
































































Checklist warrant-RO 
ส ำหรับกำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น (“warrant”) และหุ้นทีอ่อกใหม่เพ่ือรองรับ 

warrant (“หุ้นรองรับ”) ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น  

บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ (“บริษัท”)  บริษทั ไซแมท เทคโนโลย ีจ  ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) 
  เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“บจ.”) 
 เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดัท่ีมีหนำ้ท่ีตำมมำตรำ 56 (ท่ีไม่ใช่ บจ.) 

รำยละเอยีดของ warrant   
- ช่ือ warrant  (ถำ้มี)  ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั คร้ังท่ี 5  (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
SIMAT-W5”)  
- เสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีมีรำยช่ือ ณ วนัท่ี     19 สิงหำคม 2564   
- วนัท่ีเสนอขำย warrant  3 กนัยำยน 2564 - วนัส้ินสุดอำย ุwarrant 2 กนัยำยน 2567  
- จ  ำนวน warrant ท่ีเสนอขำย     ไม่เกิน 160,000,000 หน่วย   
- วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย        2 กนัยำยน 2567 
- รำคำท่ีเสนอขำย          0 บำท      - จ  ำนวนหุน้รองรับ ไม่เกิน 160,000,000 หุน้ 
- อตัรำกำรใชสิ้ทธิ ใบส ำคญัแสดงสิทธิ SIMAT-W5 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สำมญับริษทั ได ้1 หุน้ เวน้แต่ 
กรณีมีกำรปรับอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ  
- รำคำใชสิ้ทธิ  2 บำทต่อหุ้น 

Checklist 
ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์1 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 

1. ลกัษณะของ warrant
 1.1 สัดส่วนจ ำนวนหุน้รองรับต่อจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด
ของบริษทั2 เท่ำกบั 
  50%  
ไม่เกิน 160,000,000 หุ้น (มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ซ่ึงคิดเป็น
ร้อยละ 24.67 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท  

 เอกสำรแนบ 2 ของ
หนงัสือนดัประชุม 
ผูถื้อหุน้ หนำ้ 1  

1
  ใหร้ะบุ  N/A หำกเกณฑใ์นขอ้ใดไม่สำมำรถ apply กบักรณีของบริษทัได ้

2  วธีิกำรค ำนวณสดัส่วนจ ำนวนหุน้รองรับ :  
((จ ำนวนหุน้รองรับ warrant ท่ีเสนอขำยในคร้ังน้ี) + (จ ำนวนหุน้รองรับ CD หรือ warrant ท่ีเสนอขำย 

ในคร้ังอ่ืน* ซ่ึงไม่รวมหุน้ท่ีจดัไวร้องรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant)) 
 (จ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  ซ่ึงรวมจ ำนวนหุน้ท่ีจะออกใหม่อ่ืน 

ท่ีบริษทั จะเสนอขำยควบคู่กบั warrant ในคร้ังน้ี) 
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Checklist 
ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 

 > 50% เฉพำะเป็นกำรออก warrant ในกรณีใดกรณีหน่ึง
ต่อไปน้ี  
ท่ีไดรั้บผอ่นผนัจำกส ำนกังำนก่อนกำรเสนอขำย  ตำมหนงัสือท่ี ___ลงวนัท่ี 
_____ 

(1) บริษทัอยูใ่นภำวะท่ีมีควำมจ ำเป็นตอ้งไดรั้บควำมช่วยเหลือ 
ทำงกำรเงิน 

(2) เพื่อประโยชน์ในกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีของบริษทั 
(3) กรณีท่ีมีเหตุจ ำเป็นและสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์

ของบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวม  
 1.2 มีอำยแุน่นอน ซ่ึง  10 ปี นบัแต่วนัท่ีออก warrant  (วนัท่ี 3 
กนัยำยน 2564) 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 มีอายุ 3 ปี นับแต่วันท่ีออกใบส าคัญแสดง
สิทธิ  

 เอกสำรแนบ 2 
ของหนงัสือนดั
ประชุม 
ผูถื้อหุน้ หนำ้ 1  

 1.3 ก ำหนดรำคำ และอตัรำกำรใชสิ้ทธิไวอ้ยำ่งแน่นอน 
- ราคาการใช้สิทธิ: 2 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมกีารปรับราคาการใช้สิทธิ
ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

- อัตราการใช้สิทธิ: ใบส าคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 1 หน่วย 
มสิีทธิซ้ือหุ้นสามญับริษัท ได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมกีารปรับอัตราการใช้
สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ  

  ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นหรือใบส าคัญแสดงสิทธิจากการค านวณ (หากมี) 
ให้ปัดเศษนั้นทิง้ 

 เอกสำรแนบ 2 
ของหนงัสือนดั
ประชุม 
ผูถื้อหุน้ หนำ้ 1  

 1.4 มีระยะเวลำใหแ้สดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย ≥ 15 วนั 
ก่อนวนัใชสิ้ทธิ3 

