
 

 

 

 

 

ที� สจญ.      028/2564 

 วนัที� 24 กมุภาพนัธ์ 2564 

 

เรื�อง การจ่ายเงินปันผล การออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วน 

การเพิ�มทนุจดทะเบียน และกําหนดการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2564 

 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

 ด้วยที�ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี  ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ครั �งที�  1/2564 เมื� อวันที�              

23 กมุภาพนัธ์ 2564 ได้มีมตดิงันี � : 

 

 1. ให้จ่ายเงินปันผลประจําปีสําหรับผลการดําเนินงานตั �งแต่วันที� 1 มกราคม 2563 ถึงวันที� 31 ธันวาคม 

2563   ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท จํานวน 490,408,365 หุ้น ซึ�งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอตัราหุ้นละ 

0.05 บาท  (สําหรับงวดวันที� 1 มกราคม 2563 - 30 กนัยายน 2563) เมื�อวนัที� 9 ธนัวาคม 2563 และจะจ่ายเงินปันผลงวด

สุดท้ายในคราวนี � อีกในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท (สําหรับงวดวันที� 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563) โดยกําหนดจ่าย

ภายในวนัที� 19 พฤษภาคม 2564 ทั �งนี �การให้สิทธิดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมตัจิากที�ประชมุผู้ ถือ

หุ้นแล้ว 

  

 2. มีมติอนุมตัิให้เสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2564 เพื�อพจิารณาอนุมตัิการออกใบสําคญัแสดง

สิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ครั �งที� 2 (SNP-W�) จํานวนไม่เกิน 24,520,419 

หน่วย เพื�อจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Issue) ในอตัราส่วน 20 หุ้นสามญั ตอ่ 1 หน่วย

ใบสําคญัแสดงสิทธิ ในกรณีมีเศษให้ปัดทิ �งทั �งจํานวน จดัสรรโดยไม่คิดมลูคา่ ราคาการใช้สิทธิจะเท่ากบั 1 บาท โดยมีอตัรา

การใช้สิทธิ 1 : 1 ทั �งนี � สทิธิที�ได้รับการจดัสรรสําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญั (SNP-W2) ยงัมีความไม่แน่นอน

จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นแล้ว  โดยมีรายละเอียดสําคญัของใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญ 

(SNP-W�) ตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

นอกจากนี � ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิกําหนดวนัที� �� มีนาคม 2564 เป็นวนักําหนดรายชื�อผู้ ถือ

หุ้นที�จะมีสทิธิได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัท ครั �งที� 2 (Record Date) 
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ทั �งนี �  มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที�ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอํานาจในการกําหนดรายละเอียดที�

เกี�ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิในครั �งนี � ซึ�งรวมถงึแต่ไม่จํากัดเพียง วันที�ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 

วนักําหนดการใช้สิทธิครั �งแรกและวนักําหนดการใช้สิทธิครั �งสุดท้าย วนัจองซื �อและรับชําระเงิน วิธีการใช้สทิธิ ตลาดรองของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ เงื�อนไขการปรับสิทธิและการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญ รวมทั �ง

เงื�อนไขและรายละเอียดที�เกี�ยวข้องต่อไป การแก้ไขถ้อยคํา หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น หนังสือ

บริคณห์สนธิ และ/หรือคําขอตา่งๆ และ/หรือดําเนินการใดๆ เพื�อให้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามคําสั�งของนายทะเบียนในการยื�นจด

ทะเบียนเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การลงนามในเอกสารคําขออนุญาต

ต่างๆ และหลักฐานที�จําเป็นที�เกี�ยวข้องกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ�งรวมถึงการติดต่อและการยื�นคําขออนุญาต

เอกสารและหลกัฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที�เกี�ยวข้องกบัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ และการนํา

ใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และการดําเนินการใดๆ ตามที�จําเป็นและสมควร

เกี�ยวเนื�องกบัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิในครั �งนี � 

 

3. มีมติอนุมตัิให้เสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2564 เพื�อพิจารณาอนุมตัิการเพิ�มทุนจดทะเบียน

ของบริษัทอกีจํานวน 24,520,419 บาท จากทนุจดทะเบียนเดมิ 490,408,365 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 514,928,784 บาท 

โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนจํานวน 24,520,419 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญั

แสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญของบริษัทที�จะจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และอนุมัติการแก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4เรื�องทนุจดทะเบียน เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัท เป็นดงันี � 

“ข้อ 4.   ทนุจดทะเบียนจํานวน 514,928,784 บาท  (ห้าร้อยสิบสี�ล้านเก้าแสนสองหมื�นแปด

พนัเจ็ดร้อยแปดสบิสี�บาทถ้วน) 

