้สิทธิแปลงสภาพ

ก่อนกําหนด 

อตัราการใช้สิทธิ: ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยตอ่หุ้นสามญั 1 หุ้น (โดยอตัราการใช้สิทธิอาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไข

การปรับสิทธิ) 

ราคาการใช้สิทธิ: ราคาการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิจะเทา่กบั 1.00 บาท ตอ่หุ้น (โดยราคาการใช้สิทธิอาจเปล่ียนแปลงใน

ภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

3.2 การแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึง่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท จะต้องแจ้งความจํานงตอ่บริษัทระหว่างเวลา 8.30 น. 

ถงึเวลา 15.30 น. ในทกุวนัทําการของบริษัท ภายใน 15 วนั ก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย เน่ืองจากวนัใช้สิทธิมีเพียงวนัเดียวและ

ถือเป็นวนัสุดท้าย คือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2564 ในกรณีท่ีวนักําหนดการใช้สิทธิตรงกบัวนัหยุดทําการของบริษัทหรือของตลาดหลกัทรัพย์ ให้

เล่ือนวนักําหนดการใช้สิทธิดงักล่าวเป็นวนัทําการสดุท้ายก่อนหน้าวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้ดงักล่าว 
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ทัง้นี ้บริษัท จะแจ้งข่าวเก่ียวกบัระยะเวลาย่ืนความจํานงในการใช้สิทธิ อตัราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ  พร้อมทัง้สถานท่ีใช้สิทธิ

ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ (SET COMMUNITY PORTAL) พร้อมทัง้จะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ ถือใบสําคญัแสดง

สิทธิตามรายช่ือท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้สุดท้ายภายใน 

21 (ย่ีสิบเอ็ด) วนัก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย นอกจากนี ้บริษัทจะปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ 21 (ย่ีสิบเอ็ด) 

วนัก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย และตลาดหลกัทรัพย์จะทําการขึน้เคร่ืองหมายแสดงการห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์จดทะเบียนเป็น

การชัว่คราว (SP) ล่วงหน้า 2 (สอง) วนัทําการก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ และจะพกัการซือ้ขายไปจนถึงวัน

กําหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย ในกรณีท่ีวนัปิดสมดุทะเบียนดงักล่าว ตรงกบัวนัหยุดทําการของบริษัทหรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ ให้เล่ือนเป็น

วนัทําการก่อนหน้าวนัหยุด   

3.3 นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท์: 0 2009-9000  โทรสาร: 0 2009-9991 Website: www.tsd.co.th 

นายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิ จะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้อง

ประกอบด้วย ช่ือและนามสกุล สัญชาติ และท่ีอยู่ของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จํากดั จะกําหนดในกรณีท่ีข้อมลูไม่ตรงกันจะถือว่าข้อมลูท่ีปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นข้อมูลท่ี

ถูกต้อง ดงันัน้ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ มีหน้าท่ีในการแจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูล หรือแก้ไขข้อผิดพลาดในการลงบนัทึกสมุดทะเบียน

ใบสําคญัแสดงสิทธิตอ่นายทะเบียนโดยตรง 

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งการเปล่ียนแปลงดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดง

สิทธิทราบผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์  

3.4 สถานท่ีตดิตอ่ในการใช้สทิธิ 
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เลขท่ี 123 ซอยฉลองกรุง 31  

นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั  

ถนนฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว  

เขตลาดกระบงั กทม.  10520 

โทรศพัท์ (02) 326 0999 

โทรสาร (02) 326 1014 

3.5 ขัน้ตอนการใช้สิทธิ 

3.5.1 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทจะต้องปฏิบตัติามเง่ือนไขการแจ้งความจํานงใน

การใช้สิทธิ โดยดําเนินการและส่งเอกสารให้แก่บริษัท ณ สถานท่ีตดิต่อในการใช้สิทธิ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  ใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัท่ีได้กรอกข้อความถูกต้องชดัเจนและครบถ้วนแล้วทุกรายการพร้อมลง

นามโดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะสามารถขอรับใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้ 

หุ้นสามญัได้ ณ สถานท่ีติดตอ่ในการใช้สิทธิในระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ หรือในระยะเวลาการ 

แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย หรือ Download ใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิได้ท่ี www.simat.co.th 

(ข)   ใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือ ใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิตามแบบท่ีตลาดหลักทรัพย์กําหนด ท่ีระบุว่าผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสิทธินัน้มีสิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิตามจํานวนท่ีระบอุยู่ในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั  
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ในกรณีของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีอยู่ในระบบใบหุ้น ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้ใบสําคญัแสดงสิทธิเป็น

หลกัฐานในการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิได้ทนัที  

ในกรณีของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิต้องแจ้งความจํานงและ

กรอกแบบคําขอให้ถอนใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์กําหนด โดยย่ืน 

ต่อบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีทําหน้าท่ีเป็นนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักล่าวจะ

ดําเนินการแจ้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือขอถอนใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน

ใบสําคญัแสดงสิทธิสําหรับนํามาใช้เป็นหลกัฐานในการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ 

(ค)   ชําระเงินคา่หุ้นครัง้เดียวเตม็ตามจํานวนในการใช้สิทธิตามท่ีระบใุนใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั โดยผู้

ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องชําระเงินเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดร๊าฟท์ แคชเชียร์

เช็ค (หรือเช็คธนาคาร) ท่ีสามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วนัทําการ นับจากวนัท่ีแจ้งความ

จํานงในการใช้สิทธิและขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในช่ือบญัชีท่ีบริษัทฯจะเป็นผู้ กําหนดและแจ้งให้ทราบตอ่ไป หรือโอน

เงินสดเข้าบญัชีเงินฝากในช่ือบญัชีท่ีบริษัทฯจะเป็นผู้ กําหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป หรือ ชําระโดยวิธีการอ่ืนใด

ตามแตท่ี่บริษัทฯและ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิจะเป็นผู้ กําหนดและแจ้งให้ทราบตอ่ไป ทัง้นี ้การ

ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจํานวนดงักล่าวได้แล้วเท่านัน้ หากเรียกเก็บเงิน

ไม่ได้ด้วยเหตใุดๆ ท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิต้องรับผิดชอบ ให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวแสดงเจตนา

ยกเลิกและบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครัง้นัน้ ทัง้นี ้บริษัทจะส่งใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบ

แทนใบสําคญัแสดงสิทธิพร้อมกบัเช็คท่ีเรียกเก็บเงินไมไ่ด้คืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ภายใน 14 วนัทําการนับจากวนักําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ทัง้นี ้จะไม่มีการคํานวณดอกเบีย้ให้ไม่ว่าในกรณี

ใดๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิยงัคงสามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้ในคราวต่อไป เว้นแต่

การใช้สิทธิในครัง้นัน้จะเป็นการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายให้ถือว่าหมดสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิหรือ

ใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวอีกตอ่ไป 

(ง)  หลกัฐานประกอบการจองซือ้ตามประเภทของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ดงันี ้

(1) บคุคลสญัชาตไิทย  :  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนพร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

(2) บคุคลตา่งด้าว :  สําเนาหนงัสือเดนิทาง พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

(3) นิตบิคุคลในประเทศ  : สําเนาหนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิพร้อม

รับรองสําเนาถูกต้อง โดยผู้ มีอํานาจลงนามและประทบัตราสําคญัของ       

นิตบิคุคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารหลกัฐานของผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือ

ตาม (1) หรื อ (2) แล้วแตก่รณี พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

(4) นิตบิคุคลตา่งประเทศ : สําเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัทรับรองโดย Notary Public หรือ

หน่วยราชการท่ีมีอํานาจไมเ่กิน 6 เดือน พร้อมรับรองสําเนาถกูต้องและ

เอกสารหลกัฐานของผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่

กรณี พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

(จ)   จํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีขอใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องเป็นจํานวนเต็มเท่านัน้ โดยอตัราการใช้สิทธิ 

เทา่กบัใบสําคญัแสดงสิทธิหนึง่หน่วยตอ่หนึง่หุ้นสามญั เว้นแตจ่ะมีการปรับสิทธิ 

(ฉ)   ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัไมต่ํ่ากว่า 100 หุ้น หรือทวีคณูของ 100 หุ้น ยกเว้นกรณีท่ี

ใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีเศษหรือเป็นกรณีการใช้สิทธิครัง้สุดท้ายอย่างไรก็ตามในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดง

สิทธิท่ีมีสิทธิในการซือ้หุ้นสามญัตํ่ากว่า 100 หุ้น จะต้องใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัในครัง้เดียวทัง้จํานวน 
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3.5.2 เง่ือนไขเพิ่มเตมิส่วนท่ีเก่ียวกบัการใช้สิทธิของบคุคลท่ีไม่ใช่สญัชาตไิทย 

(ก)   บุคคลท่ีไม่ใช่สญัชาติไทยจะสามารถใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัใหม่ทัง้หมดหรือบางส่วนได้ ก็ต่อเม่ือการใช้สิทธิซือ้ 

หุ้นสามญันัน้ไมทํ่าให้ขดัตอ่ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัสิทธิการถือหุ้นของบคุคลท่ีไม่ใช่สญัชาตไิทย 

(ข)   หากมีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิและหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีรอการใช้สิทธิ ณ วันใช้สิทธิ รวมกันมี

มากกวา่จํานวนหุ้นสามญัท่ีอนญุาตให้ซือ้ได้โดยไมข่ดัตอ่ข้อจํากดัการโอนหุ้นเร่ืองสดัส่วนการถือครองหุ้นของบุคคล

ท่ีมิใช่สญัชาติไทย บริษัทจะดําเนินการให้ผู้ ท่ีมใิช่สญัชาตไิทยได้ใช้สิทธิตามลําดบัการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ

ท่ีครบถ้วนสมบรูณ์ตามท่ีกําหนดในขัน้ตอนและเง่ือนไขการใช้สิทธิ 

(ค)   บริษัทจะคืนใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิในส่วนท่ีไมส่ามารถใช้สิทธิและเงินท่ีเหลือให้แก่ผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีไม่ใช่สญัชาตไิทยดงักล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนัทําการนบัจากวนักําหนดการ

ใช้สิทธิในครัง้นัน้ๆ โดยไม่มีดอกเบีย้ 

(ง)   หากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่สามารถใช้สิทธิได้ในการใช้สิทธิครัง้สุดท้ายเน่ืองจากข้อจํากดัเก่ียวกบัการถือครอง

หุ้นของผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิให้ถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีนํามาใช้สิทธิซือ้ 

