




















































หนา้ 1 จาก 10 

Checklist warrant-RO 

ส ำหรับกำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น (“warrant”) และหุ้นท่ีออกใหม ่

เพื่อรองรับ warrant (“หุน้รองรับ”) ต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 

 

บริษทัที่ออกหลกัทรัพย ์(“บริษทั”)  บริษทั ฟลอยด ์จ ำกดั (มหำชน) 

 เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“บจ.”) 

 เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดัท่ีมีหนำ้ท่ีตำมมำตรำ 56 (ท่ีไม่ใช่ บจ.) 

 

รายละเอียดของ warrant   

ช่ือ warrant ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั ฟลอยด ์จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1 

- เสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีมีรำยช่ือ ณ วนัท่ี 28 เมษำยน 2564 

- วนัท่ีเสนอขำย warrant  31 พฤษภำคม 2564   - วนัส้ินสุดอำย ุwarrant  30 พฤษภำคม 2567  

- จ ำนวน warrant ท่ีเสนอขำย ไม่เกิน 90,000,000 หน่วย        - วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย   30 พฤษภำคม 2567 

- รำคำท่ีเสนอขำย  0 (ศูนย)์ บำท ต่อ หน่วย           - จ ำนวนหุน้รองรับ  90,000,000 หน่วย 

- อตัรำกำรใชสิ้ทธิ 1 ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสำมญั - รำคำใชสิ้ทธิ   2.00 บำท 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา้ 2 จาก 10 

Checklist ครบถว้นตำมเกณฑ์ เอกสำรอำ้งอิง 
)ขอ้/หนำ้(  

1. ลักษณะของ warrant 
1.1 สัดส่วนจ ำนวนหุน้รองรับต่อจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้
ทั้งหมดของบริษทั เท่ำกบั 
 ≤ 50% 

 > 50% เฉพำะเป็นกำรออก warrant ในกรณีใดกรณีหน่ึง

ต่อไปน้ี  
ท่ีไดรั้บผอ่นผนัจำกส ำนกังำนก่อนกำรเสนอขำย  ตำมหนงัสือ
ท่ี ……. ลงวนัท่ี ……. 
(1) บริษทัอยูใ่นภำวะท่ีมีควำมจ ำเป็นตอ้งไดรั้บควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน 
(2) เพ่ือประโยชนใ์นกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีของบริษทั 
(3) กรณีท่ีมีเหตจุ ำเป็นและสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวม 

✓ ขอ้ก ำหนดสิทธิ ขอ้ 2.1 หนำ้ 2 

1.2 มีอำยแุน่นอน ซ่ึง ≤ 10 ปี นบัแต่วนัท่ีออก warrant  (วนัท่ี 31 
พฤษภำคม 2564 ) 

✓ ขอ้ก ำหนดสิทธิ ขอ้ 2.1 หนำ้ 2 

1.3 ก ำหนดรำคำ และอตัรำกำรใชสิ้ทธิไวอ้ยำ่งแน่นอน ✓ ขอ้ก ำหนดสิทธิ ขอ้ 2.1 หนำ้ 3 
1.4  มีระยะเวลำให้แสดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย ≥ 

15 วนั ก่อนวนัใชสิ้ทธิ 
✓ ขอ้ก ำหนดสิทธิ ขอ้ 2.2.2 หนำ้ 3 

ถึง 4 
1.5 ก ำหนดให้มีกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้รองรับให้แลว้เสร็จภำยในอำย ุ

warrant 
✓ ขอ้ก ำหนดสิทธิ ขอ้ 2.2.2 หนำ้ 3 

ถึง 4 
2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้แสดงข้อมลูอย่างน้อย ดังนี ้   
2.1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบั warrant เช่น 
 - รำคำหรืออตัรำท่ีคำดว่ำจะเป็นรำคำหรืออตัรำกำรใชสิ้ทธิ 
 - ระยะเวลำกำรใชสิ้ทธิ 
 - วนัส้ินสุดของกำรใชสิ้ทธิ 
 - เหตใุห้ตอ้งออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับกำรปรับสิทธิ 
 - อื่น ๆ (ถำ้มี) ระบุ ________ 

✓ หนงัสือเชิญประชุมสำมญั 
ผูถื้อหุ้น ส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 6  
หนำ้ 39 ถึง 42 

