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รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของ 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2 (SST-W2) 
 

ผูออกหลักทรัพย บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SST”) 

ประเภทของหลักทรัพย ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 2 
(“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ” หรือ “SST-W2”) 

ชนิด ระบุชื่อผูถือและโอนเปลี่ยนมือได 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธฯิ 3 ป นับตั้งแตวันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธฯิ 
ที่ออกและเสนอขาย 

ไมเกิน 30,387,188 หนวย 

จํานวนหุนที่ออกเพ่ือรองรับ
ใบสําคัญแสดงสทิธิฯ 

ไมเกิน 30,387,188 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท) คิดเปนรอยละ 6.67 ของจํานวน
หุนที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561 (455,807,823 
หุน) 

ราคาเสนอขายตอหนวย 0 (ศูนย) บาทตอหนวย 

อัตราการใชสิทธ ิ ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนได 1 หุน (อาจเปลี่ยนแปลงไดตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาใชสิทธ ิ 10.00 บาทตอหุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท) (อาจเปลี่ยนแปลงไดตามเงื่อนไขการ
ปรับสิทธิ) 

วันที่ออกและเสนอขาย 

ใบสําคัญแสดงสทิธิฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการผูจัดการ หรือ บุคคลที่ ได รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการผูจัดการ เปนผูมีอํานาจในการกําหนดวันที่ออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

วิธีการเสนอขาย จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ในอัตราสวน 15 หุนสามัญเดิมตอใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
1 หนวย (ในกรณีที่มีเศษใหปดเศษทิ้ง) โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่จะไดรับการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเปนวันที่ภายหลังจากที่
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 จะพิจารณาวาระเก่ียวกับ
การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

ระยะเวลาการใชสิทธ ิ

 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไดในวันทําการสุดทาย
ของเดือนมิถุนายนและธันวาคม ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ โดยวันใชสิทธิคร้ัง
สุดทาย คือวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 3 ป  

ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใชสิทธิตรงกับวันหยุดทําการของบริษัทฯ ใหเลื่อนวันใชสิทธิดังกลาวเปนวัน
ทําการสุดทายกอนหนาวันใชสิทธิดังกลาว 

ตลาดรองของ 
ใบสําคัญแสดงสทิธิฯ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ตลาดรองของหุนสามัญ 
ที่เกิดจากการใชสิทธ ิ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 



นายทะเบียน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

เหตุในการตองออกหุนใหม
เพ่ือรองรับการปรับสิทธ ิ

เมื่อมีการดําเนินการปรับราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่
กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเปนเหตุที่กําหนดไวใน 
ขอ 11 (4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เร่ือง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนที่ออกใหมและหุนที่ออก
ใหมเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการผูจัดการ หรือ บุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการผูจัดการ เปนผูมีอํานาจในการกําหนดเงื่อนไข และ
รายละเอียดอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการปรับราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธ ิ

ผลกระทบตอผูถือหุน ผลกระทบตอสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) 

กรณีที่ 1 : บริษัทฯ ไมมีการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตามที่ขอ General Mandate แตมี
การใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจํานวน และผูใชสิทธิมิใชผูถือหุน
เดิมของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบตอสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิม โดยผูถือหุนเดิมจะมี
สัดสวนการถือหุนลดลงรอยละ 6.25 เมื่อเทียบกับสัดสวนการถือหุนกอนการออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

กรณีที่ 2 : บริษัทฯ มีการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตามที่ขอ General Mandate จํานวน 
136,742,346 หุน และผูจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไมใชผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ และมีการใช
สิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจํานวน และผูใชสิทธิมิใชผูถือหุนเดิมของ
บริษัทฯ จะเกิดผลกระทบตอสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิม โดยผูถือหุนเดิมจะมีสัดสวน
การถือหุนลดลงรอยละ 26.83 เมื่อเทียบกับสัดสวนการถือหุนกอนการออกและเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนตามที่ขอ General Mandate และใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

โดยมีรายละเอียดการคํานวณดังนี้ 

Qo  =  จํานวนหุนสามัญที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 13 มีนาคม 
2561 จํานวน 455,807,823 หุน 

Qw = จํานวนหุนสามัญที่รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในคร้ังนี้ 
จํานวน 30,387,188 หุน 

Qg = จํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่สามารถออกและเสนอขายไดสูงสุดตามที่ขอ General 
Mandate ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไมใชผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ จํานวน 
136,742,346 หุน (รอยละ 30.00 ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและจําหนายแลว
ทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561 จํานวน 455,807,823 หุน) 