หุ้นสามญันัน้หมดอายุลง โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สญัชาติไทยดงักล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ 

ตอ่บริษัท และบริษัทจะไมด่ําเนินการชดใช้คา่เสียหายท่ีเกิดขึน้ทัง้สิน้ 

3.5.3 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่อากรแสตมป์หรือภาษีอ่ืนใด (ถ้ามี) ตามบทบญัญตัแิหง่ประมวล

รัษฎากร หรือข้อบงัคบั หรือกฎหมายตา่ง ๆ ท่ีใช้บงัคบัในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 

3.5.4 จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกให้เม่ือมีการใช้สิทธินัน้ จะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใช้สิทธิซึง่ผู้ ถือใบสําคญัแสดง

สิทธิได้ ชําระตามท่ีกล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะท่ีมีการใช้สิทธินัน้ โดยบริษัทจะออกหุ้นสามญั 

เป็นจํานวนเตม็ไมเ่กินจํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิคณูด้วยอตัราการใช้สิทธิ 

หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออตัราการใช้สิทธิ แล้วทําให้มีเศษเหลืออยูจ่ากการคํานวณดงักล่าว บริษัทจะ

ไมนํ่าเศษดงักล่าวมาคดิคํานวณและจะชําระเงินท่ีเหลือจากการใช้สิทธิดงักล่าวคืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนัทําการ นบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิแตล่ะครัง้โดยไมมี่ดอกเบีย้ 

3.5.5 หากบริษัทได้รับหลกัฐานใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิไมค่รบตามจํานวนท่ีระบไุว้ในใบแจ้ง

ความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั หรือบริษัทตรวจสอบได้วา่ข้อความท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจ้ง

ความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญันัน้ไมค่รบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง หรือปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วนถกูต้องตาม

ข้อบงัคบัหรือกฎหมายตา่งๆ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องทําการแก้ไขเพ่ือให้เป็นไปตามขัน้ตอนและเง่ือนไขการใช้

สิทธิภายในกําหนดการใช้สิทธิครัง้นัน้ๆ มิฉะนัน้แล้วบริษัทจะถือวา่การแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในครัง้นัน้สิน้

สภาพลงโดยไมมี่การใช้สิทธิ และบริษัทจะจดัส่งเงินท่ีได้รับและใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ

คืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนัทําการ นบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิโดยไม่

มีดอกเบีย้ให้ไม่ว่าในกรณีใด อย่างไรก็ดี ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัไมมี่การใช้สิทธิ

ดงักลา่วข้างต้นยงัมีผลใช้สิทธิตอ่ไปจนถงึวนักําหนดใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 

3.5.6 ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิชําระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิจะดําเนินการประการหนึง่ประการ

ใดตอ่ไปนี ้ตามท่ีบริษัทเห็นสมควร 

(ก)  ถือวา่การแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไมมี่การใช้สิทธิ หรือ 

(ข)   ถือว่าจํานวนหุ้นสามญัท่ีจองซือ้มีจํานวนเท่ากบัจํานวนท่ีจะได้รับตามจํานวนเงินในการใช้สิทธิซึง่บริษัทได้รับชําระ

ไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนัน้ หรือ 
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(ค)   ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิชําระเงินเพ่ิมเตมิตามจํานวนท่ีประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในวนักําหนดใช้สิทธิ 

หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจํานวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจํานง

ในการใช้สิทธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย บริษัทมีสิทธิท่ีจะเลือก

ดําเนินการตามข้อ (ข) กล่าวคือบริษัทจะถือว่าจํานวนหุ้นสามัญท่ีจองซือ้มีจํานวนเท่ากับจํานวนท่ีจะได้รับตาม

จํานวนเงินในการใช้สิทธิ ซึง่บริษัทได้รับชําระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนัน้ 

ในกรณีตาม (ก) และ (ค) ข้างต้น  บริษัทจะส่งเงินท่ีได้รับไว้และใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิซึง่บริษัท

ถือวา่ไม่มีการใช้สิทธิดงักล่าวคืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนัทําการ นบัจากวนักําหนดการใช้

สิทธิโดยไมมี่ดอกเบีย้ ส่วนในกรณี (ข) ข้างต้น  บริษัทจะส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือในกรณีท่ี

บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วนคืนให้กับผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทําการนับจากวัน

กําหนดการใช้สิทธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่มีการใช้สิทธิดงักล่าวยงัมีผลใช้สิทธิตอ่ไปจนถงึวนักําหนด

ใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 

3.5.7 เม่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั ได้ปฏิบตัติามเง่ือนไขการแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ

ซือ้หุ้นสามญั กล่าวคือ ได้ส่งมอบทัง้ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ใบแจ้งความจํานงการใช้

สิทธิซือ้หุ้นสามญั และชําระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัถกูต้องครบถ้วนสมบรูณ์ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะไมส่ามารถ

เพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจากบริษัท 

3.5.8 ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นจํานวนมากกว่า

จํานวนท่ีประสงค์จะใช้สิทธิ หากใบสําคญัแสดงสิทธินัน้อยูใ่นระบบใบหุ้น บริษัทจะส่งใบสําคญัแสดงสิทธิใบใหม่ 

โดยมีจํานวนของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีลดลงให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 

14 วนัทําการ นบัจากวนักําหนดการใช้สิทธินัน้ๆ และจะทําการยกเลิกใบสําคญัแสดงสิทธิใบเก่า หรือหากเป็น

ใบสําคญัแสดงสิทธิในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) บริษัทจะทําการส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวน

ดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิโดยผ่านบญัชีฝากหลกัทรัพย์ท่ีบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 

จํากดั ภายใน 14 วนัทําการ นบัจากวนักําหนดการใช้สิทธินัน้ๆ ทัง้นี ้ ตามวธีิการท่ีได้ระบมุาในแบบแจ้งความจํานง

การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั 

3.5.9 ในกรณีท่ีบริษัทต้องส่งใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ รวมทัง้การส่งเงินท่ีได้รับไว้จากผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือเงินท่ีเหลือจากการใช้สิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษัทจะดําเนินการ

จดัส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือและท่ีอยูท่ี่ปรากฏในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั โดยบริษัทจะ

ไมรั่บผิดชอบในความสญูหายหรือเสียหายใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้เน่ืองจากการส่งดงักล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสิทธิอาจตกลงกบับริษัทท่ีจะมารับไปด้วยตนเองก็ได้ โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิต้องระบมุาในใบแจ้งความ

จํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัในแตล่ะครัง้ด้วย 

3.5.10 บริษัทจะแจ้งรายช่ือผู้ ถือหุ้นสามญัใหมท่ี่มาจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิตอ่บริษัท ศนูย์รับฝาก

หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ในฐานะนายทะเบียนหุ้นสามญัของบริษัท และจะนํารายช่ือดงักล่าวไปจดทะเบียน

กบักระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นสามญัท่ีคํานวณได้จาก

การใช้สิทธิในคราวนัน้ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัใช้สิทธิแตล่ะครัง้ 

3.5.11 ในการออกและส่งมอบหุ้นสามญัท่ีออกใหม่นัน้ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิอาจเลือกวธีิการรับมอบหุ้นสามญัวธีิการใด

วธีิการหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้โดยจะต้องระบมุาในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัด้วย 

(ก)   ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ซึง่ผู้ ถือใบสําคญัแสดง

สิทธิมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู ่กรณีนีผู้้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิต้องระบช่ืุอบริษัทหลกัทรัพย์เลขท่ีสมาชิก (Broker) 
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และเลขท่ีบญัชีซือ้ขายหลักทรัพย์ของผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิให้ถูกต้องในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้น

สามญั บริษัทจะส่งมอบหุ้นสามญัผ่านบญัชีฝากหลักทรัพย์ดงักล่าวภายใน 7 วนัทําการ นบัจากวนักําหนดการใช้

สิทธิแตล่ะครัง้ 

(ข)   ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิประสงค์จะขอรับเป็นใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในช่ือของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 

บริษัทโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นสามญัตามจํานวนท่ีได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือท่ีอยู่ท่ีระบไุว้ในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัภายใน 14 วนัทําการ นบัจาก

วันกําหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญท่ีได้รับในตลาด

หลกัทรัพย์ได้จนกวา่จะได้รับใบหุ้น 

(ค)    ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิประสงค์จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยจะฝากหุ้นสามัญไว้ในบญัชี

บริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขท่ี 600 ในกรณีนี ้บริษัทจะดําเนินการนําหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กบั

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และศนูย์รับฝากจะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนหุ้นสามัญ และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับจดัสรรภายใน 7 วนัทําการ นบัจากวนัครบกําหนดการใช้สิทธิในแตล่ะครัง้  

ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเลือกให้บริษัทดําเนินการตามข้อ (ก) ช่ือของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิในใบแจ้งความจํานง

การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั จะต้องตรงกบัช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของ

บริษัทหลักทรัพย์ดงักล่าว มิฉะนัน้แล้วบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะดําเนินการออกใบหุ้นสามัญให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิตามข้อ (ข) 

แทน 

3.5.12 เม่ือเลยวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้ายแล้วยงัไม่มีการใช้สิทธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะหมดสภาพและไม่

สามารถนํามาใช้สิทธิได้อีกตอ่ไป 

 

4. เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญตลอดอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ เม่ือมี

เหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

ก. เม่ือบริษัทเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท อนัเป็นผลเน่ืองจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามญัท่ี

ได้ออกแล้วของบริษัท  

การเปล่ียนราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีนบัตัง้แต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงมลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้น

สามัญของบริษัท เพ่ือให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้รับหุ้ นสามัญตามจํานวนท่ีคํานวณได้ตามสูตรและประเภท

เช่นเดียวกบัหุ้นสามญัของบริษัทท่ีออกภายหลงัจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้

Price 1 = Price 0 x Par 1 

   Par 0 

2. อตัราการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้

Ratio 1 = Ratio 0 x Par 0 

  Par 1 

โดยท่ี Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

 Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดมิก่อนการเปล่ียนแปลง 

 Ratio 1 คือ อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
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 Ratio 0 คือ อตัราการใช้สิทธิเดมิก่อนการเปล่ียนแปลง 

 Par 1 คือ มลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัหลงัการเปล่ียนแปลง 

 Par 0 คือ มลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัก่อนการเปล่ียนแปลง 

ข. เม่ือบริษัทเสนอขายหุ้นสามญัให้กบัผู้ ถือหุ้นเดมิและ/หรือประชาชนทัว่ไป ในราคาเฉล่ียตอ่หุ้นของหุ้นสามญัท่ีคํานวณได้

ตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท”  

การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัที ตัง้แตว่นัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิใน

การจองซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยประกาศขึน้เคร่ืองหมาย XR) และ/หรือวนัแรก

ของการเสนอขายหุ้นสามญัออกใหม่แก่ประชาชนทัว่ไปแล้วแต่กรณี 

ในกรณีดงักล่าวข้างต้น ให้เปรียบเทียบราคาเฉล่ียตอ่หุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหมคํ่านวณได้จากจํานวนเงินทัง้สิน้ท่ีบริษัท

จะได้รับการเสนอขายหุ้น หกัด้วยคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการออกหลกัทรัพย์นัน้ หารด้วยจํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ทัง้สิน้  

อนึง่ ในกรณีท่ีเม่ือมีการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่พร้อมกนัมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ในเง่ือนไขท่ีจะต้องจองซือ้

ด้วยกนั ให้นําราคาเฉล่ียทัง้ 2 ราคา และจํานวนหุ้นท่ีออกใหม่มาคํานวณราคาเฉล่ียตอ่หุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม ่แตใ่น

กรณีท่ีการเสนอขายพร้อมกนัดงักล่าวไม่อยู่ภายในเง่ือนไขท่ีต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้นําจํานวนหุ้นและราคาเสนอขายท่ีต่ํา

กวา่ร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ "ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท" มาคํานวณการเปล่ียนแปลงเทา่นัน้  

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้

Price 1   = Price 0 x [(A x MP) + BX] 

                    [MP (A + B)]  

2. อตัราการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้

Ratio 1 = Ratio 0 x [MP (A + B)] 

                [(A x MP) + BX]  

โดยท่ี Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

 Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดมิก่อนการเปล่ียนแปลง 

 Ratio 1 คือ อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

 Ratio 0 คือ อตัราการใช้สิทธิเดมิก่อนการเปล่ียนแปลง 

 MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 

A คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกชําระเตม็มลูคา่แล้ว ณ วนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนผู้

ถือหุ้นเพ่ือการจองซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ และ/หรือก่อนวนัแรกของการเสนอ

ขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่แก่ประชาชนทัว่ไป 

B คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่จากการให้เสนอขายผู้ ถือหุ้นเดมิและ/หรือเสนอ

ขายตอ่ประชาชนทัว่ไป 

BX คือ จํานวนเงินท่ีจะได้รับทัง้สิน้หลงัหกัค่าธรรมเนียมการจําหน่ายและรับประกนั

การจําหน่ายของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่นัน้ ทัง้การเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ

และ/หรือการเสนอขายประชาชนทัว่ไป 

ค. เม่ือบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและ/หรือบุคคลทัว่ไปและ/หรือบุคคลในวงจํากัด โดย

หลกัทรัพย์นัน้ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหลกัทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัหรือใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั เช่น หุ้นกู้แปลง

สภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญ โดยท่ีราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามัญท่ีจะออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิ

ดงักล่าวตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ” 
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การเปล่ียนราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการ

จองซือ้หลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญัได้หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญ 

(วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยขึน้เคร่ืองหมาย XW) สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม และ/

หรือวนัแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่/เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัแก่บุคคล

ทัว่ไปและ/หรือวนัท่ีมีการตกลงซือ้ขายหุ้นสามญัท่ีเสนอขายแก่บคุคลในวงจํากดัตามแตก่รณี 

ทัง้นี ้ราคาเฉล่ียต่อหุ้ นของหุ้ นสามัญท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิคํานวณได้จากจํานวนเงินท่ีจะได้รับจากการขาย

หลกัทรัพย์ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญัหรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัหกัด้วยคา่ธรรมเนียมการจดั

จําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายของหลกัทรัพย์ท่ีออกนัน้ รวมกบัเงินท่ีจะได้รับจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญันัน้ หาร

ด้วยจํานวนหุ้นทัง้สิน้ท่ีต้องออกใหม่เพ่ือรองรับการใช้สิทธินัน้ 

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ  ดงันี ้

Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX] 

           [MP (A + B)] 

2. อตัราการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ  ดงันี ้

Ratio 1 = Ratio 0 * [MP (A + B)] 

             [(A x MP) + BX] 

 

โดยท่ี Price 1  คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

 Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดมิก่อนการเปล่ียนแปลง 

 Ratio 1 คือ อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

 Ratio 0 คือ อตัราการใช้สิทธิเดมิก่อนการเปล่ียนแปลง 

 MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 

A คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกชําระเตม็มลูค่าแล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือ

หุ้นเพ่ือการจองซือ้หลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็น

หุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญและ/หรือก่อนวันแรกของการ

เสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/ เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั

ได้หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลใน

วงจํากดั 

B คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของหลกัทรัพย์ใดๆท่ีมีสิทธิท่ี

จะแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสามญัได้หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัตามท่ี

เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและ / หรือเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปและ/หรือ

บคุคลในวงจํากดั 

 

BX คือ จํานวนเงินท่ีจะได้รับทัง้สิน้หลังหกัค่าธรรมเนียมการจําหน่ายและรับประกัน

การจําหน่ายจากการออกหลักทรัพย์ใดๆท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็น

หุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญ สําหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปรวมกับเงินท่ีจะได้รับจากการใช้

สิทธิซือ้หุ้นสามญัและ/หรือบคุคลในวงจํากดั 
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ง. เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมด หรือบางส่วนเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท  

การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่มีสิทธิรับหุ้น

ปันผล  (วนัแรกท่ีขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ  ดงันี ้

Price 1 = Price 0 x A 

                                  (A + B) 

2. อตัราการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ  ดงันี ้

Ratio 1 = Ratio 0 x (A + B) 

       A 

โดยท่ี Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

 Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดมิก่อนการเปล่ียนแปลง 

 Ratio 1 คือ อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

 Ratio 0 คือ อตัราการใช้สิทธิเดมิก่อนการเปล่ียนแปลง 

A คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกชําระเตม็มลูคา่แล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือ

หุ้นเพ่ือสิทธิในการรับหุ้นปันผล 

 B คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามญัปันผล 

จ. เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทสําหรับการ

ดําเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆในช่วงอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึง่พิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษัท 

การคํานวณอตัราร้อยละเงินปันผลท่ีจ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้นให้คํานวณโดยนําเงินปันผลท่ีจ่ายออกจริงจากผลการดําเนินงาน

ในแต่ละรอบระยะบญัชีในแต่ละปี หารด้วยกําไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของผลการดําเนินงานของรอบระยะเวลาบญัชีปี

เดียวกนั การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่มี

สิทธิรับเงินปันผล (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยประกาศขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ  ดงันี ้

Price 1 = PRICE 0 x [MP – (D – R)] 

               MP 

2. อตัราการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ  ดงันี ้

Ratio 1 = Ratio 0 x MP 

                          [MP – (D – R)] 

โดยท่ี Price 1  คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

 Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดมิก่อนการเปล่ียนแปลง 

 Ratio 1 คือ อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

 Ratio 0 คือ อตัราการใช้สิทธิเดมิก่อนการเปล่ียนแปลง 

 MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 

 D คือ เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ายจริงแก่ผู้ ถือหุ้น 

R คือ เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ายหากนํากําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ในอตัราร้อยละ 90 

มาคํานวณจากจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล 
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ฉ. ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ใดๆ อนัทําให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อนัพึงได้ โดยท่ีเหตกุารณ์นัน้ไม่ได้

กําหนดอยู่ในข้อ ก ถงึข้อ จ ให้ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิพิจารณาเพ่ือกําหนดการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรือ

อตัราการใช้สิทธิใหม่โดยไม่ทําให้สิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานัน้เป็น

ท่ีสดุและแจ้งให้สํานกังาน ก.ล.ต.ทราบทนัที หรือก่อนวนัท่ีการปรับสิทธิมีผลบงัคบั  

ช. การคํานวณการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ ก. ถงึ ฉ. เป็นอิสระตอ่กนั และจะคํานวณการ

เปล่ียนแปลงตามลําดบัเหตกุารณ์ก่อนหลงัของการเปรียบเทียบกบัราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท สําหรับในกรณีท่ี 

เหตกุารณ์ตา่งๆจะเกิดขึน้พร้อมกนัให้คํานวณการเปล่ียนแปลงเรียงลําดบัดงันี ้คือ ข้อ ก. ข. ค. ง. จ. และ ฉ. โดยในแต่ละ

ลําดบัครัง้ท่ีคํานวณการเปล่ียนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตําแหน่ง และอตัราการใช้สิทธิเป็น

ทศนิยม 5 ตําแหน่ง 

ซ. การคํานวณการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ ก. ถึง ฉ. จะไม่มีการเปล่ียนแปลงซึ่งทําให้

ราคาการใช้สิทธิใหม่สงูขึน้และ/หรืออตัราการใช้สิทธิลดลง  เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น ในกรณีท่ีหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้

สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิของการแสดงความจํานงการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ (ทศนิยม 5 ตําแหน่งของอตัราการใช้สิทธิ

ใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง) คํานวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น ให้ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้ และหากราคาการใช้สิทธิหลงัการ

เปล่ียนแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) คณูกบัจํานวนหุ้นสามญัในการแสดงความจํานงการใช้สิทธิในรอบนัน้ คํานวณได้เป็น

เศษของบาท ให้ตดัเศษของบาททิง้ 

ฌ. ในกรณีท่ีการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิดงักล่าว มีผลทําให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาต่ํากว่ามลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้น

สามัญของบริษัทก็ให้ใช้ราคาการใช้สิทธิใหม่ดงักล่าว เว้นแต่จะเป็นกรณีท่ีกฎหมายห้ามมิให้บริษัทออกหุ้นต่ํากว่ามลู

ค่าท่ีตราไว้ ให้ถือเอามูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาการใช้สิทธิใหม่ ส่วนอตัราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้

อตัราการใช้สิทธิท่ีคํานวณได้ตามข้อ ก. ถงึ ฉ. เช่นเดมิ 

ญ. การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ ก. ถึงข้อ ฉ. บริษัทจะดําเนินการแจ้งผลการเปล่ียนแปลง

ดงักลา่ว  โดยบอกถงึรายละเอียดวิธีการคํานวณและเหตผุลท่ีต้องมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าวให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ

ทราบ โดยเปิดเผยสารสนเทศและรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ในทนัทีหรือก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ต่อการเปล่ียนแปลง

ราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิดงักล่าว  

ฎ. บริษัทจะไม่ขยายอายใุบสําคญัแสดงสิทธิและจะไม่แก้ไขเปล่ียนแปลงราคาและอตัราการใช้สิทธิเว้นแตจ่ะมีการปรับสิทธิ

ตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

ฏ. บริษัทอาจทําการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสําคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอตัราการใช้สิทธิก็ได้ 

ทัง้นี ้หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทต้องย่ืนมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีอนมุตัิให้ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธินัน้

อย่างเพียงพอตอ่สํานกังานก่อนการปรับสิทธิ จงึจะถือวา่บริษัทได้รับอนญุาตให้เสนอขายหุ้นรองรับ 

 

คํานิยาม "ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท" สําหรับข้อ ข. ข้อ ค. และข้อ จ. ได้กําหนดไว้เท่ากบัราคาเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้น

สามญัในตลาดหลกัทรัพย์ 7 (เจ็ด) วนัทําการติดต่อกันก่อนวนัท่ีใช้ในการคํานวณ (ราคาเฉล่ียถ่วงนํา้หนักเท่ากับมลูค่าการซือ้

ขายหุ้นทัง้หมดของบริษัทหารด้วยจํานวนหุ้นของบริษัทท่ีมีการซือ้ขายทัง้หมด) และวนัท่ีใช้ในการคํานวณขึน้อยู่กับแต่ละกรณี 

ดงันี ้ 

1) วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัออกใหม่ และ/หรือหลกัทรัพย์ออกใหม่ท่ีมีสิทธิแปลง

สภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญั สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม 

(วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยขึน้เคร่ืองหมาย XR)  
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2) วนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัออกใหม่ และ/หรือหลกัทรัพย์ออกใหม่ท่ีมีสิทธิแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั

ได้ หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญั สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ การเสนอขาย

ให้แก่บคุคลในวงจํากดั  

3) วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิท่ีจะได้รับเงินปันผล และ/หรือหุ้นสามญัปันผล (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยขึน้เคร่ืองหมาย XD)  

5. การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีท่ีบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพ่ือรองรับการใช้สิทธิ 

บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อเม่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้แสดงความจํานงการใช้สิทธิในวัน

กําหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ และปฏิบตัิถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกําหนด และบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามญัเพ่ือรองรับการใช้

สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้อย่างครบถ้วนโดยท่ีบริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิข้างต้น สามารถคํานวณได้

ดงันี ้

คา่เสียหายตอ่ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย = B x (MP – Price 1) 

โดยท่ี B คือ จํานวนหุ้นสามัญท่ีไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือเพิ่มขึน้ได้ตามอัตราการใช้สิทธิท่ีเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ต่อ 1  

หน่วย 

 MP คือ มลูค่าการซือ้ขายหุ้นสามญัของบริษัททัง้หมดหารด้วยจํานวนหุ้นสามญัของบริษัทท่ีมีการซือ้ขายทัง้หมดใน

ตลาดหลกัทรัพย์ในวนักําหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ 

 Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิหรือราคาการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้เปล่ียนแปลงแล้ว 

การชดใช้ค่าเสียหายข้างต้น  บริษัทจะชําระให้เป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะและจะจดัส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ภายใน 

14 วนันบัจากวนักําหนดการใช้สทิธิ ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิตามท่ีอยู่ท่ีปรากฎในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั 

อนึ่ง ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมีสัญชาติต่างด้าวใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญแต่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้เน่ืองจากอตัราส่วนการถือหุ้นของชาวต่างด้าวในขณะนัน้เกินกว่าจํานวนท่ีระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัท ในกรณีเช่นนี ้บริษัท

จะไมช่ดใช้ค่าเสียหายหรือดําเนินการอ่ืนใดให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิชาวต่างด้าวดงักล่าวและผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิชาวต่างด้าวไม่

มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกร้องให้บริษัทชดใช้ใด ๆ ทัง้สิน้ อย่างไรก็ดี ใบสําคญัแสดงสิทธิยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวนัสิน้สุดการใช้

สิทธิ หาก ณ วนัใช้สิทธิครัง้สุดท้ายผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิชาวต่างด้าวยงัไม่สามารถใช้สิทธิได้ เน่ืองจากอตัราส่วนการถือหุ้นของชาวต่าง

ด้าวในขณะนัน้เกินกว่าจํานวนท่ีระบุไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท ให้ถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวหมดอายุลง โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดง

สิทธิท่ีมีสญัชาตติา่งด้าวดงักล่าว ไมมี่สิทธิเรียกร้องคา่เสียหายใดๆ ตอ่บริษัท และบริษัทจะไมด่ําเนินการชดใช้คา่เสียหายท่ีเกิดขึน้ทัง้สิน้ 

6. สถานภาพของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีอยู่ระหว่างการแสดงความจาํนงในการใช้สิทธิ 

ในช่วงระยะเวลาตัง้แต่ท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้แสดงความจํานงในการใช้สิทธิโดยสมบูรณ์แล้วนัน้ จนถึงวนัก่อนท่ีนาย

ทะเบียนหุ้นสามญัของบริษัทได้จดแจ้งช่ือของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทท่ี

กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วทุกประการ บริษัทจะถือว่าสิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว มีสิทธิและสภาพ

เหมือนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิรายอ่ืนท่ียงัไม่ได้แสดงความจํานงในการใช้สิทธิ และนบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนหุ้นสามญัของบริษัทได้จด

แจ้งรายช่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้แสดงความจํานงการใช้สิทธิโดยสมบูรณ์แล้วนัน้ลงในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทท่ี

กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วทุกประการ บริษัทจะถือว่าสิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ดงักล่าวมีฐานะเป็นผู้ ถือ 

หุ้นสามญัของบริษัทโดยสมบรูณ์ 

ในกรณีท่ีบริษัทมีการปรับราคาใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิในช่วงท่ีบริษัทยงัไม่ได้นําหุ้นสามัญท่ีเกิดขึน้จากการใช้สิทธิ

ตามใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้ทําการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิ

ย้อนหลงั โดยบริษัทจะดําเนินการออกหุ้นสามญัใหม่เพิ่มเตมิให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิโดยเร็วท่ีสดุตามจํานวนท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดง
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สิทธิสมควรจะได้รับหากราคาท่ีได้ปรับใหม่นัน้มีผลบงัคบัใช้ โดยหุ้นสามญัส่วนเพิ่มอาจได้รับช้ากว่าหุ้นสามญัท่ีได้รับก่อนหน้านีแ้ล้ว แต่

ไม่เกิน 15 วนัทําการนบัจากวนัท่ีมีการปรับสิทธิ  

7. หุ้นสามัญใหม่ท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

หุ้นสามญัท่ีออกใหม่เน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกบัหุ้นสามญัเดิมของบริษัทซึง่ได้

ออกก่อนหน้านีแ้ล้วและเรียกชําระเต็มมูลค่าทุกประการ ทัง้นี ้นับแต่วนัท่ีมีการจดแจ้งช่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุ

ทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วหากบริษัทได้ประกาศวนักําหนดให้สิทธิในเงินปันผลหรือ

ผลประโยชน์อ่ืนใดให้แก่ผู้ ถือหุ้นก่อนวนัท่ีบริษัทได้จดแจ้งช่ือของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ี

กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะไมมี่สิทธิได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อ่ืนนัน้ 

8. การจอง การจาํหน่าย และการจัดสรร 

8.1 วธีิการเสนอขายหลักทรัพย์ 

การเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้นีไ้ม่ผ่านผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์และรับประกนัการจําหน่าย   

8.2   วธีิการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ 

การเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นีเ้ป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัท ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

ในอตัราการจดัสรรท่ีหุ้นสามญัเดมิจํานวน 12 หุ้น ตอ่ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ SIMAT-W4 โดยบริษัทจะออกและจดัสรรใบสําคญัแสดง

สิทธิให้แก่ผู้ ท่ีมีรายช่ือปรากฏเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ในวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับจดัสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W4 

(Record Date) ในวนัท่ี 26 มิถุนายน 2561 ทัง้นี ้ในการคํานวณสิทธิท่ีจะได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ SIMAT-W4 แต่ละรายนัน้ หาก

เกิดเศษจากการคํานวณตามอตัราการจดัสรรดงักล่าวข้างต้นให้ปัดเศษนัน้ทิง้ 

8.3  วธีิการส่งมอบใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทจะดําเนินการให้ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ เป็นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ และบริษัทจะดําเนินการส่งมอบใบสําคญัแสดง

สิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิท่ีใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญั  ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ก) กรณีผู้ ถือหุ้นเดมิไมมี่บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

บริษัทจะออกและส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามท่ีอยู่ท่ีระบไุว้ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยจะออกและส่ง

มอบให้แก่ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรเป็นเวลาไม่เกิน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ เพ่ือให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถซือ้ขาย

ใบสําคญัแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ได้ทนัทีท่ีได้รับใบสําคญัแสดงสิทธิ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนญุาตให้

ใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัทสามารถทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯได้ 

ข) กรณีผู้ ถือหุ้นเดมิมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

หากผู้ ถือหุ้นเดิมมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่แล้วกบับริษัทหลกัทรัพย์ บริษัทจะดําเนินการให้นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิของ 

ส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั ตามจํานวนท่ีได้รับการจดัสรรโดยการโอนเข้า

บญัชีหลกัทรัพย์ผ่านระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ผ่านศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ในกรณีนี ้ผู้ ได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถ

ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัครัง้แรกได้ทนัที และขายใบสําคญัแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

อนญุาตให้ใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัทสามารถทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

8.4 รายละเอียดเก่ียวกับหุ้นสามัญท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญ 

จํานวนหุ้นท่ีรองรับการใช้สิทธิ 53,201,460 หุ้น 

มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

ราคาการใช้สิทธิหุ้นละ 1.00 บาท (เว้นแตก่รณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 
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สิทธิประโยชน์ และเง่ือนไขอ่ืน  -ไมมี่- 

8.5 ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ และตลาดรองของหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิ 

8.5.1 ตลาดรองของใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขายในครัง้นี ้บริษัทจะย่ืนขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอ ไอ ทัง้นี ้ภายใต้เง่ือนไขการ

ปฏิบตัิตามประกาศ และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง โดยบริษัทจะดําเนินการย่ืนเอกสารต่อตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 15 วนั หลงัจากได้ทําการ

จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

8.5.2 ตลาดรองของหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิ 

บริษัทจะดําเนินการย่ืนขออนญุาตนําหุ้นสามญัท่ีออกใหม่จากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ภายใน 30 วนั นบัจากวนัสดุท้ายของระยะเวลาการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ทัง้นี ้