 แบง่ออกเป็น 514,928,784 หุ้น   (ห้าร้อยสิบสี�ล้านเก้าแสนสองหมื�นแปดพันเจ็ด

ร้อยแปดสบิสี�หุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึ�งบาท) 

 โดยแบง่ออกเป็น  

 หุ้นสามญั 514,928,784 หุ้น (ห้าร้อยสิบสี�ล้านเก้าแสนสองหมื�นแปดพันเจ็ด

ร้อยแปดสบิสี�หุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (- หุ้น)” 

 

4. มีมติอนุมัติการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนจํานวน 24,520,419 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื�อรองรับการ

ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญของบริษัท ครั �งที� 2 (SNP-W2) จํานวนไม่เกิน 24,520,419 หน่วย ซึ�งจัดสรร

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น ในกรณีที�มีหุ้นเหลือเนื�องจากไม่มีการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อ

หุ้นที�ออกใหม่ บริษัทจะนําเสนอการลดทุนต่อที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาต่อไป 
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ทั �งนี �  มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท  หรือบุคคลที�ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ อนัจําเป็นและเกี�ยวเนื�องกบั

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนในครั �งนี �ได้ทุกประการ ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคํา หรือข้อความในเอกสาร รายงานการ

ประชุมผู้ ถือหุ้น  หนงัสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคําขอต่างๆ และ/หรือดําเนินการใดๆ เพื�อให้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามคําสั�งของ

นายทะเบียนในการยื�นจดทะเบียนเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการ

นําหุ้นสามัญเพิ�มทุนเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และการนําส่งข้อมูลเอกสารหลกัฐานต่อสํานกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงาน

อื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง 

 

5. กําหนดวันประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจําปี  2564 ในวันศุกร์ที�  30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.                

ณ ห้องประชุม S&P Hall สุขุมวิท �� ตั �งอยู่ที� เลขที� �/� ซอยอรรถกระวี ถนนสุขุมวิท �� แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร ����� 

 

 6. กําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจําปี 2564 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

และได้รับสทิธิซื �อใบสําคญัแสดงสทิธิ ในวนัพฤหสับดีที� 11 มีนาคม 2564  

 

 7. วาระการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2564 มีดงันี � : 

 

  วาระที� 1. รับรองรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี ��63 

  วาระที� 2. รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี ��63 

  วาระที� 3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น   

   สิ �นสดุ ณ วนัที� �� ธนัวาคม ��63 

  วาระที� 4. พิจารณาอนมุตัจ่ิายเงินปันผลประจําปี ��63 

 วาระที� 5. พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ 

 วาระที� 6. พิจารณาแต่งตั �งกรรมการ แทนกรรมการที�ครบกําหนดออกตามวาระ 

 วาระที� 7. พิจารณาแต่งตั �งผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่ตอบแทน สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี ปี ���4 

 วาระที� 8. พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญของบริษัท จํานวนไม่เกิน     

  24,520,419 หน่วย เพื�อจดัสรรให้แกผู่้ ถือหุ้นเดมิของบริษัทตามสดัสว่น 

 วาระที� 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4      

  ของบริษัทเพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียน 

 วาระที� 10 พิจารณาอนมุตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ 

 วาระที� 8. เรื�องอื�น ๆ   (ถ้ามี) 

 วาระนี �กําหนดไว้เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยั และ/หรือ เพื�อให้คณะกรรมการได้ชี �แจงข้อซกัถามหรือ

ข้อสงสยัต่าง ๆ (ถ้ามี) ดงันั �น จะไม่มีการนําเสนอเรื�องอื�นใดให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี �
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 นอกจากนี � บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ ถือหุ้ นเสนอเรื�องเพื�อ

บรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื�อบุคคลเพื�อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั �งเป็นกรรมการบริษัทตามหลกัการกํากับดูแล

กิจการที�ดีที�เกี�ยวกบัสทิธิและความเท่าเทียมกนัของผู้ ถือหุ้น อย่างไรก็ดีไม่ปรากฏผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือ

หุ้นสามญัประจําปี 2564 และชื�อบคุคลเพื�อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั �งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด 

 

 อนึ�ง บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปี 2564 และระเบียบวาระการ

ประชมุดงักลา่วให้ทราบลว่งหน้าก่อนการประชมุบนเว็บไซต์ http://www.snpfood.com 

 

 

  จงึเรียนมาเพื�อทราบ 

 

                        ขอแสดงความนบัถือ  

  

 

                         ( วิทูร ศลิาออ่น ) 

          ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร        

     บริษัท เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท จํากดั (มหาชน) 

 



(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ�มทนุ 

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) 

วนัที� 24 กมุภาพนัธ์ 2564 

ข้าพเจ้า บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั �งที� 1/2564 เมื�อ