2.2  ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ (dilution effect) หำกมีกำรใชสิ้ทธิ
ครบถว้นโดยไดร้ะบ ุ

 (1) price dilution 
 (2) earning per share dilution หรือ control dilution 

✓ หนงัสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อ
หุ้น ส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 6  
หนำ้ 40 ถึง 41 

2.3 วิธีกำรจดัสรร warrant ✓ หนงัสือเชิญประชุมสำมญั 
ผูถื้อหุ้น ส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 6  
หนำ้ 39 

2.4 ขอ้มูลอื่นๆ )ถำ้มี (ระบุ  __________________________ N/A N/A 



หนา้ 3 จาก 10 

Checklist ครบถว้นตำมเกณฑ์ เอกสำรอำ้งอิง 
)ขอ้/หนำ้(  

3. มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นและอายุมติ   
3.1 บริษทัไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ให้ออกหุ้นรองรับอยำ่ง
เพียงพอ 

✓ รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 
ประจ ำปี 2564 
วำระท่ี 9 หนำ้ 14 ถึง 15 

3.2 บริษทัไดเ้สนอขำย warrant แลว้เสร็จภำยใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้มีมติ (ผูถื้อหุ้นอนุมติัเม่ือวนัท่ี 20 เมษำยน 2564) 

✓ รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 
ประจ ำปี 2564 
วำระท่ี 8 หนำ้ 13 ถึง 14 

4. ข้อก าหนดสิทธิของ warrant มีรายการอย่างน้อย ดังนี ้   
4.1  รำยละเอียดของ warrant โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(1) อำยขุอง warrant 3 ปี 
(2) รำคำเสนอขำย warrant และรำคำใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น 
(3) อตัรำกำรใชสิ้ทธิ 
(4) วิธีกำรใชสิ้ทธิของ warrant เช่น ใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัสุดทำ้ย
ของแต่ละไตรมำส 
(5) รำยละเอียดส ำคญัอื่น (ถำ้มี) ระบุ ____________ 

✓ ขอ้ก ำหนดสิทธิ 
ขอ้ 2.1 หนำ้ 2 
ขอ้ 2.1 หนำ้ 3 
ขอ้ 2.1 หนำ้ 3 
ขอ้ 2.2.1 หนำ้ 3  
 

4.2 เหตุ เง่ือนไข และกระบวนกำรในกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนด
ตำม warrant 

✓ ขอ้ก ำหนดสิทธิ ขอ้ 6  
หนำ้ 23 ถึง 24 

4.3 ค่ำเสียหำยท่ีผูถื้อ warrant จะไดรั้บในกรณีท่ีบริษทัไม่สำมำรถ
จดัให้มีหุน้รองรับได ้ซ่ึงตอ้งไม่ต ่ำกว่ำส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำตลำด
ของหุน้ของบริษทักบัรำคำใชสิ้ทธิ 

✓ ขอ้ก ำหนดสิทธิ ขอ้ 2.4  
หนำ้ 18 ถึง 19 

4.4  มำตรกำรคุม้ครองผูถื้อ warrant  ซ่ึงมีขอ้ก ำหนดดงัน้ี 
(1) กรณีมีขอ้ก ำหนดให้บริษทัสำมำรถเรียกให้ผูถื้อ warrant 

ใชสิ้ทธิก่อนก ำหนด บริษทัรับรองว่ำ ขอ้ก ำหนดดงักล่ำว 
(ก) มีควำมเป็นธรรม ชดัเจน และเหตุแห่งกำรเรียกให้ใช้

สิทธิก่อนก ำหนดดงักล่ำวตอ้งอำ้งอิงเหตุกำรณ์หรือ
กำรกระท ำท่ีไม่อยูใ่นอ ำนำจควบคุมของบุคคลใด ๆ 

(ข) ก ำหนดให้บริษทั ตอ้งเรียกใหมี้กำรใชสิ้ทธิเม่ือมี
เหตุกำรณ์ท่ีก ำหนดไว ้

(ค) มีมำตรกำรท่ีเพียงพอซ่ึงท ำใหผู้ถื้อ warrant ในทอดต่อ 
ๆ ไปทรำบถึงขอ้ก ำหนดดงักล่ำว 

