
หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ 

บริษัทเสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) ครัง้ที่1 (SSP-W1)   

1. รายละเอียดของหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย 

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 

1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ SSP-W1”) จํานวนไม่เกิน 101,420,000 หน่วย เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่

คิดมลูค่า ในอตัราจดัสรรท่ี 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ SSP-W1 โดยหากมีเศษจากการคํานวณ

ตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนัน้ทิง้ ทัง้นี ้ใบสําคญัแสดงสิทธิ SSP-W1 มีอายุ 8 เดือน นับแต่วันท่ีออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 โดยมีอัตราการใช้สิทธิอยู่ท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้น

สามญัของบริษัท 1 หุ้น ทัง้นี ้บริษัทได้กําหนดให้วนัท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นวนักําหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมี

สิทธิได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ SSP-W1 (Record Date) และกําหนดให้วนัท่ี 22 มิถนุายน พ.ศ. 2564 เป็น

วนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิ SSP-W1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

 
1 วิธีการคํานวณสดัส่วนจํานวนหุ้นรองรับ : (จํานวนหุ้นรองรับ warrant ที่เสนอขายในครัง้นี ้+ จํานวนหุ้นรองรับ CD หรือ warrant ที่เสนอขาย

ในครัง้อ่ืน ซึง่ไม่รวมหุ้นที่จดัไว้รองรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant) / (จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท  ซึง่รวมจํานวนหุ้นที่จะ

ออกใหม่อ่ืนที่บริษัท จะเสนอขายควบคู่กบั warrant ในครัง้นี)้ 

ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ : บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)  

ประเภทของใบสําคญั

แสดงสิทธิ 

: ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์

ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 

ชนิดของใบสําคญัแสดง

สิทธิ 

: ชนิดระบชุื่อผู้ ถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได้ 

จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิ

ท่ีออก 

: ไม่เกิน 101,420,000 หน่วย  

จํานวนหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับ

ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

: ไม่เกิน 101,420,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

10.001 ของจํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ณ วันท่ี 25 

กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท  

วิธีการจดัสรร : จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)  

ในอตัราส่วน 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ ภายหลงัจากท่ีได้รับ

อนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 โดยกําหนดให้วนัท่ี 15 

มิถนุายน พ.ศ. 2564 เป็นวนักําหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับจดัสรร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 



ใบสําคญัแสดงสิทธิ SSP-W1 (Record Date) ทัง้นี ้ หากมีเศษจากการ

คํานวณตามอตัราการจดัสรร ให้ปัดเศษนัน้ทิง้ 

วนัท่ีออกใบสําคญัแสดง

สิทธิ 

: วนัท่ี 22 มิถนุายน  พ.ศ. 2564 

อายขุองใบสําคญัแสดง

สิทธิ 

: 8 เดือน นบัจากวนัท่ีออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ SSP-W1 

อตัราการใช้สิทธิซือ้หุ้น

สามญั 

: ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น เว้นแต่มีการปรับ

อตัราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใช้สิทธิ : 12 บาทต่อหุ้น เว้นแต่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 

ทัง้นีร้าคาการใช้สิทธิจะไม่ตํ่ากว่ามลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท 

วนักําหนดการใช้สิทธิ : ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ SSP-W1 สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ

บริษัทฯ ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ SSP-W1 ได้ในวนัทําการสดุท้ายของเดือน

พฤศจิกายน และกุมภาพันธ์ ของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบสําคัญ

แสดงสิทธิ SSP-W1 โดยวนัใช้สิทธิครัง้แรกจะตรงกบักบัวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2564 และวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ายจะตรงกบัวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2565 ซึง่

เป็น 1 วนัก่อนวนัท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิ SSP-W1 สิน้สดุอาย ุ 

ทัง้นี  ้ในกรณีท่ีวันใช้สิทธิครัง้สุดท้ายตรงกับวันหยุดทําการของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ให้เล่ือนวนัใช้สิทธิครัง้

สดุท้ายดงักล่าวเป็นวนัเปิดทําการสดุท้ายก่อนหน้า 

ระยะเวลาแจ้งความจํานง

ในการใช้สิทธิ 

:  ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ท่ีประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั

เพ่ิมทุนของบริษัท ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ SSP-W1 จะต้องแจ้งความจํานง

ในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัทํา

การก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ ยกเว้นการแสดงความจํานงใช้สิทธิ

ครัง้สุดท้าย กําหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิครัง้

สดุท้ายไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 

ในกรณีท่ีวนักําหนดการใช้สิทธิตรงกับวนัหยุดทําการของบริษัท ให้เล่ือนวนั

กําหนดการใช้สิทธิดงักล่าวเป็นวนัทําการสดุท้ายก่อนหน้าวนักําหนดการใช้

สิทธิครัง้ดงักล่าว 



ตลาดรองของใบสําคญั

แสดงสิทธิ 

: บริษัท จะยื่นขออนญุาตนําใบสําคญัแสดงสิทธิ SSP-W1 เข้าจดทะเบียนเป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ตลาดรองของหุ้นสามญัท่ี