 เอกสำรแนบ 2 
ของหนงัสือนดั

* เฉพำะจ ำนวนหุ้นรองรับท่ี outstanding  อน่ึง หำกในกำรประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อมีมติออก warrant ในคร้ังน้ี ผูถื้อหุ้น
มีมติอนุมติัให้ออกหุ้นเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับกำรปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภำพท่ีเสนอขำยในคร้ังอ่ืน หรือผูถื้อหุ้นมีมติในวำระอ่ืนใดท่ี
อำจท ำให้จ  ำนวนหุ้นรองรับ outstanding ท่ีจะตอ้งน ำมำค ำนวณเพ่ิมข้ึน เช่น กำรจ่ำยเงินปันผลเกินกวำ่ท่ีก ำหนด ซ่ึงเป็นผลให้ตอ้งมีกำร
ปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภำพท่ีเสนอขำยในคร้ังอ่ืน  เป็นตน้  บริษทัตอ้งน ำหุ้นรองรับท่ีอำจเพ่ิมข้ึนดงักล่ำวมำรวมค ำนวณดว้ย 

    ทั้งน้ี CD    = หุน้กูแ้ปลงสภำพ 
          ESOP = กำรเสนอขำยหลกัทรัพยแ์ก่กรรมกำรหรือพนกังำนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน
เก่ียวกบักำรเสนอขำยหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมกำรหรือพนกังำน 
3
 ไม่รวมวนัใชสิ้ทธิ 
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Checklist 
ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 
ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ซ่ึงประสงค์จะใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ
ของบริษัท จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญในภายใน
ระยะเวลา 15 วนัก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิ เน่ืองจากวันใช้สิทธิมีเพียงวัน
เดียวและถือเป็นวนัสุดท้าย ในกรณีท่ีวันก าหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุด
ท าการของบริษัทให้เล่ือนวันก าหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันท าการ
สุดท้ายก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สิทธิดังกล่าว 

ประชุม 
ผูถื้อหุน้ หนำ้ 2 

 1.5 ก ำหนดให้มีกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จภำยในอำย ุ
warrant 

ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 สามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิ SIMAT-W5 ได้หน่ึงคร้ัง และถือเป็นคร้ังสุดท้าย โดยวัน
ใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 คือ วันท่ีครบ 3 ปี นับ
แต่วันออกใบส าคัญแสดงสิทธิ  SIMAT-W5 ซ่ึ งตรงกับวัน ท่ี  2 
กันยายน 2567 
ในกรณีท่ีวันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท าการของบริษัทหรือของตลาด
หลักทรัพย์ ให้เล่ือนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันท าการสุดท้ายของ
บริษัทหรือของตลาดหลักทรัพย์ ก่อนหน้าวนัใช้สิทธิ และบริษัทไม่มี
การเรียกให้ใช้สิทธิแปลงสภาพก่อนก าหนด 

 ขอ้ก ำหนดสิทธิ
ของใบส ำคญั
แสดงสิทธิ 
SIMAT-W5 
หนำ้ 7 

2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไดแ้สดงขอ้มูลอยำ่งนอ้ย ดงัน้ี
2.1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบั warrant เช่น 
 - รำคำหรืออตัรำท่ีคำดวำ่จะเป็นรำคำหรืออตัรำกำรใชสิ้ทธิ –  

2 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมกีารปรับราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับ
สิทธิ 

- ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ – ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 
สามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิได้คร้ังเดียว ณ วันท่ีครบก าหนด
อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงได้แก่วันท่ีเป็นวันครบก าหนด 3 ปี นับแต่
วนัท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิ  
ท้ังนี ้หากวนัใช้สิทธิตรงกับวันหยดุท าการของบริษัทให้เล่ือนวนัใช้สิทธิ
ดังกล่าวเป็นวนัท าการก่อนหน้าวนัใช้สิทธิดังกล่าว 

- วนัส้ินสุดของกำรใชสิ้ทธิ - 3 ปี นับแต่วันท่ีออกใบส าคัญแสดง
สิทธิ SIMAT-W5 (วนัท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิ  SIMAT-W5 คือ วนัท่ี 3 
กันยายน 2564) 

 เอกสำรแนบ 2 
ของหนงัสือนดั
ประชุม 
ผูถื้อหุน้ หนำ้ 1 - 
2 



4 

Checklist 
ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 
- เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับกำรปรับสิทธิ – บริษัท จะ

ด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขใน
การปรับสิทธิ เม่ือมี เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงตามท่ีก าหนดไว้ใน
ข้อก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีมี
ลักษณะตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนท่ีทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นท่ีออกใหม่ และหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือเหตุการณ์อ่ืนใดในท านองเดียวกัน  
(ก) เม่ือมกีารเปลี่ยนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมา

จากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 
(ข) เม่ือบริษัทมกีารเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาต า่ 
(ค) เม่ือบริษัทมกีารเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต า่หรือมกีารเสนอ

ขายใบส าคัญแสดงสิทธิในราคาต า่  
(ง) เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลท้ังหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่

ผู้ถือหุ้น  
(จ) เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกว่าอัตราท่ีระบุไว้ใน

ข้อก าหนดสิทธิ  
(ฉ) เม่ือมกีรณีอ่ืนใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ท่ีท าให้ผลประโยชน์

ตอบแทน   ใด ๆ ท่ีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะได้รับเม่ือมีการใช้สิทธิ
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ด้อยไปกว่าเดิม 
              - อ่ืน ๆ (ถำ้มี) ระบุ ________ 

 2.2 ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ (dilution effect) หำกมีกำรใชสิ้ทธิครบถว้น 
โดยไดร้ะบุ 

 (1) price dilution4 
หากผู้ถือหุ้นท่ีได้รับ ใบส าคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5  มีการใช้สิทธิแปลง
สภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจ านวนท่ีได้รับสิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อ
ราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) แต่ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีได้รับ ใบส าคัญ