(2) ก ำหนดเหตุและเง่ือนไขในกำรปรับสิทธิในกรณี
ดงัต่อไปน้ีพร้อมกบัระบุวิธีกำรค ำนวณ 
(ก) เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลง par value หุ้นของบริษทั อนั

เป็นผลมำจำกกำรรวมหุ้นหรือแบง่แยกหุ้น 

N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 

 
 
 

N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ้ก ำหนดสิทธิ ขอ้ 2.3  
หนำ้ 10 ถึง 18 
 
 



หนา้ 4 จาก 10 

Checklist ครบถว้นตำมเกณฑ์ เอกสำรอำ้งอิง 
)ขอ้/หนำ้(  

(ข) เม่ือบริษทัเสนอขำยหุน้ท่ีออกใหม่ในรำคำท่ีต ่ำกว่ำ
รำคำตลำด 

(ค) เม่ือบริษทัเสนอขำย CD หรือ warrant ในรำคำท่ีต ่ำ
กว่ำรำคำตลำด 

(ง) เม่ือบริษทัจ่ำยเงินปันผลทั้งหมดหรือบำงส่วนเป็นหุ้น
ท่ีออกใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้น 

(จ) เม่ือบริษทัจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกว่ำอตัรำท่ี
ระบุไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ 

(ฉ) เม่ือมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกบั (ก) ถึง (จ) ท่ีท ำ
ให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ท่ีผูถื้อ warrant จะ
ไดรั้บเม่ือมีกำรใชสิ้ทธิดอ้ยไปกว่ำเดิม 

กรณีกำรปรับสิทธิตำมขอ้ (ข) และ (ค) บริษทัไดร้ะบุส่วนลด
จำกรำคำตลำด พร้อมกบัวิธีกำรค ำนวณรำคำเสนอขำยและ
รำคำตลำดในขอ้ก ำหนดสิทธิแลว้ 
ทั้งน้ี หำกบริษทัจะไม่ด ำเนินกำรปรับสิทธิเม่ือเกิดเหตุกำรณ์
ตำม (ก)-(ฉ) บริษทัไดรั้บผอ่นผนัจำกส ำนกังำนก่อนกำรเสนอ
ขำยแลว้ ตำมหนงัสือท่ี_________ ลงวนัท่ี ______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 

5. การด าเนินการภายหลังการเสนอขาย warrant   
5.1 บริษทัระบุไวใ้นกำรเสนอขำย warrant ว่ำ จะปรับสิทธิโดยวิธี
ใดวิธีหน่ึงดงัน้ี 

(1) ปรับรำคำและอตัรำกำรใชสิ้ทธิ หรือ 
(2) ปรับรำคำใชสิ้ทธิ ควบคู่กบักำรออก warrant ใหม่ทดแทน

กำรปรับอตัรำกำรใชสิ้ทธิ 
ทั้งน้ี หำกบริษทัตอ้งออกหุน้รองรับเพ่ิมเติม บริษทัตอ้งย่ืนมติ

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีอนุมติัให้ออกหุ้นรองรับกำรปรับสิทธินั้น
อยำ่งเพียงพอต่อส ำนกังำนก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่ำบริษทั
ไดรั้บอนุญำตให้เสนอขำยหุน้รองรับ  

✓ 
 

ขอ้ก ำหนดสิทธิ ขอ้ 2.3  
หนำ้ 10 ถึง 18  

5.2 บริษทัระบุไวใ้นกำรเสนอขำย warrant ว่ำจะไม่ขยำยอำย ุ
warrant และไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงรำคำและอตัรำกำรใชสิ้ทธิ เวน้
แต่จะเป็นกำรปรับสิทธิตำมท่ีก ำหนดในขอ้ 4.4 (2) 

✓ ขอ้ก ำหนดสิทธิ ขอ้ 2.3.2  
หนำ้ 17 

 

 

 





หนา้ 6 จาก 10 

หมายเหต ุ

การเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต ่า หมำยถึง กำรเสนอขำยหลกัทรัพยใ์นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี   

1. กำรเสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่ในรำคำต ่ำ หมำยถึง กำรเสนอขำยหุ้น โดยก ำหนดรำคำเสนอขำยตำม 1 ให้มีส่วนลด