วนัที� 23 กมุภาพนัธ์ 2564 เกี�ยวกบัการเพิ�มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุดงัตอ่ไปนี � 

1. การเพิ�มทนุ 

ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุตัิเสนอให้ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 พิจารณาอนมุตัิการเพิ�มทนุจด

ทะเบียนจํานวน 24,520,419 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 490,408,365 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 514,928,784 บาท โดย

การออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน 24,520,419 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 24,520,419 บาท โดยเป็นการเพิ�มทนุ

ในลกัษณะ ดงันี � 

การเพิ�มทนุ ประเภทหุ้น จํานวนหุ้น มลูคา่ที�ตราไว้ 

(บาทตอ่หุ้น) 

รวม (บาท) 

  แบบกําหนดวตัถปุระสงค์ใน

การใช้เงินทนุ 

หุ้นสามญั 24,520,419 1 24,520,419 

หุ้นบริุมสทิธิ - - - 

  แบบมอบอาํนาจทั�วไป 

(General Mandate) 

หุ้นสามญั - - - 

หุ้นบริุมสิทธิ - - - 

2. การจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุ  

2.1 แบบกําหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ  

จดัสรรให้แก่ จํานวนหุ้น 

(หุ้น) 

 

อตัราสว่น 

(เดิม : ใหม)่ 

ราคาขาย 

(บาทตอ่หุ้น) 

วนั เวลา 

จองซื �อ และ

ชําระเงินคา่หุ้น 

หมายเหต ุ

จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมเพื�อ

รองรับการใช้สทิธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้น

สามญัของบริษัท ครั �งที� 2 

(SNP-W2)ซึ�งออกให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่น

การถือหุ้น 

ไมเ่กิน  

24,520,419 

20 หุ้นสามญั : 1 หนว่ย

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

จดัสรรโดย

ไมค่ิดมลูคา่ 

 

หมายเหต ุ1-2 หมายเหต ุ1-2 

รวม 
ไมเ่กิน 

24,520,419 
    



หมายเหต:ุ   

1. บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนจํานวน 24,520,419 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื�อรองรับการใช้สิทธิตาม

ใบสําคญัแสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัท ครั �งที� 2 (SNP-W2) จํานวนไมเ่กิน 24,520,419 หนว่ย ซึ�งจดัสรรให้แก่

ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น ในกรณีที�มีหุ้นเหลือเนื�องจากไม่มีการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที�

จะซื �อหุ้นที�ออกใหม ่บริษัทจะนําเสนอการลดทนุตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาตอ่ไป 

คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบคุคลที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือ

คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ อนัจําเป็นและเกี�ยวเนื�องกบัการเสนอขายหุ้นสามญั

เพิ�มทุนในครั �งนี �ได้ทุกประการ ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคํา หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ น      

หนงัสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคําขอต่างๆ และ/หรือดําเนินการใดๆ เพื�อให้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามคําสั�งของนายทะเบียน

ในการยื�นจดทะเบียนเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัท ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนําหุ้น

สามญัเพิ�มทุนเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และการนําส่งข้อมูลเอกสารหลกัฐานต่อสํานกังาน

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือ

หนว่ยงานอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง 

2. บริษัทจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้ นสามัญของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ครั �งที� 2  

(SNP-W2) จํานวนไม่เกิน 24,520,419 หน่วย เพื�อจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right 

Issue) ในอตัราสว่น 20 หุ้นสามญั ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ ในกรณีมีเศษให้ปัดทิ �งทั �งจํานวน จดัสรรโดยไม่คิด

มลูค่า ราคาการใช้สทิธิจะเท่ากบั 1 บาท โดยมีอตัราการใช้สิทธิ 1 : 1 ทั �งนี � สทิธิที�ได้รับการจดัสรรสําหรับใบสําคญั

แสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญั (SNP-W2) ยงัมีความไมแ่น่นอนจนกว่าจะได้รับการอนมุตัิจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว 

โดยมีรายละเอียดสาํคญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญั (SNP-W2) ตามสิ�งที�สง่มาด้วย 1 

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทเป็นผู้มีอํานาจในการกําหนดรายละเอียดที�เกี�ยวข้องกบัการออกและ

เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิในครั �งนี � ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง วนัที�ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ วนักําหนดการใช้สิทธิ

ครั �งแรกและวนักําหนดการใช้สิทธิครั �งสดุท้าย วนัจองซื �อและรับชําระเงิน วิธีการใช้สิทธิ ตลาดรองของใบสําคญัแสดง

สิทธิ เงื�อนไขการปรับสิทธิและการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญั รวมทั �งเงื�อนไขและ

รายละเอียดที�เกี�ยวข้องต่อไป การแก้ไขถ้อยคํา หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น หนงัสอืบริคณห์สนธิ 