เกิดจากการใช้สิทธิ 

:  บริษัท จะนําหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดง

สิทธิ SSP-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

ฯ  

นายทะเบียนใบสําคญั

แสดงสิทธิ 

: บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

ผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้น :  1. หุ้นสามัญใหม่ท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ SSP-W1  

จะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อนัพึงได้เสมือนหุ้นสามญัเดิมท่ีออกและ

เรียกชําระเต็มมลูค่าของบริษัททกุประการ โดยสิทธิใด ๆ ท่ีจะได้รับจาก

การเป็นผู้ ถือหุ้นสามญัจากการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ SSP-W1 

จะเร่ิมตัง้แต่วนัท่ีศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์บนัทึกเพ่ิมจํานวนหุ้นให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นในระบบ 

2. ผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นเน่ืองจากการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ

ให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิม มีดงันี ้

2.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้ นและสิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้ น 

(Control Dilution) 

หากผู้ ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 เพ่ือจองซือ้หุ้ น

สามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ทัง้จํานวน เป็นผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีได้รับการ

จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ตามสัดส่วนการถือหุ้ น 

(Rights Offering) ผู้ ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสดัส่วนการถือ

หุ้นจองสิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้น (Control Dilution) 

หากผู้ ใ ช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ  SSP-W1 เ พ่ือจองซื อ้ 

หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ทัง้จํานวน ไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีได้รับ

การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ตามสัดส่วนการถือหุ้น 

(Rights Offering) จะทําให้เกิดผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุ้นและ

สิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิมอยู่ท่ีร้อยละ 9.09 ซึง่คํานวณได้ดงันี ้

Control dilution  =   จํานวนหุ้นรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิใน

ครัง้นี/้  (จํานวนหุ้ นท่ีชําระแล้วทัง้หมดของ

บริษัท +  จํานวนนปันผลท่ีจดัสรรในครัง้นี ้+ 



จํานวนหุ้นรองรับการจดัสรรใบสําคญัแสดง

สิทธิ SSP-W1) 

= 101,420,000/(922,000,000 + 

92,200,000 +  101,420,000)   

=   9.09 % 

2.2 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)  

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทัง้

จํานวนแล้ว จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

เท่ากบัร้อยละ 2.16 ซึง่คํานวณได้ดงันี ้

Price dilution  =  (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  –  ราคาตลาด

หลงั  เสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

=  (15.76 – 15.42) / 15.76 

=    2.16% 

โดยท่ี 

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย =  ราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้น    

                                     สามญัของบริษัท ท่ีทําการซือ้ขายใน   

                                     ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 7 วนัทําการ 

                                     ติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัท  

                                    ครัง้ท่ี 1/2564 เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.  

                                    2564 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชมุ 

                                    สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 เพ่ือพิจารณา 

                                    อนมุตัิการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดง 

                                    สิทธิ SSP-W1 ซึง่จะเท่ากบั 15.76 บาท 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย =  (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จํานวน

หุ้ น ท่ีชําระแล้วทั ง้หมดของบริษัท ซึ่ ง

รวมถึงหุ้นปัน ผล) + (ราคาใช้ สิทธิของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 x จํานวน

หุ้นรองรับท่ีเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 

SSP-W1)] / (จํานวนหุ้น ท่ี ชํ า ร ะ แ ล้ ว  + 

จํานวนหุ้นปันผลท่ีจดัสรรใน ครัง้นี ้+ 



จํานวนหุ้นท่ีรองรับใบสําคญัแสดงสิ ท ธิ  

SSP-W1) 

  =  15.42 บาทต่อหุ้น 

2.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (Earnings per Share Dilution) 

ภายหลงัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ SSP-W1 ให้แก ่

ผู้ ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิทัง้จํานวน

แล้ว จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (Earnings Dilution)  เท่ากับ

ร้อยละ 9.09 ซึง่คํานวณได้ดงันี ้

EPS Dilution =  (EPS ก่อนเสนอขาย –  EPS หลังเสนอ

ขาย) / EPS   ก่อนเสนอขาย 

=  (0.73. – 0.66) / 0.73  

=    9.09% 

โดยท่ี 

EPS ก่อนเสนอขาย = กําไรสุทธิ  /  (จํานวนหุ้ นท่ีชําระแล้ว + 

จํานวนหุ้นปันผล) 

                                 =  736,293,722 / (922,000,000 +   

                                      92,200,000) 