 เอกสำรแนบ 4 
ของหนงัสือนดั
ประชุม 
ผูถื้อหุน้ หนำ้ 2 - 
3 

4
  Price dilution = รำคำตลำดก่อนเสนอขำย  – รำคำตลำดหลงัเสนอขำย 

รำคำตลำดก่อนเสนอขำย 
 โดยรำคำตลำดหลงัเสนอขำย = (รำคำตลำดก่อนเสนอขำย x จ  ำนวนหุน้ paid-up) + (รำคำใชสิ้ทธิ x จ ำนวนหุน้รองรับท่ีเสนอขำยคร้ังน้ี) 

      จ  ำนวนหุน้ paid-up + จ ำนวนหุน้รองรับท่ีเสนอขำยคร้ังน้ี 
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Checklist 
ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 
แสดงสิทธิ SIMAT-W5  ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ ถือหุ้นอ่ืนใช้สิทธิ
แปลงสภาพครบท้ังจ านวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสูงสุด 
ดังนี ้
= (รำคำตลำดก่อนเสนอขำย – รำคำตลำดหลงักำรเสนอขำย) 

รำคำตลำดก่อนเสนอขำย 

= 5.70 – 4.97 
5.70 

=  ร้อยละ 12.85 

โดยท่ีรำคำตลำดหลงักำรเสนอขำย = (รำคำตลำด x จ ำนวนหุ้นช ำระแลว้)+
(รำคำใช้สิทธิ x จ  ำนวนหุ้นรองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5) / 
(จ  ำนวนหุ้นท่ีช ำระแลว้ + จ ำนวนหุ้นรองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ SIMAT-
W5) 

=  (5.70 x  648,564,609) + (2 x  160,000,000) 
 (648,564,609+ 160,000,000) 

= 4.97 

หมำยเหตุ : รำคำตลำดเท่ำกบั รำคำตลำดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของบริษทั
ยอ้นหลัง 7 วนัท ำกำรติดต่อกันก่อนวนัก ำหนดอัตรำส่วนกำรจัดสรร
ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัท คร้ังท่ี 5 และก ำหนด
จ ำนวนทุนจดทะเบียนท่ีจะลดทุนจดทะเบียนโดยกำรตัดหุ้นสำมัญจด
ทะเบียนท่ียงัไม่ได้จ  ำหน่ำยออก เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎำคม 2564 (กล่ำวคือ 
ระห ว่ำงว ัน ท่ี  29 มิ ถุ น ำยน  2564  - 7 กรกฎ ำคม  2564 (ข้อ มู ลจำก 
SETSMART ของตลำดหลกัทรัพยฯ์) ซ่ึงเท่ำกบั 5.70 บำท 
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Checklist 
ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 

2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไดแ้สดงขอ้มูลอยำ่งนอ้ย ดงัน้ี (ถำ้มี)
 2.2 ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ (dilution effect) หำกมีกำรใชสิ้ทธิครบถว้น 
โดยไดร้ะบุ (ต่อ) 

(2) earning per share dilution5 หรือ control dilution6 
Control Dilution 
หากผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับใบส าคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5  มีการใช้สิทธิแปลง
สภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจ านวนท่ีได้รับสิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อ
สิทธิการออกเสียงของผู้ ถือหุ้นของบริษัท(Control Dilution) แต่ในกรณีท่ีผู้
ถือหุ้นท่ีได้รับใบส าคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และ
มีผู้ ถือหุ้นอ่ืนใช้สิทธิแปลงสภาพครบท้ังจ านวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิ
การออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทสูงสุด (Control Dilution) ดังนี ้
= จ านวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5  
จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วเดิม+จ านวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดง
สิทธิ SIMAT-W5 

โดยท่ี  จ  ำนวนหุน้ท่ีช ำระแลว้เดิม  = 648,564,609 หุน้ 

= 160,000,000 
648,564,609 + 160,000,000 

= ร้อยละ 19.79 

 เอกสำรแนบ 4 
ของหนงัสือนดั
ประชุม 
ผูถื้อหุน้ หนำ้ 2 - 
3 

 2.3 วธีิกำรจดัสรรwarrant  
บริษัทจะด าเนินการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทในอัตราส่วนการจัดสรรท่ีหุ้นสามัญเดิม  4.07 หุ้น ต่อ 1 หน่วย
ใบส าคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 

 เอกสำรแนบ 2 
ของหนงัสือนดั
ประชุม 
ผูถื้อหุน้ หนำ้ 1  

5  Earnings per share dilution  = Earning per share ก่อนเสนอขำย - Earning per share หลงัเสนอขำย 
     Earning per share ก่อนเสนอขำย 

โดย  Earning per share ก่อนเสนอขำย   = ก ำไรสุทธิ / จ ำนวนหุน้ paid-up 
         Earnings per share หลงัเสนอขำย  = ก ำไรสุทธิ / (จ ำนวนหุน้ paid-up + จ ำนวนหุน้รองรับท่ีเสนอขำยคร้ังน้ี) 