เพ่ือให้หุ้นสามญัดงักล่าวสามารถทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้เช่นเดียวกบัหุ้นสามญัเดมิของบริษัท 

8.6 การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่ 

ก)  ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรรหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจํานวนท่ีใช้สิทธิแก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบ

รับ ตามช่ือท่ีอยู่ท่ีระบไุว้ในสมดุทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ ภายใน 15 วนัทําการนบัจากวนัครบกําหนดการใช้สิทธิในแตล่ะครัง้  ในกรณีนี ้

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัจะไม่สามารถขายหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบ

หุ้น ซึง่อาจจะได้รับภายหลงัจากหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิได้รับอนญุาตใิห้เข้าทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

ข)  ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับ

ฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบญัชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่ง ผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซือ้ ขายหลกัทรัพย์อยู่ ในกรณีนี ้ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะดําเนินการนําหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้

กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผู้ ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนหุ้นสามัญท่ี

บริษัทหลกัทรัพย์นัน้  ฝากหุ้นสามญัอยู่ ในขณะเดียวกนั บริษัทหลกัทรัพย์นัน้  ก็จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้นสามญัท่ีบริษัทหลกัทรัพย์นัน้  

ฝากหุ้นสามญัอยู่ ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นัน้  ก็จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้นสามญัท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ท่ีได้รับการจดัสรร

หุ้นฝากไว้และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้  ท่ีได้รับการจดัสรรภายใน 7 วนัทําการ นบัจากวนัครบกําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้  

ในกรณีนี ้  ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นสามญั จะสามารถขายหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัที

ท่ีตลาดหลักทรัพย์อนญุาตให้หุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีใช้

สิทธิซือ้หุ้นสามญัเลือกให้บริษัทดําเนินการตามข้อนี ้ ช่ือของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับการจดัสรรหุ้น จะต้องตรงกบัช่ือเจ้าของบญัชี

ซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชีหลกัทรัพย์ดงักล่าว มิฉะนัน้แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะ

ดําเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับจดัสรรหุ้นตามข้อ ก) แทน 

ค)  ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์ โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นสามัญไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขท่ี 600 ในกรณีนี ้ 

บริษัทจะดําเนินการนําหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชี

จํานวนหุ้นสามญั ตามจํานวนท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีผู้ออกหลกัทรพย์ั สมาชิกเลขท่ี 600 และออกหลกัฐาน

การฝากให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นภายใน 7 วนัทําการ นบัจากวนัครบกําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้  เม่ือผู้ ท่ีได้รับ

การจดัสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ทัว่ไป 

ซึง่อาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดําเนินตามท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้  ๆ กําหนด ดงันนั  ในกรณีนี ้ ผู้ ท่ีได้รับ

การจดัสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้นของบริษัททําการซือ้ขายได้

ในตลาดหลกัทรัพย์ และผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นได้ดําเนินการถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักล่าวแล้ว 



บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

  หน้า 17 

9. การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ 

9.1 การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมไิด้ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้

(1) แบบการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิระหวา่งผู้ โอนและผู้ รับโอน 

การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิจะสมบูรณ์ เม่ือผู้ โอนใบสําคญัแสดงสิทธิซึง่เป็นผู้ ท่ีสมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดง

สิทธิระบุช่ือเป็นเจ้าของใบสําคญัแสดงสิทธิในจํานวนท่ีจะทําการโอนหรือผู้ รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเน่ือง

ครบถ้วนจากผู้ ท่ีปรากฎช่ือดงักล่าว (แล้วแตก่รณี) ได้ส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ รับโอนโดยลงลายมือช่ือสลกัหลงัแสดงการโอน

ให้ไว้ด้วย 

(2)  ผลการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิระหวา่งผู้ รับโอนกบัผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 

การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิจะใช้ยันกบัผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิได้ก็ต่อเม่ือนายทะเบียนได้รับคําขอลงทะเบียน

การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ พร้อมทัง้ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีผู้ รับโอนใบสําคญัแสดงสิทธิได้ลงลายมือช่ือเป็นผู้ รับโอนในด้านหลังของ

ใบสําคญัแสดงสิทธินัน้ครบถ้วนแล้ว 

(3) ผลของการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิระหวา่งผู้ รับโอนกบับคุคลภายนอก 

การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิจะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเม่ือนายทะเบียนได้ลงทะเบียนการโอนใบสําคัญ

แสดงสิทธิในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว 

(4) การขอลงทะเบียนการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิตอ่นายทะเบียน 

จะต้องกระทํา ณ สํานกังานใหญ่ของนายทะเบียนในวนัและเวลาทําการของนายทะเบียน และจะต้องทําตามแบบ

และวิธีการท่ีนายทะเบียนกําหนด โดยนายทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธไม่รับคําขอลงทะเบียนการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ หากนายทะเบียน

เห็นว่าการโอนใบสําคญัแสดงสิทธินัน้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้ ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีลงลายมือช่ือ

ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 9.1(1) พร้อมทัง้หลักฐานอ่ืนๆ ท่ียืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอน

ใบสําคญัแสดงสิทธิตามท่ีนายทะเบียนกําหนดให้แก่นายทะเบียนด้วย ซึง่นายทะเบียนจะลงทะเบียนการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิในสมดุ

ทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิให้แล้วเสร็จภายใน 7 วนัทําการ หลงัจากวนัท่ีนายทะเบียนได้รับคําขอลงทะเบียนการโอนใบสําคญั

แสดงสิทธิพร้อมทัง้ใบสําคญัแสดงสิทธิและหลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีจะต้องสง่มอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 

9.2  การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

10. ข้อจาํกัดในการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิ 

10.1 การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ 

บริษัทไมมี่ข้อจํากดัในการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ เว้นแตก่ารโอนท่ีเกิดขึน้ในช่วงปิดสมดุทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือพักการ

โอนสิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 21 วนั ก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้ายและใบสําคญัแสดงสิทธิจะถูกสัง่พกัการซือ้ขาย (การขึน้

เคร่ืองหมายแสดงการห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว (SP) จากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้า 2 วนัทํา

การ ก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหรือระยะเวลาตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด (ในกรณีท่ีการปิดสมดุทะเบียนพกั

การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิตรงกบัวนัหยุดทําการของบริษัทหรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ให้เล่ือนวนัปิดสมดุทะเบียนเป็นวนัทํา

การถดัไป) อนึง่ ในกรณีท่ีจะมีการประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษัทจะให้มีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือ

กําหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมในระยะเวลาไมเ่กิน 21 วนั ก่อนวนัประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ

ด้วย 

10.2 การโอนหุ้นท่ีเกิดจากการใช้สิทธิ 
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ตามข้อบงัคบัของบริษัท หุ้นของบริษัทจะโอนได้อย่างเสรี เว้นแต่การโอนหุ้นท่ีมีผลทําให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลท่ีไม่ใช่

บุคคลสัญชาติไทยในบริษัทมีจํานวนเกินกว่าท่ีกําหนดในข้อบังคับของบริษัทร้อยละ 49 ของหุ้นท่ีได้ออกจําหน่ายแล้วทัง้หมด ตาม

ข้อบงัคบัของบริษัทข้อท่ี 16 อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อบงัคบับริษัทในส่วนท่ีเก่ียวกับการโอนหุ้น

ภายหลงัการออกใบสําคญัแสดงสิทธินี ้โดยให้ถือว่าการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทมีผลบงัคบัต่อเง่ือนไขการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดง

สิทธินีน้บัตัง้แตว่นัท่ีได้รับจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์เป็นต้นไป   

11. การแก้ไขเพิ่มเตมิข้อกําหนดสิทธิ 

11.1 การแก้ไขเพิ่มเตมิในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคญัหรือท่ีต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธิในเร่ืองท่ีจะกระทบตอ่สิทธิท่ีมิใช่สาระสําคญัของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือเร่ืองท่ีเห็น

ได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิโดยชดัแจ้ง หรือในส่วนซึง่ไม่ทําให้สิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิด้อยลง หรือเพ่ือให้

เป็นไปตามบทบัญญัติ หรือหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 

กฎระเบียบ ข้อบงัคบั หรือคําสัง่ท่ีมีผลบงัคบัทัว่ไป หรือประกาศ หรือข้อบงัคบัของสํานกังานก.ล.ต.ท่ีเก่ียวข้อง ให้กระทําได้โดยเพียงมีมติ

จากท่ีประชมุของคณะกรรมการบริษัท 

11.2 การแก้ไขเพิ่มเตมิในส่วนท่ีเป็นสาระสําคญั 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธินอกจากกรณี ข้อ 11.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทท่ีเป็นไปตามมติของ

คณะกรรมการบริษัทและมตท่ีิประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 12.8 หรือข้อ 12.10 แล้วแตก่รณี 

11.3 ข้อจํากดัของการแก้ไขเพิ่มเตมิข้อกําหนดสิทธิ 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธิข้างต้น  จะต้องไม่เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมในเร่ืองการขยายอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ 

อตัราการใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิ รวมทัง้จะต้องไม่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมท่ีขดักบักฎเกณฑ์ใดๆ ของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือ ของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้ท่ีมีผลบงัคบัใช้แล้วหรือท่ีจะมีเพ่ิมเติมภายหลังจากวนัท่ีบริษัทออกและ

เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธินี ้เว้นแตบ่ริษัทจะได้รับการผ่อนผนั 

11.4 การดําเนินการแก้ไขเปล่ียนแปลง 

บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเตมิข้อกําหนดสิทธิตามมตท่ีิประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือตามมติท่ีประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ภายใน 3 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัท่ีมีประชมุเพ่ือลงมต ิและบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเตมิข้อกําหนดสิทธิเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้สํานกังาน 

ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสิทธิทราบผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมลู ของตลาดหลกัทรัพย์ในวนัเดียวกบัท่ีบริษัทแจ้งสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ 

12. การประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 

12.1 การเรียกประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 

บริษัทจะเรียกประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือขอมติในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีเกิด

กรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  มีการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเตมิข้อกําหนดสิทธิในส่วนท่ีเป็นสาระสําคญัตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 11.2 

(2)  มีเหตกุารณ์สําคญัซึง่บริษัทเห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิอย่างเป็นนยัสําคญัหรือ

ความสามารถของบริษัทในการปฏิบตัหิน้าท่ีตามข้อกําหนดสิทธิ 

(3)  มีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิรายหนึง่หรือหลายรายท่ีถือใบสําคญัแสดงสิทธิรวมกนัไม่น้อยกวา่ร้อยละ 25 ของจํานวน