                                 = 0.73 บาทต่อหุ้น 

 EPS หลงัเสนอขาย =  กําไรสุทธิ /  (จํานวนหุ้ นท่ีชําระแล้ว + 

   จํานวนหุ้ นปันผล + จํานวนหุ้ นรองรับท่ี

   เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ SSP-W1) 

                                             =  736,293,722 / (922,000,000 +    

                                                  92,200,000 + 101,420,000) 

                                             = 0.66 บาทต่อหุ้น 

เงื่อนไขการปรับสิทธิ

   

: บริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิในการซือ้หุ้น

สามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ในกรณีท่ีมีเกิดเหตุการณ์ใด

เหตุการณ์หน่ึงดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาผลประโยชน์

ตอบแทนของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ให้น้อยไปกว่าเดิม 

1. เมื่อบริษัทเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท อนัเป็น

ผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้นท่ีได้ออกแล้วของบริษัท ซึ่งการ



เปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทนัที

นบัตัง้แต่วนัท่ีเปิดเผยข้อมลูการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัรา

การใช้สิทธิดงักล่าวบนเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมใ่นราคาตอ่หุ้นท่ีตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของ

ราคาตลาด ซึง่เป็นวิธีคํานวณตามท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดสิทธิ 

3. เมื่อบริษัทเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ ซึง่หลกัทรัพย์นัน้ให้สิทธิแก่ผู้ ถือ

หลกัทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือให้

สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั โดยราคาต่อหุ้นของหุ้นสามัญท่ีออกใหม่เพ่ือ

รองรับสิทธิดังกล่าว ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้น

สามญัดงักล่าว ซึง่เป็นวิธีการคํานวณตามท่ีได้ระบไุว้ในข้อกําหนดสิทธิ 

4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามญัท่ีออกใหม่

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิ

หลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทสําหรับการ

ดําเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ 

6. เมื่อมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบัข้อ 1 ถึง 5 ท่ีทําให้ผลประโยชน์ตอบ

แทนใดๆ ท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ SSP-W1 จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิ

ตามใบสําคญัแสดงสิทธิด้อยไปกวา่เดิม 

ทัง้นี ้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือ

บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร 

เป็นผู้ มีอํานาจในการพิจารณากําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข้องกบัการปรับหรือเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ 

เงื่อนไขอ่ืน : ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ี

ได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร 

เป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ อันจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกับการออก

และจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด ซึ่ง

รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงอํานาจในการ  (1) กําหนดและแก้ไขหลักเกณฑ์ 

เงื่อนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ อันจําเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกับการออก

และจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 (2) เจรจา ตกลง เข้าทํา แก้ไข 

เพ่ิมเติม ลงนามในสัญญา คําขออนุญาต คําขอผ่อนผัน หลักฐาน การ

เปิดเผยข้อมลู รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ท่ีจําเป็นและเก่ียวข้อง



 

2. การจอง การจัดจําหน่าย และจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 

2.1 วิธีการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์

ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 

การออกใบสําคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ในครัง้นี ้มิได้ดําเนินการผ่านผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย

หลกัทรัพย์ เน่ืองจากเป็นการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ SSP-W1 จํานวนไม่เกิน 101,420,000 หน่วย เพ่ือจดัสรร

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราจดัสรรท่ี 10 หุ้น

เดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ SSP-W1 โดยหากมีเศษจากการคํานวณตามอตัราการจดัสรรแล้ว ให้ปัด

เศษนัน้ทิง้ 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่ีมีสิทธิได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ SSP-W1 จะต้องเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีชื่อปรากฏใน

วันกําหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้ นท่ีมี สิทธิได้ รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 (Record Date) กล่าวคือ  

วนัท่ี 15 มิถนุายน 2564 ด้วยเหตผุลดงักล่าว บริษัทฯ จึงไม่ได้กําหนดวิธีการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ SSP-

W1 

2.2 วันและวิธีการจองซือ้และการชําระเงินค่าจองซือ้ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 

เน่ืองจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ในครัง้นี ้เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม

สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า จึงไม่มีกําหนดวนัและวิธีการจองซือ้และการชําระเงินค่า

จองซือ้ใบสําคญัแสดงสิทธิ SSP-W1 

กับการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อ 

การยื่น การแก้ไข การเพ่ิมเติม การลงนามในคําขออนุญาต คําขอผ่อนผนั 

หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อ

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานักงาน 

ก.ล.ต.”) ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ

การออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ SSP-W1 และการนําใบสําคญัแสดง

สิทธิ SSP-W1 และหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 

SSP-W1 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (3) มี

อํานาจในการดําเนินการใด ๆ ตามท่ีจําเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกับการ

ออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ SSP-W1 ในครัง้นี ้



ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกและผู้ ถือใบสําคญัแสดง

สิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี1 (SSP-W1) 

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 