และ/หรือคําขอตา่งๆ และ/หรือดําเนินการใดๆ เพื�อให้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามคําสั�งของนายทะเบียนในการยื�นจดทะเบียน

เพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การลงนามในเอกสารคําขออนญุาตต่างๆ 

และหลกัฐานที�จําเป็นที�เกี�ยวข้องกบัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึ�งรวมถึงการติดต่อและการยื�นคําขออนญุาตเอกสาร

และหลกัฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที�เกี�ยวข้องกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และการนํา

ใบสําคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และการดําเนินการใดๆ ตามที�จําเป็นและ

สมควรเกี�ยวเนื�องกบัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิในครั �งนี � 



หากมีเศษจากการคํานวณตามอตัราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดงักล่าวทิ �งทั �งจํานวน และในกรณีที�มี

ใบสําคญัแสดงสิทธิคงเหลือภายหลงัการจัดสรรบริษัทจะดําเนินการยกเลิกใบสําคญัแสดงสิทธิในส่วนที�เหลือ

ดงักลา่วตอ่ไป 

2.2 การดําเนินการของบริษัท กรณีที�มีเศษของหุ้น  

กรณีมีเศษที�เหลือจากการคํานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญของบริษัท  

ครั �งที� 2 (SNP-W2) ซึ�งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (SNP-W2) ให้ปัดเศษ

ดงักลา่วทิ �งทั �งจํานวน 

3. กําหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื�อขออนมุตัิการเพิ�มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุ 

กําหนดวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 ในวันที� 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม S&P Hall 

สขุมุวิท 26 ตั �งอยูท่ี� เลขที� 1/2 ซอยอรรถกระวี ถนนสขุมุวิท 26 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดย 

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 

วนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 และ

สทิธิในการได้รับจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ SNP-W2 (Record Date) 

11 มีนาคม 2564 

วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 30 เมษายน 2564 

4. การขออนญุาตเพิ�มทนุ/จดัสรรหุ้นเพิ�มทนุต่อหน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้อง และเงื�อนไขการขออนญุาต (ถ้ามี)         

บริษัทจะดําเนินการเพิ�มทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทุนชําระแล้วต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์ รวมทั �งการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที�เกี�ยวข้องกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียน  และดําเนินการขออนญุาตต่อตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) ให้รับหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและทําการ

ซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

5. วตัถปุระสงค์ของการเพิ�มทนุ และการใช้เงินทนุในสว่นที�เพิ�ม  

บริษัทประสงค์จะเพิ�มทางเลือกในการลงทุนและให้ผลตอบแทนเพิ�มเติมแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทจึงดําเนินการออกและ

จดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ SNP-W2 ในครั �งนี �ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือโดยไม่คิดมูลค่าและกําหนดราคาใช้

สทิธิเท่ากบัมลูค่าหุ้นที�ตราไว้ของบริษัท  และบริษัทจะนําเงินทนุที�จะได้รับหากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทกุรายใช้สิทธิซื �อ

หุ้นสามญัครบถ้วน ซึ�งคาดว่าจะได้รับเงินทุนประมาณ 24,520,419 บาท เพื�อใช้เป็นเงินทนุหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัท  

6. ประโยชน์ที�บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ�มทนุ/จดัสรรหุ้นเพิ�มทนุ 

การออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในครั �งนี �เพื�อเพิ�มสภาพคลอ่งการซื �อขายหุ้นของบริษัท และเพื�อ

รักษาสภาพคลอ่งทางการเงิน ตลอดจนเพิ�มมลูคา่เพิ�มให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

  



7. ประโยชน์ที�ผู้ ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ�มทนุ/จดัสรรหุ้นเพิ�มทนุ 

7.1 นโยบายเงินปันผล  

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลทกุปีในอตัราประมาณร้อยละ 60 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวม 

แต่การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีที�งบการเงิน

เฉพาะกิจการมีผลขาดทนุสะสมอยู่ จะไม่พิจารณาจ่ายเงินปันผล ทั �งนี �บริษัทจะดําเนินการให้เป็นไปตามที�กฏหมาย

ว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัดที�กําหนดไว้ และคํานึงถึงสภาพคล่องของบริษัทที�จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้โดยไม่มี

ผลกระทบตอ่กิจการอยา่งมีนยัสาํคญั 

7.2 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิรับเงินปันผลเมื�อผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่วได้ใช้สทิธิแปลงสภาพใบสําคญั

แสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญของบริษัท และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ 

8. รายละเอียดอื�นใดที�จําเป็นสําหรับผู้ ถือหุ้นเพื�อใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนมุตัิการเพิ�มทนุ/จดัสรรหุ้นเพิ�มทนุ 

8.1 ผลกระทบตอ่การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) 

หากผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิ SNP-W2 ทั �งจํานวนจะไมม่ีผลกระทบต่อการลดลงของ

สดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution)  อยา่งไรก็ดี หากบคุคลที�ไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมมีการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

SNP-W2 ทั �งจํานวน จะมีผลกระทบตอ่การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) ดงันี � 

Control Dilution   =                 จํานวนหุ้นรองรับใบสาํคญัแสดงสทิธิ SNP-W2                     . 