กรณีที่ 1 : Qw / (Qo + Qw) = รอยละ 6.25 

กรณีที่ 2 : (Qw + Qg) / (Qo + Qw + Qg) = รอยละ 26.83 

ผลกระทบตอราคา (Price Dilution) 

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หุนสามัญของบริษัทฯ จะไมไดรับ
ผลกระทบตอราคา เนื่องจากราคาใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสทิธิฯ (10.00 บาท) สูงกวาราคา
ตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ 

โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญของบริษัทฯ ที่ซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยยอนหลัง 15 วันทําการติดตอกัน กอนวันที่ที่ประชุม



คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เมื่อวันที่ 13 
มีนาคม 2561 (ระหวางวันที่ 19 กุมภาพันธ 2561 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2561) โดยราคา
ตลาดเทากับ 7.35 บาท 

เงื่อนไขอ่ืนๆ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการผูจัดการ หรือ บุคคลที่ ได รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการผูจัดการ เปนผูมีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ 
เงื่อนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึง แตไมจํากัดเพียง การ
กําหนดวันออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ การกําหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวของกับการปรับราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ การเขาเจรจา ตกลง และลงนามใน
เอกสารและสัญญาตางๆ ที่เก่ียวของ รวมทั้งดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอัน
เก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในคร้ังนี้ ซึ่งรวมถึงการนําใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ และหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนดําเนินการขออนญุาตตอหนวยงานที่เก่ียวของ 

 



สารสนเทศการออกและเสนอขายหุนที่ออกใหมเพ่ือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธ ิ
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558 

 

1. รายละเอียดการเสนอขาย 

1.1 จํานวนหุนเพิ่มทุน 
ไมเกิน 30,387,188 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท) คิดเปนไมเกินรอยละ 6.67 ของจํานวนหุนที่
ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561 (455,807,823 หุน) เพื่อรองรับ
การใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 2 
(“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ” หรือ “SST-W2”) 

 
1.2 ประเภทนักลงทุน 

จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ 
(Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 
 

1.3 วิธีการกําหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด 
เสนอขายโดยไมคิดมูลคา โดยราคาตลาด คํานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญของ 
บริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยยอนหลัง 15 วันทําการติดตอกัน กอนวันที่ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 
2561 (ระหวางวันที่ 19 กุมภาพันธ 2561 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2561) โดยราคาตลาดเทากับ 7.35 บาท 
 

1.4 วิธีการเสนอขายและการจัดสรร 
จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ในอัตราสวน 15 หุนสามัญเดิมตอใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 1 หนวย (ใน
กรณีที่มีเศษใหปดเศษทิ้ง) โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ (Record 
Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเปนวันที่ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2560 ใน
วันที่ 26 เมษายน 2561 จะพิจารณาวาระเก่ียวกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

 

2. วัตถุประสงคของการเพ่ิมทุนและแผนการใชเงิน 

เพื่อใหบริษัทฯ มีความพรอมและความยืดหยุดหยุนทางดานการเงินสําหรับโครงการ หรือการลงทุน หรือเงิน
สํารองเพื่อการดําเนินการตางๆ ในอนาคต 

 

3. ผลกระทบตอผูถือหุน (Dilution Effect) และความคุมคาที่ผูถือหุนไดรับเปรียบเทียบกับผลกระทบ 

ผลกระทบตอสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) 
กรณีที่ 1 : บริษัทฯ ไมมีการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตามที่ขอ General Mandate แตมีการใชสิทธิซื้อหุน

สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจํานวน และผูใชสิทธิมิใชผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบตอสัดสวน
การถือหุนของผูถือหุนเดิม โดยผูถือหุนเดิมจะมีสัดสวนการถือหุนลดลงรอยละ 6.25 เมื่อเทียบกับสัดสวนการถือหุนกอน
การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

กรณีที่ 2 : บริษัทฯ มีการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตามที่ขอ General Mandate จํานวน 136,742,346 หุน 
และผูจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไมใชผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ และมีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ครบ
ทั้งจํานวน และผูใชสิทธิมิใชผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบตอสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิม โดยผูถือหุน



เดิมจะมีสัดสวนการถือหุนลดลงรอยละ 26.83 เมื่อเทียบกับสัดสวนการถือหุนกอนการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่ม
ทุนตามที่ขอ General Mandate และใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
 