6
  Control dilution  =                          จ ำนวนหุน้รองรับท่ีเสนอขำยคร้ังน้ี  

จ ำนวนหุน้ paid-up + จ ำนวนหุน้รองรับท่ีเสนอขำยคร้ังน้ี 
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ท้ังนี ้ในกรณีท่ีมีเศษของใบส าคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 เหลือจากการ
ค านวณดังกล่าวให้ตัดเศษทิง้ท้ังจ านวน ใบส าคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ท่ี
เหลือจากการจัดสรรท้ังหมด บริษัทจะท าการยกเลิกใบส าคัญแสดงสิทธิ 
SIMAT-W5 ส่วนท่ีเหลือจ านวนดังกล่าว ซ่ึงจะท าให้คงเหลือใบส าคัญแสดง
สิทธิ SIMAT-W5 ในจ านวนเท่าท่ีจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว 

2.4  ขอ้มูลอ่ืนๆ (ถำ้มี) ระบุ _________________________________ N/A 
3. มติทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นและอำยุมติ

3.1 บริษทัไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ให้ออกหุ้นรองรับอยำ่งเพียงพอ  มติท่ีประชุม
วสิำมญัผูถื้อหุน้ 
คร้ังท่ี 1/2564 

 3.2 บริษทัไดเ้สนอขำย warrant แลว้เสร็จภำยใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้มีมติ (ผูถื้อหุ้นอนุมติัเม่ือวนัท่ี 11 สิงหำคม 2564) 

 บริษทัไดอ้อก
ใบส ำคญัแสดง
สิทธิ SIMAT-W5 
ในวนัท่ี 3 
กนัยำยน 2564  

4. ข้อก ำหนดสิทธิของ warrant มีรำยกำรอยำ่งนอ้ย ดงัน้ี
4.1 รำยละเอียดของ warrant โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(1) อำยขุอง warrant  ระบุ   3  ปี นับแต่วันท่ีออกใบส าคัญแสดง
สิทธิ SIMAT-W5 

(2) รำคำเสนอขำย warrant และรำคำใชสิ้ทธิซ้ือหุน้   
- ราคาเสนอขาย warrant: หน่วยละ 0.00 บาท 
- ราคาการใช้สิทธิ: 2 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิ
ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 
           (3) อตัรำกำรใชสิ้ทธิ - ใบส าคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 1 หน่วย มี
สิทธิซ้ือหุ้นสามญับริษัทได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมกีารปรับอัตราการใช้สิทธิ
ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ในกรณีท่ีมเีศษของหุ้นหรือใบส าคัญแสดงสิทธิจากการค านวณ (หากม)ี ให้
ปัดเศษนั้นทิง้ 

(4) วธีิกำรใชสิ้ทธิของ warrant เช่น ใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัสุดทำ้ยของ 
แต่ละไตรมำส -ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ซ่ึงประสงค์จะใช้สิทธิ
ในการซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจ านงต่อบริษัทระหว่าง
เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ในทุกวนัท าการของบริษัท ภายใน 15 วนั 
ก่อนวนัใช้สิทธิ เน่ืองจากวนัใช้สิทธิมเีพียงวนัเดียวและถือเป็นวันสุดท้าย 
ในกรณีท่ีวนัใช้สิทธิตรงกับวันหยดุท าการของบริษัทหรือของตลาด

 ขอ้ก ำหนดสิทธิ
ของใบส ำคญั
แสดงสิทธิ 
SIMAT-W5 
หนำ้ 4 -5  
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หลักทรัพย์ ให้เล่ือนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวนัท าการสุดท้ายก่อนหน้าวัน
ใช้สิทธิคร้ังดังกล่าว 
              (5)  รำยละเอียดส ำคญัอ่ืน (ถำ้มี) ระบุ____________ 
 4.2 เหตุ เง่ือนไข และกระบวนกำรในกำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก ำหนดตำม 
warrant 

การแก้ไขเพิม่เติมข้อก าหนดสิทธิ 
การแก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคัญหรือท่ีต้องด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย 
การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดสิทธิในเร่ืองท่ีจะกระทบต่อสิทธิท่ีมิใช่
สาระส าคัญของผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 หรือเร่ืองท่ีเห็น
ได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 โดยชัด
แจ้ง หรือในส่วนซ่ึงไม่ท าให้สิทธิของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ SIMAT-
W5 ด้อยลง หรือเพ่ือให้ เป็นไปตามบทบัญญั ติ หรือหลักเกณฑ์ ท่ี
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมายอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้อง กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าส่ังท่ีมผีลบังคับ
ท่ัวไป หรือประกาศ หรือข้อบังคับของส านักงาน ก.ล.ต. ท่ีเกี่ยวข้อง ให้
กระท าได้โดยเพียงมมีติจากท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษัท 
การแก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญ 
การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดสิทธินอกจากกรณีข้างต้นต้องได้รับความ
ยินยอมจากบริษัทท่ีเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทและมติท่ี
ประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิ 

 ขอ้ก ำหนดสิทธิ
ของใบส ำคญั
แสดงสิทธิ 
SIMAT-W5 
หนำ้ 28 

 4.3 ค่ำเสียหำยท่ีผูถื้อ warrant จะไดรั้บในกรณีท่ีบริษทัไม่สำมำรถจดั
ใหมี้หุน้รองรับได ้ซ่ึงตอ้งไม่ต ่ำกวำ่ส่วนต่ำงระหวำ่งรำคำตลำดของหุ้นของ
บริษทักบัรำคำใชสิ้ทธิ 

การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีบริษัท ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เพือ่รองรับการใช้สิทธิ 

บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ต่อเม่ือผู้ ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ได้แสดงความจ านงการใช้สิทธิในวัน
ใช้สิทธิ และปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีก าหนด และบริษัท
ไม่สามารถจัดให้มหุ้ีนสามัญเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดง
สิทธิได้อย่างครบถ้วน โดยท่ีบริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิข้างต้น สามารถค านวณได้ดังนี ้