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิได้มีการใช้สิทธิร้องขอให้บริษัทดําเนินการจดัประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยได้ทําเป็นหนงัสือท่ีระบุเหตุ 

ผลอย่างชดัเจนในการขอให้ มีการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 
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ทัง้นี ้บริษัทจะจดัให้มีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือกําหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออก

เสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ในระยะเวลาไม่เกิน 21 วนัก่อนวนัประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์  ไม่น้อยกวา่ 7 วนัทําการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ 

12.2 ผู้ มีสิทธิเข้าร่วมประชมุ 

ผู้ มีสิทธิเข้าร่วมในการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแตล่ะครัง้ จะประกอบด้วยบคุคลตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิและตวัแทนของบริษัท 

(2)  ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษากฎหมาย หรือบคุคลซึง่มีส่วนเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีท่ีประชมุจะพิจารณาซึง่ได้รับการร้อง

ขอจากบริษัท และ/หรือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิให้เข้าร่วมประชมุเพ่ือทําการชีแ้จงและแสดงความเหน็ตอ่ท่ีประชมุ 

(3)  บคุคลใดๆ ท่ีประธานในท่ีประชมุอนญุาตให้เข้าร่วมประชมุในฐานะผู้สงัเกตการณ์ 

12.3  หนงัสือเชิญประชมุ 

บริษัทจะเป็นผู้จดัทําหนงัสือเชิญประชมุและส่งให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทกุรายท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนพกัการ

โอนใบสําคญัแสดงสิทธิตามข้อ 15.1 ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิโดยหนงัสือเชิญประชุมจะระบุ

อย่างน้อยในเร่ือง สถานท่ี วนั เวลา ผู้ ท่ีขอให้เรียกประชมุ และวาระการประชมุกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ขอให้มีการประชมุตาม

ข้อ 12.1(3) และผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีร้องขอนัน้มีเอกสารท่ีจะให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้ใช้ประกอบการพิจารณาเพ่ือการลงมติ 

โดยจะให้บริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายของการจัดทําสําเนาเพ่ือแนบส่งไปกับหนังสือเชิญประชุม และ/หรือเพ่ือการแจกจ่ายในท่ี

ประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ กรณีเช่นนี ้บริษัทมีสิทธิท่ีจะทําสําเนาเฉพาะเอกสารท่ีบริษัทเห็นว่าเก่ียวข้องและจําเป็น และ/หรือเฉพาะ

เนือ้ความสําคญัท่ีบริษัทสรุปจากเอกสารเหล่านัน้เพ่ือใช้ในการดงักล่าวก็ได้ 

12.4  การมอบฉนัทะ 

ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอาจแต่งตัง้ผู้ รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และ/หรือออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิคราวใดๆ ก็ได้ โดยการมอบฉันทะนัน้ต้องทําเป็นหนงัสือตามแบบท่ีบริษัทหรือนายทะเบียนกําหนดและได้จดัส่งให้แก่

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแล้ว ทัง้นีผู้้ รับมอบฉันทะจะต้องย่ืนหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวต่อประธานท่ีประชมุ

หรือบคุคลท่ีประธานท่ีประชมุมอบหมายก่อนเร่ิมการประชมุ 

12.5 องค์ประชมุ 

ท่ีประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องมีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิและ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึง่

ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นจํานวนรวมกนัไม่น้อยกวา่ร้อยละ 25 ของจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิเข้าร่วมประชมุ จงึจะครบ

เป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นการประชมุครัง้ใหมท่ี่เล่ือนมาจากการประชมุครัง้ก่อนซึง่ไมส่ามารถประช ุ

มได้เน่ืองจากไม่ครบองค์ประชุมตามวรรคก่อน การประชุมครัง้ใหม่นีจ้ะต้องประกอบด้วยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิและ/หรือผู้ รับมอบ

ฉนัทะเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกวา่ 5 รายขึน้ไป จงึจะครบเป็นองค์ประช ุม 

12.6 ประธานท่ีประชมุ 

ให้ประธานกรรมการของบริษัทหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการของบริษัท ทําหน้าท่ีเป็นประธานของท่ี

ประชมุ โดยประธานท่ีประชมุมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในจํานวนท่ีไมเ่กินใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีตนมีอยู่เทา่นัน้ 

12.7  การเล่ือนประชมุ 

ในการประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ไม่ว่าครัง้ใด หากปรากฏว่าเม่ือล่วงเวลานดัไปแล้วถึง 45 นาที ยงัมีผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสิทธิเข้าร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุ ประธานในท่ีประชมุจะต้องสัง่เลกิการประชมุ โดย 



บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

  หน้า 20 

(1)  ในกรณีท่ีบริษัทเป็นผู้ เรียกประชุม ให้ประธานในท่ีประชุมเล่ือนการประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไปประชุมในวนั 

เวลา และสถานท่ีซึง่ประธานกําหนด โดยวนันดัประชมุใหม่จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนั แตไ่ม่เกิน 14 วนั นบัจากวนันดั

ประชุมเดิม นอกจากนี ้เร่ืองท่ีพิจารณาและลงมติในท่ีประชมุครัง้ใหม่ จะต้องเป็นเร่ืองเดิมท่ีอาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชุมครัง้

ก่อนเทา่นัน้ 

(2) ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ เป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชุม หรือเป็นการเรียกประชุมเน่ืองจากการประชุมในครัง้

ก่อนขาดองค์ประชมุ จะไมมี่การประชมุใหม่ตามกําหนดไว้ในข้อ (1) 

ทัง้นี ้หนงัสือเชิญประชุมสําหรับการประชุมครัง้ใหม่ท่ีจะจดัขึน้จะส่งให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ตามรายช่ือและท่ีอยู่

ซึง่เคยได้จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมในครัง้ก่อนทกุราย ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วนัก่อนวนันดัประชุมครัง้ใหม่โดยบริษัทมีสิทธิท่ีจะ

ไม่ส่งเอกสารประกอบการประชมุซํา้กบัท่ีได้เคยส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้ก่อน 

12.8 มตท่ีิประชมุ 

มตขิองท่ีประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิทัง้หมดของ

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิ ทธิหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง และให้มตินัน้มีผลผูกพนัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทกุ

ราย ไม่วา่จะได้เข้าร่วมประชมุหรือไมก็่ตาม 

ผู้ ท่ีมีสิทธิออกเสียงข้างต้น  หมายถงึผู้ ท่ีไมมี่ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีท่ีประชมุจะพิจารณาลงมต ิ

12.9 รายงานการประชมุ 

บริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิโดยให้ ประธานท่ีประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นัน้ๆ เป็นผู้ลงนามรับรองรายงานการประชุมทัง้นี ้ให้จดัเก็บ

รายงานการประชมุไว้ท่ีสํานกังานใหญ่ของบริษัท 

รายงานการประชุมดงักล่าวซึง่ลงนามโดยประธานท่ีประชุมในแต่ละครัง้ให้ถือว่าถูกต้องและผูกพนัผู้ ถือใบสําคญัแสดง

สิทธิทกุรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิร้องขอบริษัทจะต้องจดัส่งรายงานการประชมุ

ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิรายท่ีร้องขอด้วย โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการจดั 

ส่งรายงานการประชมุนัน้ๆ 

12.10 มตเิป็นหนงัสือแทนการประชมุ 

ในกรณีท่ีจะต้องมี การประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือลงมติไม่ว่าเร่ืองหนึง่เร่ืองใดตามท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ 

บริษัทอาจขอให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทําความตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือลงมติใน

เร่ืองดงักล่าวได้ แต่มติดงักล่าวจะต้องมีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่งถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิทัง้หมดลงลายมือช่ือให้ความเห็นชอบไว้เป็นหลักฐานในหนงัสือฉบบัเดียวกันหรือหลายฉบบัก็ได้ 

และส่งมอบให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ เก็บรักษาไว้ 

การลงมตติามวิธีการท่ีกําหนดในข้อ 12.10 นี ้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนมติท่ีส่งมาได้เว้น

แตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจากบริษัท และมตดิงักลา่วจะมีผลใช้บงัคบัและผกูพนัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทกุราย ไม่วา่จะได้ลง

ลายมือช่ือให้ความเหน็ชอบในมตดิงักล่าวหรือไมก็่ตาม 

12.11 คา่ใช้จ่าย 

บริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตามสมควรทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 

13 ผลบังคับข้อกําหนดสิทธิและกฎหมายท่ีใช้บังคับ 





Checklist warrant-RO 

สําหรับการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น (“warrant”) และหุ้นทีอ่อกใหม่เพ่ือรองรับ 

warrant (“หุ้นรองรับ”) ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น  
 

บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ (“บริษัท”)   บริษัท ไซแมท เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)   

   เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“บจ.”) 

         เป็นบริษทัมหาชนจาํกดัท่ีมีหนา้ท่ีตามมาตรา 56 (ท่ีไม่ใช่ บจ.) 

 

รายละเอยีดของ warrant   

 - ช่ือ warrant  (ถา้มี) ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ บริษทั ไซแมท เทคโนโลย ี

จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 4 (SIMAT-W4)  

 - เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีมีรายช่ือ ณ วนัท่ี  26 มิถุนายน 2561 

 - วนัท่ีเสนอขาย warrant  9 กรกฎาคม 2561 - วนัส้ินสุดอาย ุwarrant 8 กรกฎาคม 2564 

 - จาํนวน warrant ท่ีเสนอขาย  43,692,426  วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย  8 กรกฎาคม 2564 

 - ราคาท่ีเสนอขาย   ไม่คิดมูลค่า                               - จาํนวนหุน้รองรับ  43,692,426 

 - อตัราการใชสิ้ทธิ 1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามญั - ราคาใชสิ้ทธิ  1.00 บาท  
 

 

Checklist 

ครบถ้วน 

ตามเกณฑ์0

1 

เอกสาร 

อ้างองิ 

(ข้อ/หน้า) 

1. ลกัษณะของ warrant   

 1.1 สัดส่วนจาํนวนหุน้รองรับต่อจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ

บริษทั1

2 เท่ากบั 49.40% 

  ≤ 50% 

         

                                                        
1
  ใหร้ะบุ  N/A หากเกณฑใ์นขอ้ใดไม่สามารถ apply กบักรณีของบริษทัได ้

2  วธีิการคาํนวณสดัส่วนจาํนวนหุน้รองรับ :  

((จาํนวนหุน้รองรับ warrant ท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี) + (จาํนวนหุน้รองรับ CD หรือ warrant ท่ีเสนอขาย 