                (จํานวนหุ้นที�ชําระแล้ว + จํานวนหุ้นรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ SNP-W2) 

                            =               24,520,419                         =   4.76% 

                                (490,408,365 + 24,520,419) 

8.2 ผลกระทบตอ่ราคาหุ้น (Price Dilution) 

ภายหลงัการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ หากมีการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิทั �งจํานวนแล้ว จะมี

กระทบตอ่รารคาหุ้นของบริษัท เป็นดงันี � 

Price Dilution  =  ราคาตลาดกอ่นการเสนอขาย  –  ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

                                                ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

                                   13.89 – 13.28 

                                         13.89 

                                   4.41% 

 

 

 

 

 



โดยที� 

1. ราคาตลาดก่อนการเสนอขายคํานวนจากราคาเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกั 15 วนัทําการติดต่อกันก่อนวนัประชุม

คณะกรรมการบริษัท วนัที� 23 กุมภาพันธ์ 2564 (ตั �งแต่วนัที� 1 กุมภาพนัธ์ 2564 ถึงวันที� 22 กุมภาพันธ์ 

2562) ซึ�งเทา่กบั 13.89 บาท/หุ้น 

2. ราคาตลาดหลงัเสนอขายคํานวณจากสตูรดงันี � 

(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของบริษัท) + (ราคาใช้สิทธิ x จํานวนหุ้น

รองรับใบสําคญัแสดงสิทธิที�ออกในครั �งนี �) / จํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของบริษัท+จํานวนหุ้น

รองรับใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ออกในครั �งนี � 

= (13.89 x 490,408,365) + (1 x 24,520,419) / (490,408,365 + 24,520,419) 

= 13.28 

8.3 ผลกระทบตอ่สว่นแบง่กําไร (Earnings Per Share Dilution) 

หากผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิทั �งจํานวน ผู้ ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (Earnings Dilution) 

เนื�องจากเป็นการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น อย่างไรก็

ตาม หากมีการใช้สิทธิทั �งจํานวนตามใบสําคญัแสดงสิทธิ SNP-W2 โดยบคุคลอื�นที�ไมใ่ช่ผู้ ถือหุ้นเดิมมีการ 

จะมีผลกระทบตอ่ตอ่สว่นแบง่กําไร (Earnings Per Share Dilution) ดงันี � 

EPS dilution  =  EPS ก่อนการออกและจดัสรร – EPS หลงัการจดัสรร 

                                         EPS ก่อนการออกและจดัสรร 

        0.3732 – 0.3554 

            0.3732 

        4.77% 

โดยที� 

กําไรต่อหุ้นก่อนการออกและจัดสรร = กําไรสุทธิ (ตั �งแต่วันที� 1 มกราคม 2563 ถึงวันที� 31 ธันวาคม 

2563)/ จํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมดของบริษัท 

            183,024,792 / 490,408,365 

            0.3732 

กําไรตอ่หุ้นหลงัการออกและจดัสรร = กําไรสทุธิ (ตั �งแตว่นัที� 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2563) 

/ จํานวนหุ้ นที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดชองบริษัท+จํานวนหุ้ น

รองรับใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ออกในครั �งนี � 

            183,024,792/ (490,408,365+24,520,419) 

             0.3554 

 

 



 

9. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ในกรณีที�กรรมการของบริษัทไมป่ฏิบตัิหน้าที�ด้วยความซื�อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื�องที�

เกี�ยวกบัการเพิ�มทนุในครั �งนี � และหากการไม่ปฏิบตัิหน้าที�ดงักลา่วก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ ถือหุ้นสามารถฟ้อง

เรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 

2535 และหากการไม่ปฏิบตัิหน้าที�นั �นเป็นเหตใุห้กรรมการหรือบคุคลที�มีความเกี�ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ ถือหุ้น

สามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั �นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

10. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที�คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ�มทนุ/จดัสรรหุ้นเพิ�มทนุ 

ขั �นตอนการดําเนินการ วนั เดือน ปี 

1. วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั �งที�  1/2563 เพื�ออนุมัติการออก

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ SNP-W2 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น  

23 กมุภาพนัธ์ 2564 

2. วนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2564 และสิทธิในการได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ (Record 

Date) 