ค่าเสียหายต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย = B x (MP – Price 1) 

 ขอ้ก ำหนดสิทธิ
ของใบส ำคญั
แสดงสิทธิ 
SIMAT-W5 
หนำ้ 21 



9 

โดยท่ี 

B คือ  จ านวนหุ้นสามัญท่ีไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ
เพ่ิมขึน้ได้ตามอัตราการใช้สิทธิท่ีเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึน้ต่อ 1 หน่วย 

MP  คือ  มูลค่าการซ้ือขายหุ้นสามัญของบริษัทท้ังหมด
หารด้วยจ านวนหุ้นสามญัของบริษัทท่ี มีการซ้ือขายท้ังหมดในตลาด
หลักทรัพย์ในวนัก าหนดการใช้สิทธิ 

Price 1 คือ  ราคาการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิหรือ
ราคาการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีได้เปลี่ยนแปลงแล้ว 

การชดใช้ค่าเสียหายข้างต้น  บริษัทจะช าระให้เป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่าย
เฉพาะและจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ภายใน 14 วนันับ
จากวันใช้สิทธิ ให้แก่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ตามท่ีอยู่ ท่ี
ปรากฎในใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญั 

อน่ึง ในกรณีท่ีผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีมีสัญชาติต่างด้าวใช้สิทธิ
แปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิ เป็น หุ้นสามัญแต่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้เน่ืองจากอัตราส่วนการถือหุ้นของชาวต่างด้าวในขณะนั้น
เกินกว่าจ านวนท่ีระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ในกรณีเช่นนี ้บริษัทจะ
ไม่ชดใช้ค่าเสียหายหรือด าเนินการอ่ืนใดให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ
ชาวต่างด้าวดังกล่าวและผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิชาวต่างด้าวไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกร้องให้บริษัทชดใช้ใด ๆ ท้ังส้ิน โดยให้ถือ
ว่าใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลง โดยผู้ ถือใบส าคัญแสดง
สิทธิท่ีมีสัญชาติต่างด้าวดังกล่าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อ
บริษัท และบริษัทจะไม่ด าเนินการชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดขึน้ท้ังส้ิน 
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Checklist 
ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 

4. ข้อก ำหนดสิทธิของ warrant มีรำยกำรอยำ่งนอ้ย ดงัน้ี (ต่อ)
4.4 มำตรกำรคุม้ครองผูถื้อ warrant  ซ่ึงมีขอ้ก ำหนดดงัน้ี 

(1) กรณีมีขอ้ก ำหนดใหบ้ริษทัสำมำรถเรียกใหผู้ถื้อ warrant ใชสิ้ทธิ 
ก่อนก ำหนด บริษทัรับรองวำ่ ขอ้ก ำหนดดงักล่ำว 

(ก) มีควำมเป็นธรรม ชดัเจน และเหตุแห่งกำรเรียกใหใ้ชสิ้ทธิ 
ก่อนก ำหนดดงักล่ำวตอ้งอำ้งอิงเหตุกำรณ์หรือกำรกระท ำท่ีไม่อยูใ่นอ ำนำจควบคุม
ของบุคคลใด ๆ  

(ข) ก ำหนดใหบ้ริษทั ตอ้งเรียกใหมี้กำรใชสิ้ทธิเม่ือมีเหตุกำรณ์ 
ท่ีก ำหนดไว ้

(ค) มีมำตรกำรท่ีเพียงพอซ่ึงท ำใหผู้ถื้อ warrant ในทอดต่อ ๆ ไป 
ทรำบถึงขอ้ก ำหนดดงักล่ำว 

(2) ก ำหนดเหตุและเง่ือนไขในกำรปรับสิทธิในกรณีดงัต่อไปน้ีพร้อมกบั
ระบุวธีิกำรค ำนวณ 

(ก) เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลง par value หุ้นของบริษทั อนัเป็นผลมำจำก
กำรรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุน้ 

(ข) เม่ือบริษทัเสนอขำยหุน้ท่ีออกใหม่ในรำคำท่ีต ่ำกวำ่รำคำตลำด7 
(ค) เม่ือบริษทัเสนอขำย CD หรือ warrant ในรำคำท่ีต ่ำกวำ่รำคำตลำด7

(ง) เม่ือบริษทัจ่ำยเงินปันผลทั้งหมดหรือบำงส่วนเป็นหุ้นท่ีออกใหม่
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

(จ) เม่ือบริษทัจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกวำ่อตัรำท่ีระบุไวใ้น
ขอ้ก ำหนดสิทธิ 

(ฉ) เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบั (ก) ถึง (จ) ท่ีท ำใหผ้ล
ประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ท่ีผูถื้อ warrant จะไดรั้บเม่ือมีกำรใชสิ้ทธิดอ้ยไปกวำ่เดิม 

กรณีกำรปรับสิทธิตำมขอ้ (ข) และ (ค) บริษทัไดร้ะบุส่วนลดจำกรำคำ
ตลำด พร้อมกบัวธีิกำรค ำนวณรำคำเสนอขำยและรำคำตลำดในขอ้ก ำหนดสิทธิแลว้ 