  ในคร้ังอ่ืน* ซ่ึงไม่รวมหุน้ท่ีจดัไวร้องรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant))    

                        (จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  ซ่ึงรวมจาํนวนหุน้ท่ีจะออกใหม่อ่ืน 

ท่ีบริษทั จะเสนอขายควบคู่กบั warrant ในคร้ังน้ี) 

 * เฉพาะจาํนวนหุ้นรองรับท่ี outstanding  อน่ึง หากในการประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือมีมติออก warrant ในคร้ังน้ี ผูถื้อหุ้น

มีมติอนุมติัให้ออกหุ้นเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน หรือผูถื้อหุ้นมีมติในวาระอ่ืนใดท่ี

อาจทาํให้จาํนวนหุ้นรองรับ outstanding ท่ีจะตอ้งนาํมาคาํนวณเพ่ิมข้ึน เช่น การจ่ายเงินปันผลเกินกวา่ท่ีกาํหนด ซ่ึงเป็นผลให้ตอ้งมีการ

ปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน  เป็นตน้  บริษทัตอ้งนาํหุ้นรองรับท่ีอาจเพ่ิมข้ึนดงักล่าวมารวมคาํนวณดว้ย 

    ทั้งน้ี CD    = หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

            ESOP = การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่กรรมการหรือพนกังานตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน

เก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน 
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Checklist 

ครบถ้วน 

ตามเกณฑ์ 

เอกสาร 

อ้างองิ 

(ข้อ/หน้า) 

  > 50% เฉพาะเป็นการออก warrant ในกรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปน้ี  

ท่ีไดรั้บผอ่นผนัจากสาํนกังานก่อนการเสนอขาย  ตามหนงัสือท่ี ___ลงวนัท่ี _____ 

 (1) บริษทัอยูใ่นภาวะท่ีมีความจาํเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือ 

ทางการเงิน 

 (2) เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหน้ีของบริษทั  

 (3) กรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นและสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ

บริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวม  

  

 1.2 มีอายแุน่นอน ซ่ึง ≤ 10 ปี นบัแต่วนัท่ีออก warrant  (วนัท่ี 9 กรกฎาคม 

2561)  

        ขอ้กาํหนดสิทธิ 

หนา้ 3 

 1.3 กาํหนดราคา และอตัราการใชสิ้ทธิไวอ้ยา่งแน่นอน         ขอ้กาํหนดสิทธิ 

หนา้ 3 

 1.4 มีระยะเวลาใหแ้สดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ≥ 15 วนั 

ก่อนวนัใชสิ้ทธิ2

3 

        ขอ้กาํหนดสิทธิ 

หนา้ 4 

 1.5 กาํหนดใหมี้การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้รองรับใหแ้ลว้เสร็จภายในอาย ุwarrant         ขอ้กาํหนดสิทธิ 

หนา้ 4 - 5 

2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัน้ี   

 2.1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบั warrant เช่น 

  - ราคาหรืออตัราท่ีคาดวา่จะเป็นราคาหรืออตัราการใชสิ้ทธิ 

  - ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ  

 - วนัส้ินสุดของการใชสิ้ทธิ  

 - เหตุใหต้อ้งออกหุน้ใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ 

              - อ่ืน ๆ (ถา้มี) ระบุ ________ 

        เอกสารแนบ 5 

หนา้ 1-5 

หนงัสือเชิญ

ประชุมผูถื้อหุ้น 

 2.2 ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ (dilution effect) หากมีการใชสิ้ทธิครบถว้น  

โดยไดร้ะบุ 

  (1) price dilution4 

        เอกสารแนบ 5

หนา้ 3-4 

หนงัสือเชิญ

ประชุมผูถื้อหุ้น 

                                                        
3
 ไม่รวมวนัใชสิ้ทธิ 

4
  Price dilution  = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

     ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

  โดยราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จาํนวนหุน้ paid-up) + (ราคาใชสิ้ทธิ x จาํนวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี)   

                              จาํนวนหุน้ paid-up + จาํนวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 
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Checklist 

ครบถ้วน 

ตาม

เกณฑ์ 

เอกสาร 

อ้างองิ 

(ข้อ/หน้า) 

2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัน้ี (ถา้มี)   

 2.2 ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ (dilution effect) หากมีการใชสิ้ทธิครบถว้น  

โดยไดร้ะบุ (ต่อ) 

 (2) earning per share dilution5 หรือ control dilution6 

        เอกสารแนบ 5  

หนา้ 3-4  

หนงัสือเชิญประชุมผู ้

ถือหุ้น 

 2.3 วธีิการจดัสรรwarrant          เอกสารแนบ 5 หนา้ 1 

หนงัสือเชิญประชุมผู ้

ถือหุ้น 

 2.4  ขอ้มูลอ่ืนๆ (ถา้มี) ระบุ _________________________________   

3. มติทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นและอายุมต ิ   

 3.1 บริษทัไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ให้ออกหุ้นรองรับอยา่งเพียงพอ           มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

หนา้ 18-20 

 3.2 บริษทัไดเ้สนอขาย warrant แลว้เสร็จภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุม 

ผูถื้อหุน้มีมติ (ผูถื้อหุ้นอนุมติัเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561) 

        มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

หนา้ 12-14 

4. ข้อกาํหนดสิทธิของ warrant มีรายการอยา่งนอ้ย ดงัน้ี   

 4.1 รายละเอียดของ warrant โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 (1) อายขุอง warrant  ระบุ__3_____ ปี 

 (2) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ 

 (3) อตัราการใชสิ้ทธิ 

 (4) วธีิการใชสิ้ทธิของ warrant เช่น ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิได ้1 

คร้ัง และ ถือเป็นคร้ังสุดทา้ย คือ วนัท่ีครบ 3 ปี นบัแต่วนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

              (5)  รายละเอียดสาํคญัอ่ืน (ถา้มี) ระบุ____________ 

        ขอ้กาํหนดสิทธิ หนา้ 

3 – 4 

 4.2 เหตุ เง่ือนไข และกระบวนการในการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้กาํหนดตาม warrant         ขอ้กาํหนดสิทธิ ขอ้ 

11 - 12 หนา้ 17-18 

 4.3 ค่าเสียหายท่ีผูถื้อ warrant จะไดรั้บในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถจดัใหมี้ 

หุน้รองรับได ้ซ่ึงตอ้งไม่ตํ่ากวา่ส่วนต่างระหวา่งราคาตลาดของหุ้นของบริษทักบั 

ราคาใชสิ้ทธิ 

        ขอ้กาํหนดสิทธิ ขอ้ 5 

หนา้ 13-14 

                                                        
5  Earnings per share dilution  = Earning per share ก่อนเสนอขาย - Earning per share หลงัเสนอขาย 

        Earning per share ก่อนเสนอขาย 

 โดย  Earning per share ก่อนเสนอขาย   = กาํไรสุทธิ / จาํนวนหุน้ paid-up  

           Earnings per share หลงัเสนอขาย  = กาํไรสุทธิ / (จาํนวนหุน้ paid-up + จาํนวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี) 
6
  Control dilution  =                          จาํนวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี     

            จาํนวนหุน้ paid-up + จาํนวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 
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Checklist 

ครบถ้วน 

ตามเกณฑ์ 

เอกสาร 

อ้างองิ 

(ข้อ/หน้า) 

4. ข้อกาํหนดสิทธิของ warrant มีรายการอยา่งนอ้ย ดงัน้ี (ต่อ)   

 4.4 มาตรการคุม้ครองผูถื้อ warrant  ซ่ึงมีขอ้กาํหนดดงัน้ี 

 (1) กรณีมีขอ้กาํหนดใหบ้ริษทัสามารถเรียกใหผู้ถื้อ warrant ใชสิ้ทธิ 

ก่อนกาํหนด บริษทัรับรองวา่ ขอ้กาํหนดดงักล่าว 

 (ก) มีความเป็นธรรม ชดัเจน และเหตุแห่งการเรียกใหใ้ชสิ้ทธิ 

ก่อนกาํหนดดงักล่าวตอ้งอา้งอิงเหตุการณ์หรือการกระทาํท่ีไม่อยูใ่นอาํนาจควบคุม

ของบุคคลใด ๆ  

 (ข) กาํหนดใหบ้ริษทั ตอ้งเรียกใหมี้การใชสิ้ทธิเม่ือมีเหตุการณ์ 

ท่ีกาํหนดไว ้

 (ค) มีมาตรการท่ีเพียงพอซ่ึงทาํใหผู้ถื้อ warrant ในทอดต่อ ๆ ไป 

ทราบถึงขอ้กาํหนดดงักล่าว 

 (2) กาํหนดเหตุและเง่ือนไขในการปรับสิทธิในกรณีดงัต่อไปน้ีพร้อมกบั

ระบุวธีิการคาํนวณ 

 (ก) เม่ือมีการเปล่ียนแปลง par value หุ้นของบริษทั อนัเป็นผลมาจาก

การรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุน้ 

 (ข) เม่ือบริษทัเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาท่ีตํ่ากวา่ราคาตลาด6

7 

 (ค) เม่ือบริษทัเสนอขาย CD หรือ warrant ในราคาท่ีตํ่ากวา่ราคาตลาด7 

 (ง) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นท่ีออกใหม่

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

 (จ) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกวา่อตัราท่ีระบุไวใ้น

ขอ้กาํหนดสิทธิ 

 (ฉ) เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบั (ก) ถึง (จ) ท่ีทาํใหผ้ล

ประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ท่ีผูถื้อ warrant จะไดรั้บเม่ือมีการใชสิ้ทธิดอ้ยไปกวา่เดิม 

 กรณีการปรับสิทธิตามขอ้ (ข) และ (ค) บริษทัไดร้ะบุส่วนลดจากราคา

ตลาด พร้อมกบัวธีิการคาํนวณราคาเสนอขายและราคาตลาดในขอ้กาํหนดสิทธิแลว้ 

 ทั้งน้ี หากบริษทัจะไม่ดาํเนินการปรับสิทธิเม่ือเกิดเหตุการณ์ตาม  

(ก)-(ฉ) บริษทัไดรั้บผอ่นผนัจากสาํนกังานก่อนการเสนอขายแลว้ ตามหนงัสือ

ท่ี_________ ลงวนัท่ี _____________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

ไม่มีขอ้กาํหนด

ให้บริษทั

สามารถเรียกให้

ผูถื้อใบสาํคญั

แสดงสิทธิใช้

สิทธิก่อนครบ

กาํหนด 

 

 

 

 

 

 

ขอ้กาํหนดสิทธิ 

ขอ้ 4 หนา้ 9-13 

                                                        
7
  คือ การเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยมีราคาเสนอขายตํ่ากวา่ราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวธีิการคาํนวณราคาเสนอขาย