1� มีนาคม 2564 

3. วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 30 เมษายน 2564 

4. จดทะเบียนเพิ�มทนุจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนันบัจากวนัที� 

ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการเพิ�มทนุ 

 

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนี �ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
   

 

 

   

(นางเกษสดุา ไรวา)  (นายวิทรู ศิลาออ่น) 

กรรมการ  กรรมการ 

 

 

 

(กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื�อแทนบริษัทพร้อมประทบัตราของบริษัท) 



 

สรุปรายละเอยีดสาํคญัของใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้นสามญัของ  

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) ครั �งที� 2 (SNP-W2) 

 

ประเภทของใบสาํคญัแสดงสทิธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้ นสามัญของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด 

(มหาชน) ครั �งที� 2 (SNP-W2) ที�จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้ น 

(Right Issue)  

ชนิด : ระบชืุ�อผู้ ถือและสามารถโอนเปลี�ยนมือได้ 

จํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ออก : ไมเ่กิน  24,520,419  หนว่ย 

อตัราการใช้สทิธิ  : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื �อหุ้ นสามัญได้ 1 หุ้ น (อาจเปลี�ยนแปลงใน

ภายหลงัตามเงื�อนไขการปรับสิทธิ ตามที�ระบไุว้ในข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที�

ของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือหุ้นใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญัเพิ�ม

ทนุของบริษัท (ข้อกําหนดสิทธิ)) 

ราคาการใช้สทิธิ : 1 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สทิธิตามเงื�อนไขการปรับสทิธิตามที�

ระบใุนข้อกําหนดสทิธิ 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย  : หนว่ยละ 0 บาท (ศนูย์บาท) 

วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ : ภายใน 1 ปี นบัแต่วนัที�ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีมติให้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ

และหุ้นรองรับใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ : 2 ปี นบัจากวนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ ทั �งนี � ภายหลงัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 

บริษัทจะไมข่ยายอายใุบสาํคญัแสดงสทิธิ 

วิธีการเสนอขาย : บริษัทจะจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right 

Issue) ในอตัราสว่น 20 หุ้นสามญั ตอ่ 1 หนว่ยใบสาํคญัแสดงสทิธิ  

หากมีเศษจากการคํานวณตามอตัราสว่นการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่วให้

ปัดเศษดงักลา่วทิ �งทั �งจํานวน และในกรณีที�มีใบสําคญัแสดงสิทธิคงเหลือภายหลงั

การจัดสรรบริษัทจะดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิในส่วนที�เหลือดงักล่าว

ตอ่ไป   



วนักําหนดการใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ SNP-W2 สามารถใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิทั �งจํานวน

ได้ทกุวนัทําการสดุท้ายของเดือนมิถนุายน หรือเดือนธนัวาคม (แล้วแต่กรณี) ของแต่

ละปีปฏิทิน ภายหลงัจากวนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ตลอดอายขุองใบสําคญัแสดง

สทิธิ (วนัใช้สิทธิ)  

โดยวนักําหนดการใช้สทิธิครั �งแรกจะตรงกบัวนัทําการสดุท้ายของเดือนมิถนุายน หรือ 

หรือเดือนธนัวาคม ภายหลงัจากวนัออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ (วนัใช้สิทธิครั �งแรก) และ

วนักําหนดการใช้สทิธิครั �งสดุท้ายจะตรงกบัวนัครบอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ (วนั

ใช้สิทธิครั �งสดุท้าย) 

ในกรณีที�วันกําหนดการใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ให้เลื�อนวนักําหนดการใช้สทิธิดงักลา่วเป็นวนัทําการก่อนหน้า 

ใบสาํคญัแสดงสทิธิที�เหลอืจากการใช้สทิธิหรือไมไ่ด้ใช้สทิธิในวนัใช้สทิธิใดๆ สามารถ

สะสมเพื�อนําไปใช้สิทธิได้ในวนัใช้สิทธิครั �งต่อไป ตลอดอายุใบสําคญัแสดงสิทธิ แต่

หากครบกําหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิแล้ว ใบสําคญัแสดงสทิธิใดๆ ที�ไม่ถกูใช้

สทิธิจะถกูยกเลกิและสิ �นผลไป 

ระยะเวลาการแจ้งความจํานงใน

การใช้สทิธิ 

: ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ SNP-W2 ที�จะใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัจะต้องแจ้งความจํานงใน

การใช้สิทธิ ภายในระยะเวลา 15 วนัก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั �ง รวมถึง

การใช้สทิธิครั �งสดุท้าย 

เมื�อผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซื �อหุ้นตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิแล้ว ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจํานงใน

การใช้สทิธิดงักลา่วได้อีกตอ่ไป 

จํานวนหุ้นสามญัที�จดัสรรไว้ 

เพื�อรองรับใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

: ไมเ่กินจํานวน 24,520,419 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้แล้วของ