จำกรำคำตลำดเกินกว่ำ 10% 

2. กำรเสนอขำย warrant ในรำคำต ่ำ หมำยถึง กำรเสนอขำย warrant และหุ้นรองรับ โดยก ำหนดรำคำเสนอขำยตำม 

1 ให้มีส่วนลดจำกรำคำตลำดเกินกว่ำ 10% 

3. กำรเสนอขำยหุ้นกูแ้ปลงสภำพ (“CD”) ในรำคำต ่ำ หมำยถึง กำรเสนอขำย CD โดยก ำหนดรำคำเสนอขำยตำม 1 

ให้มีส่วนลดจำกรำคำตลำดเกินกว่ำ 10% 
 

1. การค านวณราคาเสนอขาย 

1.1 กรณีเสนอขำยหุ้น ให้ใชร้ำคำเสนอขำยต่อผูล้งทุน 

1.2 กรณีเสนอขำย warrant ใหใ้ชร้ำคำเสนอขำย warrant บวกรำคำใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 

  1.3  กรณีเสนอขำยหุ้นควบคู่ไปกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น ให้ค  ำนวณดงัน้ี 

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

                        Qs +  Qx 

  ทั้งน้ี โดยท่ี 

  Ps   =  รำคำเสนอขำยหุ้น 

  Qs  =  จ ำนวนหุน้ท่ีเสนอขำยควบคู่ไปกบั warrant 

  Pw =  รำคำเสนอขำย warrant 

  Qw =  จ ำนวน warrant ท่ีเสนอขำยควบคู่ไปกบัหุน้ 

  Ep  =  รำคำใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้นตำม warrant 

  Qx  =  จ ำนวนหุ้นท่ีจะไดรั้บจำกกำรใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้นตำม Qw 

 1.4 กรณีเสนอขำย CD ให้ใชร้ำคำเสนอขำย CD หำรดว้ยอตัรำแปลงสภำพ 
 

2. การค านวณราคาตลาด ให้ใชร้ำคำหน่ึงรำคำใดดงัต่อไปน้ี   

  2.1 ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกัของหุ้นยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนัท ำกำรติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัท ำกำร   

   ติดต่อกนั ก่อนวนัก ำหนดรำคำเสนอขำย 

   (1) รำคำท่ีน ำมำถวัเฉล่ียสำมำรถใชร้ำคำปิดหรือรำคำเฉล่ียของกำรซ้ือขำยหุ้นในแต่ละวนัก็ได ้

  (2) วันก าหนดราคาเสนอขาย ให้เป็นวนัใดวนัหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(ก) วนัท่ีคณะกรรมกำรมีมติให้เสนอวำระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติัใหบ้ริษทัเสนอขำย warrant 

และหุ้นรองรับในรำคำต ่ำ  

   (ข) วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัเสนอขำยหุน้ท่ีออกใหม่ในรำคำต ่ำ 
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  (ค) วนัแรกท่ีเสนอขำยต่อผูล้งทนุ 

  (ง) วนัท่ีผูล้งทนุมีสิทธิซ้ือหุ้นตำม warrant    

   ทั้งน้ี หำกไม่ใชร้ำคำตลำดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุ้นตลำดตำมขอ้ 2.1 ให้ระบุควำมเหมำะสมและเหตผุลของ

กำรไม่เลือกใชร้ำคำตลำดดงักล่ำวให้ชดัเจนดว้ย 

 2.2 รำคำท่ีก ำหนดโดยผำ่นกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบกบัควำมตอ้งกำรซ้ือและควำมตอ้งกำรขำยหุ้นท่ีออกใหม่ของ

บริษทั เช่น กำรส ำรวจควำมตอ้งกำรซ้ือหลกัทรัพย ์(book building) เป็นตน้ 

  2.3 รำคำยติุธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษำทำงกำรเงินท่ีอยูใ่นบญัชีรำยช่ือท่ีส ำนกังำนให้ควำมเห็นชอบ ทั้งน้ี ให้

เปิดเผยสมมติฐำนส ำคญัท่ีใชป้ระกอบกำรค ำนวณรำคำตลำดใหเ้พยีงพอและชดัเจนดว้ย 
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เอกสารที่ต้องจัดส่งพร้อมกบั checklist การเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น (“warrant”) 

และหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับwarrant (“หุ้นรองรับ”)  ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