ทั้งน้ี หำกบริษทัจะไม่ด ำเนินกำรปรับสิทธิเม่ือเกิดเหตุกำรณ์ตำม  
(ก)-(ฉ) บริษทัไดรั้บผอ่นผนัจำกส ำนกังำนก่อนกำรเสนอขำยแลว้ ตำมหนงัสือ
ท่ี_________ ลงวนัท่ี ____________________ 

 ขอ้ก ำหนด
สิทธิของ 
ใบส ำคญั
แสดงสิทธิ 
SIMAT-W5 
หนำ้ 14-20 

7
  คือ กำรเสนอขำยหลกัทรัพยโ์ดยมีรำคำเสนอขำยต ่ำกวำ่รำคำตลำดเกิน 10% โดยมีวธีิกำรค ำนวณรำคำเสนอขำย
และรำคำตลำดตำมหมำยเหตุ 1  
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Checklist 
ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 

5. กำรด ำเนินกำรภำยหลงักำรเสนอขำย warrant
5.1 บริษทัระบุไวใ้นกำรเสนอขำย warrant วำ่ จะปรับสิทธิโดยวธีิใดวธีิหน่ึง

ดงัน้ี 
(1) ปรับรำคำและอตัรำกำรใชสิ้ทธิ หรือ 

 (2) ปรับรำคำใชสิ้ทธิ ควบคู่กบักำรออก warrant ใหม่ทดแทนกำรปรับ
อตัรำกำรใชสิ้ทธิ 

ทั้งน้ี หำกบริษทัตอ้งออกหุน้รองรับเพิ่มเติม บริษทัตอ้งยืน่มติท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้ท่ีอนุมติัให้ออกหุน้รองรับกำรปรับสิทธินั้นอยำ่งเพียงพอต่อส ำนกังำน 
ก่อนกำรปรับสิทธิ จึงจะถือวำ่บริษทัไดรั้บอนุญำตให้เสนอขำยหุน้รองรับ 

 ขอ้ก ำหนด
สิทธิของ 
ใบส ำคญั
แสดงสิทธิ 
SIMAT-W5 
หนำ้ 14 

 5.2 บริษทัระบุไวใ้นกำรเสนอขำย warrant วำ่จะไม่ขยำยอำย ุwarrant  
และไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงรำคำและอตัรำกำรใชสิ้ทธิ เวน้แต่จะเป็นกำรปรับสิทธิ
ตำมท่ีก ำหนดในขอ้ 4.4 (2)  

 ขอ้ก ำหนด
สิทธิของ
ใบส ำคญั
แสดงสิทธิ 

SIMAT-W5 
หนำ้ 4 

บริษัทขอเรียนว่ำ บ ริษัท รับทรำบและเข้ำใจเง่ือนไขท่ีต้องปฏิบัติตำมท่ีประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนเก่ียวกบักำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำย warrant และหุ้น
รองรับทุกประกำร  ทั้ งน้ี ในกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดตำม warrant ภำยหลังกำรเสนอขำย 
บริษทัจะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ และจะไม่ด ำเนินกำรให้ขดัหรือ
แยง้กบัขอ้ก ำหนดตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนดงักล่ำว โดยบริษทัจะแจง้กำรแกไ้ข
เพิ่มเติมนั้นเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ส ำนักงำนทรำบภำยใน 15 วนันับแต่วนัท่ีมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม 
และขอรับรองว่ำขอ้มูลท่ีระบุไวใ้นรำยกำรขำ้งตน้และเอกสำรท่ีแนบมำพร้อม checklist น้ีถูกตอ้ง
และตรงต่อควำมจริงทุกประกำร 

ลงช่ือ  __________________________ 
          (นำยบุญเลิศ เอ้ียวพรชยั) 

ลงช่ือ  __________________________ 
          (นำยธนวฒัน์ เอ้ือศิริพนัธ์) 

ในฐำนะกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมผกูพนับริษทั พร้อมประทบัตรำบริษทั (ถำ้มี) 
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หมำยเหตุ 1 

กำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ทีอ่อกใหม่ในรำคำต ่ำ หมำยถึง กำรเสนอขำยหลกัทรัพยใ์นกรณีใดกรณีหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี   

1. กำรเสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่ในรำคำต ่ำ หมำยถึง กำรเสนอขำยหุน้ โดยก ำหนดรำคำ
เสนอขำยตำม 1 ใหมี้ส่วนลดจำกรำคำตลำดเกินกวำ่ 10% 

2. กำรเสนอขำย warrant ในรำคำต ่ำ หมำยถึง กำรเสนอขำย warrant และหุน้รองรับ
โดยก ำหนดรำคำเสนอขำยตำม 1 ใหมี้ส่วนลดจำกรำคำตลำดเกินกวำ่ 10% 

3. กำรเสนอขำยหุ้นกูแ้ปลงสภำพ (“CD”) ในรำคำต ่ำ หมำยถึง กำรเสนอขำย CD
โดยก ำหนดรำคำเสนอขำยตำม 1 ใหมี้ส่วนลดจำกรำคำตลำดเกินกวำ่ 10% 

1. กำรค ำนวณรำคำเสนอขำย
1.1 กรณีเสนอขำยหุน้ ใหใ้ชร้ำคำเสนอขำยต่อผูล้งทุน 
1.2 กรณีเสนอขำย warrant ใหใ้ชร้ำคำเสนอขำย warrant บวกรำคำใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
1.3  กรณีเสนอขำยหุน้ควบคู่ไปกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ ใหค้  ำนวณดงัน้ี 