บริษัท (จํานวน 490,408,365  หุ้น)  

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดง

สทิธิ 

: บริษัทจะนําใบสาํคญัแสดงสทิธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

ตลาดรองของหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�

เกิดจากการใช้สทิธิ 

: บริษัทจะนําหุ้นสามญัที�เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียน

เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

  



ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น : 1.   การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution)  

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้ น (Control Dilution) ภายหลังการออกและ

จดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะขออนมุตัิจดัสรรในครั �งนี � แบง่ออกเป็น 2 กรณี ดงันี � 

(ก) เนื�องจากเป็นการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม

ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Issue) หากผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สทิธิแปลงสภาพ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิทั �งจํานวนจะไมม่ีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น  

(ข) หากบุคคลที�ไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมมีการใช้สิทธิซื �อหุ้นตามใบสําคญัแสดง

สทิธิที�ออกทั �งจํานวน จะมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น ดงันี � 

      Control Dilution   =     จํานวนหุ้นรองรับที�ออกในครั �งนี �     . 

(จํานวนหุ้นที�ชําระแล้ว + จํานวนหุ้นรองรับใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ออกในครั �งนี �) 

                              =              24,520,419       .              = 4.76% 

                                      (490,408,365 +24,520,419) 

2.   การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ภายหลงัการออกและจดัสรรใบสําคญั

แสดงสทิธิที�จะขออนมุตัิจดัสรรในครั �งนี � เป็นดงันี � 

Price Dilution  =   ราคาตลาดกอ่นการเสนอขาย  –  ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

                    ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

                              = 13.89 – 13.28 

   13.89 

=4.41% 

โดยที� 

1. ราคาตลาดก่อนการเสนอขายคํานวนจากราคาเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกั 15 วนัทํา

การติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที� 23 กุมภาพนัธ์ 2564 

(ตั �งแต่วนัที� 1 กุมภาพนัธ์ 2564 ถึงวนัที� 22 กุมภาพนัธ์ 2564) ซึ�งเท่ากบั 13.89

บาท/หุ้น 

2. ราคาตลาดหลงัเสนอขายคํานวณจากสตูรดงันี � 

(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของบริษัท) + 

(ราคาใช้สิทธิ x จํานวนหุ้นรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิที�ออกในครั �งนี �) / จํานวน

หุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของบริษัท+จํานวนหุ้นรองรับใบสาํคญัแสดงสทิธิที�

ออกในครั �งนี � 



3.    การลดลงของสว่นแบง่กําไร (EPS Dilution)  

หากผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิทั �งจํานวน ผู้ ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสว่น

แบ่ง กําไร (Earnings Dilution) เนื� องจากเป็นการออกและจัดสรร

ใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็

ตาม หากมีการใช้สิทธิทั �งจํานวนตามใบสําคญัแสดงสิทธิ SNP-W2 โดย

บุคคลอื�นที�ไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมมีการ จะมีผลกระทบต่อต่อส่วนแบ่งกําไร 

(Earnings Per Share Dilution) ดงันี � 

EPS dilution  =  EPS ก่อนการออกและจดัสรร – EPS หลงัการจดัสรร 

                                         EPS ก่อนการออกและจดัสรร 

     = 0.3732-0.3554  

                                 0.3732 

     = 4.7700% 

         

โดยที� 

กําไรต่อหุ้นก่อนการออกและจดัสรร = กําไรสทุธิ (ตั �งแตว่นัที� 1 มกราคม 

2563 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2563)/ 

จํ านวนหุ้ นที� จํ าหน่ายไ ด้แ ล้ว

ทั �งหมดของบริษัท 

                       183,024,792  / 490,408,365 

                       0.3732 

กําไรต่อหุ้นหลงัการออกและจดัสรร = กําไรสทุธิ (ตั �งแตว่นัที� 1 มกราคม 

2563 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2563) 

/ จํานวนหุ้ นที� จําหน่ายได้แล้ว

ทั �งหมดชองบริษัท+จํานวนหุ้ น

รองรับใบสําคญัแสดงสิทธิที�ออก

ในครั �งนี � 

 183,024,792 / (490,408,365+24,520,419) 

               0.3554 

  



เหตใุนการออกหุ้นใหมเ่พื�อรองรับ

การเปลี�ยนแปลงการใช้สทิธิ  

: เมื�อมีการดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามเงื�อนไขในการ

ปรับสทิธิตามที�กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ และเงื�อนไขของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะ

ซื �อหุ้ นสามัญ ซึ� ง เ ป็นเหตุการณ์ที� กําหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข)  ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที� ทจ. 34/2551 เรื�อง การขออนญุาตและการอนญุาต