 

เอกสารที่ต้องจัดส่งพร้อมกบั checklist มี/ไม่มี หมำยเหต ุ

1. รำยงำนผลกำรเสนอขำย warrant และหุ้นรองรับ มี  

2. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นท่ีขออนุมติัให้ออกและเสนอขำย warrant และ
หุ้นรองรับ 

มี  

3. มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีอนุมติัให้ออกและเสนอขำย warrant และหุน้รองรับ มี  

4. ขอ้ก ำหนดสิทธิ warrant มี  

5. รำยละเอียดกำรค ำนวณจ ำนวนหุน้รองรับ มี  

6. รำยละเอียดกำรค ำนวณ dilution effect มี  

7. หนงัสือส ำนกังำนแจง้กำรผอ่นผนักำรออก warrant ในสัดส่วนท่ีมำกกว่ำ 

50% (ถำ้มี) 

-  

8. หนงัสือส ำนกังำนแจง้กำรผอ่นผนัใหบ้ริษทัไม่ตอ้งด ำเนินกำรปรับสิทธิเม่ือ

เกิดเหตุกำรณ์ตำมท่ีประกำศก ำหนด (ถำ้มี) 

-  

หมำยเหตุ    

(1) เอกสำรขำ้งตน้ตอ้งให้กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมผกูพนับริษทัเป็นผูล้งนำมรับรองควำมถูกตอ้งของ 

เอกสำรทุกหนำ้ พร้อมประทบัตรำบริษทั 

(2) กำรรำยงำนผลกำรเสนอขำย warrant และหุน้รองรับ ให้รำยงำนผลกำรขำยภำยใน 15 วนันบัแต ่

วนัปิดกำรเสนอขำย (มำตรำ 64 แห่ง พรบ.หลกัทรัพย ์และประกำศว่ำดว้ยกำรยกเวน้กำรยื่นแบบ filing) 
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การค านวณจ านวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธท่ีิจะซ้ือหุ้นสามัญของ 

บริษัท ฟลอยด์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1 (FLOYD-W1) 

 

สัดส่วนจ ำนวนหุ้นรองรับ =      จ ำนวนหุ้นรองรับ Warrant ท่ีเสนอขำยคร้ังน้ีและคร้ังอ่ืน    

   จ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัและจ ำนวนหุน้ท่ีจะออกใหม่อ่ืนท่ีบริษทัจะเสนอขำย 

 =      90,000,000 

      360,000,000    

 =      ร้อยละ 25.00 
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การค านวณผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของ 

บริษัท ฟลอยด์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1 (FLOYD-W1) 

 

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

กรณีท่ีมีกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจ ำนวน และผูใ้ช้สิทธิมิใช่ผูถื้อหุ้นเดิมของ

บริษทัจะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุ้นของผูถื้อหุ้นเดิม โดยผูถื้อหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนกำรถือหุ้นลดลงไม่เกินร้อยละ 

20.00 เม่ือเทียบกบัสัดส่วนกำรถือหุ้นก่อนกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ โดยมีรำยละเอียดกำรค ำนวณดงัน้ี 

Qo = จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกและจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมดของบริษทั จ ำนวน 360,000,000 หุ้น 

Qw = จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีรองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีจะออกและเสนอขำยในคร้ังน้ี จ ำนวน 90,000,000 หุ้น 

Qw / (Qo + Qw) = ไม่เกินร้อยละ 20.00 

ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) 

ภำยหลังกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ หุ้นสำมัญของบริษัท จะไม่ได้รับผลกระทบต่อรำคำ 

เน่ืองจำกรำคำใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ (2.00 บำท) สูงกว่ำรำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษทั 

โดยรำคำตลำด หมำยถึง รำคำถวัเฉล่ียถ่วงนำ้หนกัของหุ้นสำมญัของบริษทัท่ีซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ยอ้นหลงั 

7 วนัท ำกำรติดต่อกนั ก่อนวนัท่ีท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัจะมีมติให้ออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เม่ือวนัท่ี 

23 กุมภำพนัธ์ 2564 (ระหว่ำงวนัท่ี 11 กุมภำพนัธ์ 2564 ถึงวนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2564) โดยรำคำตลำดเท่ำกบั 1.34 บำท 

 

 