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

ทั้งน้ี โดยท่ี 
Ps   =  รำคำเสนอขำยหุน้ 
Qs  =  จ ำนวนหุน้ท่ีเสนอขำยควบคู่ไปกบั warrant 
Pw =  รำคำเสนอขำย warrant 
Qw =  จ ำนวน warrant ท่ีเสนอขำยควบคู่ไปกบัหุน้ 
Ep  =  รำคำใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ตำม warrant 
Qx  =  จ ำนวนหุน้ท่ีจะไดรั้บจำกกำรใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ตำม Qw 

1.4 กรณีเสนอขำย CD ใหใ้ชร้ำคำเสนอขำย CD หำรดว้ยอตัรำแปลงสภำพ 

2. กำรค ำนวณรำคำตลำด ใหใ้ชร้ำคำหน่ึงรำคำใดดงัต่อไปน้ี
 2.1 รำคำตลำดถัวเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักของหุน้ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนัท ำกำรติดต่อกนั 

แต่ไม่เกิน 15 วนัท ำกำรติดต่อกนั ก่อนวนัก ำหนดรำคำเสนอขำย 
 (1) รำคำท่ีน ำมำถวัเฉล่ียสำมำรถใชร้ำคำปิดหรือรำคำเฉล่ียของกำรซ้ือขำยหุ้น 

ในแต่ละวนัก็ได ้
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(2) วนัก ำหนดรำคำเสนอขำย ใหเ้ป็นวนัใดวนัหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

 (ก) วนัท่ีคณะกรรมกำรมีมติใหเ้สนอวำระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติัให้
บริษทัเสนอขำย warrant และหุน้รองรับในรำคำต ่ำ  

(ข) วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัใหบ้ริษทัเสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่ในรำคำต ่ำ 
(ค) วนัแรกท่ีเสนอขำยต่อผูล้งทุน 
(ง) วนัท่ีผูล้งทุนมีสิทธิซ้ือหุน้ตำม warrant   

 ทั้งน้ี หำกไม่ใชร้ำคำตลำดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุ้นตลำดตำมขอ้ 2.1 ให้ระบุควำม
เหมำะสมและเหตุผลของกำรไม่เลือกใชร้ำคำตลำดดงักล่ำวใหช้ดัเจนดว้ย 

2.2 รำคำท่ีก ำหนดโดยผำ่นกำรวเิครำะห์เปรียบเทียบกบัควำมตอ้งกำรซ้ือและควำมตอ้งกำร
ขำยหุน้ท่ีออกใหม่ของบริษทั เช่น กำรส ำรวจควำมตอ้งกำรซ้ือหลกัทรัพย ์(book building) เป็นตน้  

2.3  รำคำยติุธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษำทำงกำรเงินท่ีอยูใ่นบญัชีรำยช่ือท่ีส ำนกังำนให้
ควำมเห็นชอบ  ทั้งน้ี ให้เปิดเผยสมมติฐำนส ำคญัท่ีใชป้ระกอบกำรค ำนวณรำคำตลำดใหเ้พียงพอ
และชดัเจนดว้ย 
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เอกสำรทีต้่องจัดส่งพร้อมกบั checklist กำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น (“warrant”) 
และหุ้นทีอ่อกใหม่เพ่ือรองรับwarrant (“หุ้นรองรับ”)  ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 

เอกสำรทีต้่องจัดส่งพร้อมกบั checklist มี/ไม่มี หมำยเหตุ 
1. รำยงำนผลกำรเสนอขำย warrant และหุน้รองรับ 

2. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นท่ีขออนุมติัให้ออกและเสนอขำย
warrant และหุน้รองรับ



3. มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีอนุมติัใหอ้อกและเสนอขำย warrant
และหุน้รองรับ



4. ขอ้ก ำหนดสิทธิ warrant 

5. รำยละเอียดกำรค ำนวณจ ำนวนหุน้รองรับ 

6. รำยละเอียดกำรค ำนวณ dilution effect 

7. หนงัสือส ำนกังำนแจง้กำรผอ่นผนักำรออก warrant ในสัดส่วน
ท่ีมำกกวำ่ 50% (ถำ้มี)

N/A 

8. หนงัสือส ำนกังำนแจง้กำรผอ่นผนัใหบ้ริษทัไม่ตอ้งด ำเนินกำร
ปรับสิทธิเม่ือเกิดเหตุกำรณ์ตำมท่ีประกำศก ำหนด (ถำ้มี)

N/A 

หมำยเหตุ    
(1) เอกสำรขำ้งตน้ตอ้งให้กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมผูกพนับริษทัเป็นผูล้งนำมรับรองควำมถูกตอ้งของ 
เอกสำรทุกหนำ้ พร้อมประทบัตรำบริษทั (ถำ้มี) 
(2) กำรรำยงำนผลกำรเสนอขำย warrant และหุ้นรองรับ ให้รำยงำนผลกำรขำยภำยใน 15 วนันับแต่ 
วนัปิดกำรเสนอขำย (มำตรำ 64 แห่ง พรบ.หลกัทรัพย ์และประกำศวำ่ดว้ยกำรยกเวน้กำรยืน่แบบ filing) 

http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/nrs_search.php?chk_frm=1&ref_id=72&cat_id=27&topic_desc=การออกและเสนอขายหลักทรัพย์
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=การออกและเสนอขายหลักทรัพย์


รายละเอียดการค านวณจ านวนหุน้รองรับและ dilution effect ส าหรับ 
ใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามัญของ บริษัท ไซแมท เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 5 (SIMAT-W5) 