และราคาตลาดตามหมายเหตุ 1  
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หมายเหตุ 1 

การเสนอขายหลกัทรัพย์ทีอ่อกใหม่ในราคาตํ่า หมายถึง การเสนอขายหลกัทรัพยใ์นกรณีใดกรณีหน่ึง

ดงัต่อไปน้ี   

  1. การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาตํ่า หมายถึง การเสนอขายหุน้ โดยกาํหนดราคา

เสนอขายตาม 1 ใหมี้ส่วนลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 

  2. การเสนอขาย warrant ในราคาตํ่า หมายถึง การเสนอขาย warrant และหุน้รองรับ  

โดยกาํหนดราคาเสนอขายตาม 1 ใหมี้ส่วนลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 

  3. การเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (“CD”) ในราคาตํ่า หมายถึง การเสนอขาย CD  

โดยกาํหนดราคาเสนอขายตาม 1 ใหมี้ส่วนลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 

 

1. การคํานวณราคาเสนอขาย 

1.1 กรณีเสนอขายหุน้ ใหใ้ชร้าคาเสนอขายต่อผูล้งทุน 

1.2 กรณีเสนอขาย warrant ใหใ้ชร้าคาเสนอขาย warrant บวกราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 

  1.3  กรณีเสนอขายหุน้ควบคู่ไปกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ ใหค้าํนวณดงัน้ี 

((Ps) (Qs)) + ((Pw)(Qw)) + ((Ep)( Qx))  

                        Qs +  Qx 

  ทั้งน้ี โดยท่ี 

  Ps   =  ราคาเสนอขายหุน้ 

  Qs  =  จาํนวนหุน้ท่ีเสนอขายควบคู่ไปกบั warrant 

  Pw =  ราคาเสนอขาย warrant 

  Qw =  จาํนวน warrant ท่ีเสนอขายควบคู่ไปกบัหุน้ 

  Ep  =  ราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ตาม warrant 

  Qx  =  จาํนวนหุน้ท่ีจะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ตาม Qw 

 1.4 กรณีเสนอขาย CD ใหใ้ชร้าคาเสนอขาย CD หารดว้ยอตัราแปลงสภาพ 
 

2. การคํานวณราคาตลาด ใหใ้ชร้าคาหน่ึงราคาใดดงัต่อไปน้ี   

  2.1 ราคาตลาดถัวเฉลีย่ถ่วงนํ้าหนักของหุน้ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัทาํการติดต่อกนั  

แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนั ก่อนวนักาํหนดราคาเสนอขาย 

   (1) ราคาท่ีนาํมาถวัเฉล่ียสามารถใชร้าคาปิดหรือราคาเฉล่ียของการซ้ือขายหุ้น 

ในแต่ละวนัก็ได ้
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  (2) วนักาํหนดราคาเสนอขาย ใหเ้ป็นวนัใดวนัหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

  (ก) วนัท่ีคณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติัให้

บริษทัเสนอขาย warrant และหุน้รองรับในราคาตํ่า  

 (ข) วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัใหบ้ริษทัเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาตํ่า 

  (ค) วนัแรกท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุน 

  (ง) วนัท่ีผูล้งทุนมีสิทธิซ้ือหุน้ตาม warrant    

   ทั้งน้ี หากไม่ใชร้าคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุ้นตลาดตามขอ้ 2.1 ให้ระบุความ

เหมาะสมและเหตุผลของการไม่เลือกใชร้าคาตลาดดงักล่าวใหช้ดัเจนดว้ย 

 2.2 ราคาท่ีกาํหนดโดยผา่นการวเิคราะห์เปรียบเทียบกบัความตอ้งการซ้ือและความตอ้งการ

ขายหุน้ท่ีออกใหม่ของบริษทั เช่น การสาํรวจความตอ้งการซ้ือหลกัทรัพย ์(book building) เป็นตน้  

  2.3  ราคายติุธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีสาํนกังานให้

ความเห็นชอบ  ทั้งน้ี ให้เปิดเผยสมมติฐานสาํคญัท่ีใชป้ระกอบการคาํนวณราคาตลาดใหเ้พียงพอ

และชดัเจนดว้ย 
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เอกสารทีต้่องจัดส่งพร้อมกบั checklist การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น (“warrant”) 

และหุ้นทีอ่อกใหม่เพ่ือรองรับwarrant (“หุ้นรองรับ”)  ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

 

เอกสารทีต้่องจัดส่งพร้อมกบั checklist มี/ไม่มี หมายเหตุ 

1. รายงานผลการเสนอขาย warrant และหุน้รองรับ       

2. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นท่ีขออนุมติัให้ออกและเสนอขาย 

warrant และหุน้รองรับ 

     

3. มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีอนุมติัใหอ้อกและเสนอขาย warrant  

 และหุน้รองรับ 

     

4. ขอ้กาํหนดสิทธิ warrant      

5. รายละเอียดการคาํนวณจาํนวนหุน้รองรับ      

6. รายละเอียดการคาํนวณ dilution effect      

7. หนงัสือสาํนกังานแจง้การผอ่นผนัการออก warrant ในสัดส่วน 

 ท่ีมากกวา่ 50% (ถา้มี) 

ไม่มี     

8. หนงัสือสาํนกังานแจง้การผอ่นผนัใหบ้ริษทัไม่ตอ้งดาํเนินการ 

 ปรับสิทธิเม่ือเกิดเหตุการณ์ตามท่ีประกาศกาํหนด (ถา้มี) 

ไม่มี     

 

หมายเหตุ    

(1) เอกสารขา้งตน้ตอ้งใหก้รรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัเป็นผูล้งนามรับรองความถูกตอ้งของ 

เอกสารทุกหนา้ พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 

(2) การรายงานผลการเสนอขาย warrant และหุน้รองรับ ใหร้ายงานผลการขายภายใน 15 วนันบัแต่ 

วนัปิดการเสนอขาย (มาตรา 64 แห่ง พรบ.หลกัทรัพย ์และประกาศวา่ดว้ยการยกเวน้การยืน่แบบ filing) 

http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/nrs_search.php?chk_frm=1&ref_id=72&cat_id=27&topic_desc=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://www.sec.or.th/laws_notification/file_dw_th/secact_codify.pdf
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/nrs_search.php?chk_frm=1&ref_id=72&cat_id=24&topic_desc=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C


 

รายละเอียดการคาํนวณจาํนวนหุ้นรองรับและ dilution effect สาํหรับ 

ใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ บริษัท ไซแมท เทคโนโลย ีจาํกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 4 (SIMAT-W4) 

 

จํ านวน หุ้นสา มัญ ที่

จัดสรรไว้เพื่ อรองรับ

ใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

43,692,426 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 49.40* ของหุ้ นที่จําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดของบริษัท จํานวน 524,309,103 หุ้น 

 
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น 1. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคํานวณได้จากสตูรตอ่ไปนี ้

Price Dilution = (Po-PE)/Po 

โดยที่ PE = (PoQo + PeQe) / (Qo + Qe) 

Po = ราคาหุ้นก่อนการออกใบสําคญัแสดงสิทธิฯ SIMAT-W4 (บาท/หุ้น) 

Pe = ราคาแปลงสภาพ ในอตัรา 1 บาท ตอ่ หุ้น  

Qo = จํานวน หุ้นของบริษัทที่มีอยูปั่จจบุนั  

Qe = จํานวนหุ้นที่ออกเน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ SIMAT-W4 ทัง้หมด 

กรณีที่ 1 ผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ ใช้สิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิฯ SIMAT-W4 ทัง้หมด  

กรณีที่ 2 บคุคลอ่ืนที่มิใชเ่ป็นผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ ใช้สิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ SIMAT-W4 ทัง้จํานวน (ผู้ ถือหุ้นเดิมขาย

ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ SIMAT-W4 ในตลาดฯ ทัง้จํานวน)  

การลดลงของราคาหุ้นทัง้ 2 กรณี เป็นเชน่เดียวกนั แสดงการคํานวณตามตารางข้างลา่งนี ้

 

2. การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคํานวณได้จากสตูรตอ่ไปนี ้

Control Dilution = Qe/(Qo+Qe) 

Qo = จํานวนหุ้นของบริษัทที่มีอยูปั่จจบุนั  

Qe = จํานวนหุ้นที่ออกเน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ SIMAT-W4 ทัง้หมด 

กรณีที่ 1 ผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ ใช้สิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิฯ SIMAT-W4 ทัง้หมด การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น เทา่กบั

ศนูย์ 



กรณีที่ 2 บคุคลอ่ืนที่มิใชเ่ป็นผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ ใช้สิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ SIMAT-W4 ทัง้จํานวน (ผู้ ถือหุ้นเดิมขาย

ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ SIMAT-W4 ในตลาดฯ ทัง้จํานวน)  

การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้นในกรณีที่ 2 แสดงการคํานวณตามตารางข้างลา่งนี ้

 

สมมุติฐานการคาํนวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และ สัดส่วนการถือหุ้น (Control 

Dilution)  

หวัข้อ จาํนวน 

มลูคา่ทางบญัชีของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560  (ล้านบาท) 801.78 

อตัราสว่นมลูคา่หุ้นตอ่มลูคา่ทางบญัชีคํานวณตามมลูคา่หุ้นใน 

MAI* 
2.47 

ประมาณการมลูคา่ตลาดของบริษัท (ล้านบาท) 1,980.40 

จํานวน หุ้นของบริษัทที่มีอยูปั่จจบุนั– Qo 436.92 

ราคาหุ้นกอ่นการออกใบสําคญัแสดงสทิธิฯ SIMAT-W4 (บาท/หุ้น) 

– Po 
4.53 

ราคาแปลงสภาพ (บาท/หุ้น) – Pe 1.00 

จํานวนหุ้นที่ออกเน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 

SIMAT-W4 ทัง้หมด - Qe 
53.20 

จํานวนหุ้นรวม (ล้านหุ้น) - Qo+Qe 490.13 

ราคาหุ้นหลงัจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิฯ SIMAT-W4 

(ล้านหุ้น) - PE 
4.15 

Price Dilution 8.46% 

Control Dilution 10.85% 

 

 

สรุป  

1. การลดลงของราคาหุ้นอนัเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ SIMAT-W4 ทัง้หมดไมเ่กินร้อยละ 8.46 

2. การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น อนัเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ SIMAT-W4 ทัง้หมด ไมเ่กินร้อยละ 

10.85 

* คํานวณจากคา่เฉลี่ยของมลูคา่หุ้นของบริษัทรายเดือนในตลาด MAI ตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2531 จนถึง กมุภาพนัธ์ 

2561 

 