โดยมีรายละเอียดการคํานวณดังนี้ 
Qo  =  จํานวนหุนสามัญที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561 จํานวน 

455,807,823 หุน 
Qw = จํานวนหุนสามัญที่รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในคร้ังนี้ จํานวน 30,387,188 

หุน 
Qg = จํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนทีส่ามารถออกและเสนอขายไดสูงสุดตามที่ขอ General Mandate ในกรณีที่

ผูจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไมใชผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ จํานวน 136,742,346 หุน (รอยละ 30.00 
ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561 จํานวน 
455,807,823 หุน) 

 
กรณีที่ 1 : Qw / (Qo + Qw) = รอยละ 6.25 
กรณีที่ 2 : (Qw + Qg) / (Qo + Qw + Qg) = รอยละ 26.83 

 
ผลกระทบตอราคา (Price Dilution) 
ภายหลังการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หุนสามัญของบริษัทฯ จะไมไดรับผลกระทบตอราคา 

เนื่องจากราคาใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ (10.00 บาท) สูงกวาราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ 
โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยยอนหลัง 15 วันทําการติดตอกัน กอนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติใหออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 (ระหวางวันที่ 19 กุมภาพันธ 2561 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2561) โดย
ราคาตลาดเทากับ 7.35 บาท 
 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นวาการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ จะชวยใหบริษัทฯ มีความพรอมและความยืดหยุดหยุนทางดานการเงินสําหรับโครงการ หรือการลงทุน หรือเงิน
สํารองเพื่อการดําเนินการตางๆ ในอนาคต อยางไรก็ตาม หากใบสําคัญแสดงสิทธิฯ มีการใชสิทธิ ผูถือหุนเดิมอาจไดรับ
ผลกระทบจากการลดลงของสวนแบงกําไรและราคาซื้อขายของหุนสามัญ  
 

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

4.1 เหตุผลและความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน 
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นวา การเพิ่มทุนจะชวยใหบริษัทฯ มีความพรอมและความยืดหยุดหยุนทางดาน
การเงินสําหรับโครงการ หรือการลงทุน หรือเงินสํารองเพื่อการดําเนินการตางๆ ในอนาคต 

 
4.2 ความเปนไปไดของแผนการใชเงินที่ไดจากการเสนอขายหุน 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นวาแผนการใชเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหุน มีความเปนไปได เนื่องจากใน
กรณีที่บริษัทฯ มีแผนการลงทุนที่ชัดเจนหรือโครงการที่นาสนใจ ก็อาจทําใหมูลคาหุนของบริษัทฯ ปรับตัว
ข้ึน และมีการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อนําเงินมาใชในการลงทุนหรือพัฒนาโครงการ 

 



4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใชเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนและความ
เพียงพอของแหลงเงินทุน 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาการเพิ่มทุนมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากการเสนอขายหุนเพื่อ
รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะมีการใชสิทธิก็ตอเมื่อนักลงทุนใหมูลคาตอโครงการ
ของบริษัทฯ ซึ่งสะทอนผานราคาหุนของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นวาการเพิ่มทุนดังกลาวมี
ความเพียงพอตอการดําเนนิงานของบริษัทฯ  

 
4.4 ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดข้ึนตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นวาในกรณีที่มีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะชวยใหบริษัทฯ มีฐานะ
ทางการเงินที่แข็งแกรงข้ึน และมีความพรอมและความยืดหยุดหยุนทางดานการเงินสําหรับโครงการ หรือ
การลงทุน หรือเงินสํารองเพื่อการดําเนินการตางๆ ในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจนําเงินดังกลาวเพื่อ
ไปใชในการลงทุนหรือพัฒนาโครงการตางๆ ซึ่งชวยใหบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานที่ดีข้ึน 
 

5. คํารับรองของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเพ่ิมทุน 

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไมปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของ
บริษัทฯ ในเร่ืองที่เก่ียวกับการเพิ่มทุน หากการไมปฏิบัติหนาที่ดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ ผูถือหุนสามารถ
ฟองรองคาเสียหายจากกรรมการคนดังกลาวแทนบริษัทฯ ไดตามมาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และหากการไมปฏิบัติหนาที่นั้นเปนเหตุใหกรรมการหรือบุคคลที่มีความเก่ียวของได
ประโยชนไปโดยมิชอบ ผูถือหุนสามารถใชสิทธิฟองเรียกคืนประโยชนจากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ไดตามมาตรา 89/18 
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) 