ให้เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นที�ออกใหม่และหุ้นที�ออกใหม่เพื�อรองรับ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง ก า ร อ อ ก

ใ บ สํ า คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ แ ล ะ

ประโยชน์ที�บริษัทจะพงึได้รับจาก

การจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุในครั �งนี � 

: บริษัทประสงค์จะเพิ�มทางเลือกในการลงทนุและให้ผลตอบแทนเพิ�มเติมแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม

ของบริษัทจึงดําเนินการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ SNP-W2 ในครั �งนี �ให้แก่ 

ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือโดยไมค่ิดมลูค่าและกําหนดราคาใช้สิทธิเท่ากบัมลูค่าหุ้น

ที�ตราไว้ของบริษัท และบริษัทจะนําเงินทนุที�จะได้รับหากผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิทกุราย

ใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัครบถ้วน ซึ�งคาดวา่จะได้รับเงินทนุประมาณ 24,520,419 บาทเพื�อใช้

เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

การปรับสทิธิใบสาํคญัแสดงสทิธิ : บริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ เมื�อเกิดเหตกุารณ์ใด

เหตกุารณ์หนึ�งดงัต่อไปนี � เพื�อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของ  ผู้ ถือใบสําคญัแสดง

สทิธิไมใ่ห้ด้อยไปกวา่เดิม 

(1)  เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงมูลค่าที�ตราไว้ของหุ้นของบริษัทอนัเป็นผลมาจากการ

รวมหุ้นหรือแบง่แยกหุ้น 

(2) เมื�อบริษัทเสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ใดๆ ในราคาที�ตํ�ากว่าร้อยละ 90 ของราคา

ตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 

(3) เมื�อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ที�ออกใหม่ประเภทหุ้ นกู้ แปลงสภาพหรือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นใดๆ โดยกําหนดราคาหรือคํานวณราคาของหุ้นที�ออก

ใหมเ่พื�อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นนั �นตํ�ากว่าร้อยละ 

90 ของราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 

(4) เมื�อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั �งหมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นที�ออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้น 

(5) เมื�อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ�งเกินกว่าอตัราร้อยละ 95 ของกําไรสทุธิของ

งบการเงินรวมหลงัหกัภาษีเงินได้ สํารองตามกฎหมายและสํารองอื�นๆ ในแต่ละปี  

สาํหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ 



(6) เมื�อมีกรณีอื�นใดในลกัษณะเดียวกับ (1) - (5) ที�ทําให้ผลประโยชน์ตอบแทน

ใดๆ ที�ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นจะได้รับเมื�อมีการใช้สิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสทิธิด้อยไปกวา่เดิม 

ประโยชน์ที�ผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับ

จากการเพิ�มทนุ 

: การออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในครั �งนี �เพื�อเพิ�มสภาพ

คลอ่งการซื �อขายหุ้นของบริษัท ตลอดจนเพิ�มมลูคา่เพิ�มให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

อื�นๆ : คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที�

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท

เป็นผู้ มีอํานาจในการกําหนดรายละเอียดที�เกี�ยวข้องกับการออกและเสนอขาย

ใบสาํคญัแสดงสทิธิในครั �งนี � ซึ�งรวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียง วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

วนักําหนดการใช้สิทธิครั �งแรกและวนักําหนดการใช้สิทธิครั �งสดุท้าย วนัจองซื �อและ

รับชําระเงิน วิธีการใช้สิทธิ ตลาดรองของใบสําคญัแสดงสิทธิ เงื�อนไขการปรับสิทธิ

และการใช้สทิธิแปลงสภาพของใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้นสามญั รวมทั �งเงื�อนไข

และรายละเอียดที�เกี�ยวข้องตอ่ไป การแก้ไขถ้อยคํา หรือข้อความในเอกสาร รายงาน

การประชุมผู้ ถือหุ้น หนงัสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคําขอต่างๆ และ/หรือดําเนินการ

ใดๆ เพื�อให้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามคําสั�งของนายทะเบียนในการยื�นจดทะเบียนเพิ�มทนุ

จดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การลงนามใน

เอกสารคําขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานที�จําเป็นที�เกี�ยวข้องกบัการออกใบสําคญั

แสดงสิทธิ ซึ�งรวมถึงการติดต่อและการยื�นคําขออนุญาตเอกสารและหลักฐาน

ดงักลา่วต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที�เกี�ยวข้องกบัการออกใบสําคญัแสดง

สทิธิ และการนําใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย และการดําเนินการใดๆ ตามที�จําเป็นและสมควรเกี�ยวเนื�องกบัการออกและเสนอ

ขายใบสาํคญัแสดงสทิธิในครั �งนี � 

 

 