จ านวน หุ้ นสา มัญที่
จัดสรรไว้เพื่อรองรับ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

212,305,396 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับรอ้ยละ 32.73* ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของบรษัิท จ านวน 648,564,609 หุน้ 

* วิธีการค านวณสดัสว่นหุน้รองรบั (จากขอ้เท็จจริงที่ว่าบริษัท จะออกใบส าคญัแสดงสิทธิ SIMAT-W5 และจ านวน
หุน้รองรบัคงเหลือของใบส าคญัแสดงสิทธิ SIMAT-W3 ที่เสนอขายในครัง้อ่ืน) 
จ า น วนหุ้น ร อง รับ
ส  าหรับการใช้สิทธิ  
ตามใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ SIMAT-W5 ที่
ออกในครัง้นี ้

+ 

จ า น วนหุ้น ร อง รับ
คงเหลือส  าหรับการ
ใชส้ิทธิ ตามใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ SIMAT-
W3 ที่ออกในครัง้อ่ืน 

x 100 

จ านวนหุน้ที่จ  าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ 

160,000,000 + 52,305,396 x 100 
648,564,609 

= 32.73% 
ผลกระทบต่อผู้ถือหุน้ 1. การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) สามารถค านวณไดจ้ากสตูรตอ่ไปนี ้

Price Dilution = (Po-PE)/Po 
โดยที่ PE = (PoQo + PeQe) / (Qo + Qe) 
Po = ราคาหุน้ก่อนการออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ SIMAT-W5 (บาท/หุน้) 
Pe = ราคาแปลงสภาพ ในอตัรา 2 บาท ตอ่ หุน้  
Qo = จ านวน หุน้ของบรษัิทที่มีอยูปั่จจบุนั  
Qe = จ านวนหุน้ที่ออกเน่ืองจากการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ SIMAT-W5 ทัง้หมด 
กรณีที่ 1 ผูถื้อหุน้เดิมเป็นผูใ้ชส้ิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิฯ SIMAT-W5 ทัง้หมด  
กรณีที่ 2 บคุคลอ่ืนที่มิใชเ่ป็นผูถื้อหุน้เดิมเป็นผูใ้ชส้ิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิฯ SIMAT-W5 ทัง้จ  านวน (ผูถื้อหุน้เดิมขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ SIMAT-W5 ในตลาดฯ ทัง้จ  านวน)  
การลดลงของราคาหุน้ทัง้ 2 กรณี เป็นเชน่เดียวกนั แสดงการค านวณตามตารางขา้งลา่งนี ้

2. การลดลงของสดัสว่นการถือหุน้ (Control Dilution) สามารถค านวณไดจ้ากสตูรตอ่ไปนี ้
Control Dilution = Qe/(Qo+Qe) 
Qo = จ านวนหุน้ของบรษัิทที่มีอยูปั่จจบุนั  
Qe = จ านวนหุน้ที่ออกเน่ืองจากการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ SIMAT-W5 ทัง้หมด 
กรณีที่ 1 ผูถื้อหุน้เดิมเป็นผูใ้ชส้ิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิฯ SIMAT-W5 ทัง้หมด การลดลงของสดัสว่นการถือหุน้ เทา่กบั
ศนูย ์



กรณีที่ 2 บคุคลอ่ืนที่มิใชเ่ป็นผูถื้อหุน้เดิมเป็นผูใ้ชส้ิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิฯ SIMAT-W5 ทัง้จ  านวน (ผูถื้อหุน้เดิมขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ SIMAT-W5 ในตลาดฯ ทัง้จ  านวน)  
การลดลงของสดัสว่นการถือหุน้ในกรณีที่ 2 แสดงการค านวณตามตารางขา้งลา่งนี ้

สมมุติฐานการค านวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) และ สัดส่วนการถือหุน้ (Control 
Dilution)  

หวัข้อ จ านวน 
มลูคา่ทางบญัชขีองบรษัิท ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564  (ลา้นบาท) 789.44 

อตัราสว่นมลูคา่หุน้ตอ่มลูคา่ทางบญัชี 4.44 

มลูคา่ตลาดของบรษัิท ณ วนัที่ 31 สิงหาคม 2564   (ลา้นบาท) 3,502.25 

จ านวน หุน้ของบรษัิทที่มีอยูปั่จจบุนั– Qo 648.56 

ราคาหุน้ก่อนการออกใบส าคญัแสดงสทิธิฯ SIMAT-W5 (บาท/หุน้) 
– Po

5.85 

ราคาแปลงสภาพ (บาท/หุน้) – Pe 2.00 

จ านวนหุน้ที่ออกเน่ืองจากการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
SIMAT-W5 ทัง้หมด - Qe 

160.00 

จ านวนหุน้รวม (ลา้นหุน้) - Qo+Qe 808.56 

ราคาหุน้หลงัจากการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ SIMAT-W5 
(ลา้นหุน้) - PE 

5.09 

Price Dilution 13.02% 

Control Dilution 19.79% 

สรุป 
1. การลดลงของราคาหุน้อนัเกิดจากการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ SIMAT-W5 ทัง้หมดไมเ่กินรอ้ยละ 13.02
2. การลดลงของสดัสว่นการถือหุน้ อนัเกิดจากการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ SIMAT-W5 ทัง้หมด ไมเ่กินรอ้ยละ
19.79 


