ที สจญ.

028/2564
วันที 24 กุมภาพันธ์ 2564

เรื อง
การจ่ายเงินปั นผล การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การเพิมทุนจดทะเบียน และกําหนดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2564
เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้ วยที ประชุ ม คณะกรรมการ บริ ษั ท เอส แอนด์ พี ซิ น ดิ เคท จํ า กั ด (มหาชน) ครั งที 1/2564 เมื อวัน ที
23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ มีมติดงั นี :
1. ให้ จ่ ายเงิน ปั น ผลประจํ าปี สําหรั บผลการดําเนิ นงานตังแต่วัน ที 1 มกราคม 2563 ถึงวันที 31 ธันวาคม
2563 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จํานวน 490,408,365 หุ้น ซึงบริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ ว ในอัตราหุ้นละ
0.05 บาท (สําหรับงวดวันที 1 มกราคม 2563 - 30 กันยายน 2563) เมือวันที 9 ธันวาคม 2563 และจะจ่ายเงินปั นผลงวด
สุดท้ ายในคราวนี อีกในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (สําหรับงวดวันที 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563) โดยกําหนดจ่าย
ภายในวันที 19 พฤษภาคม 2564 ทังนีการให้ สิทธิดงั กล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้ รับการอนุมตั จิ ากทีประชุมผู้ถือ
หุ้นแล้ ว
2. มีมติอนุมตั ิให้ เสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2564 เพือพิจารณาอนุมตั ิการออกใบสําคัญแสดง
สิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ครังที 2 (SNP-W ) จํานวนไม่เกิน 24,520,419
หน่วย เพือจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Issue) ในอัตราส่วน 20 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วย
ใบสําคัญ แสดงสิทธิ ในกรณี มี เศษให้ ปัดทิงทังจํานวน จัดสรรโดยไม่คิดมูลค่า ราคาการใช้ สิทธิจะเท่ากับ 1 บาท โดยมี
รายละเอียดสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญ (SNP-W ) ตามสิงทีส่งมาด้ วย 1
นอกจากนี ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตั ิกําหนดวันที มีนาคม 2564 เป็ นวันกําหนดรายชือผู้ถือ
หุ้นทีจะมีสทิ ธิได้ รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัท ครังที 2 (Record Date)

-2ทังนี มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท และ/หรื อบุคคลที ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท มี อํานาจในการกํ าหนดรายละเอียดที
เกียวข้ องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครังนี ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง วันทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
วันกําหนดการใช้ สิทธิครังแรกและวันกําหนดการใช้ สิทธิครังสุดท้ าย วันจองซือและรับชําระเงิน วิธีการใช้ สทิ ธิ ตลาดรองของ
ใบสําคัญ แสดงสิทธิ เงือนไขการปรั บสิทธิและการใช้ สิทธิแปลงสภาพของใบสําคัญ แสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญ รวมทัง
เงือนไขและรายละเอียดทีเกียวข้ องต่อไป การแก้ ไขถ้ อยคํา หรื อข้ อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือ
บริ คณห์สนธิ และ/หรื อคําขอต่างๆ และ/หรื อดําเนินการใดๆ เพือให้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามคําสังของนายทะเบียนในการยืนจด
ทะเบียนเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ การลงนามในเอกสารคําขออนุญาต
ต่างๆ และหลักฐานที จํ าเป็ นทีเกี ยวข้ องกับ การออกใบสํ าคัญ แสดงสิท ธิ ซึงรวมถึงการติดต่อและการยื นคําขออนุญ าต
เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานทีเกียวข้ องกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และการนํ า
ใบสําคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการดําเนินการใดๆ ตามทีจําเป็ นและสมควร
เกียวเนืองกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครังนี
3. มีมติอนุมัติให้ เสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2564 เพือพิจารณาอนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัทอีกจํานวน 24,520,419 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 490,408,365 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 514,928,784 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 24,520,419 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท เพือรองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญ ของบริ ษัททีจะจัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และอนุมัติการแก้ ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทั ข้ อ 4เรืองทุนจดทะเบียน เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัท เป็ นดังนี
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน
514,928,784 บาท
(ห้ าร้ อยสิ บ สี ล้ านเก้ า แสนสองหมื นแปด
พันเจ็ดร้ อยแปดสิบสีบาทถ้ วน)
แบ่งออกเป็ น
514,928,784 หุ้น
(ห้ าร้ อยสิบสีล้ านเก้ าแสนสองหมื นแปดพันเจ็ด
ร้ อยแปดสิบสีหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
1 บาท
(หนึงบาท)
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
514,928,784 หุ้น
(ห้ าร้ อยสิบสีล้ านเก้ าแสนสองหมื นแปดพันเจ็ด
ร้ อยแปดสิบสีหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
- หุ้น
(- หุ้น)”
4. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 24,520,419 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพือรองรับการ
ใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษั ท ครังที 2 (SNP-W2) จํ านวนไม่เกิน 24,520,419 หน่วย ซึงจัดสรร
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในกรณีทีมีห้ นุ เหลือเนืองจากไม่มีการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือ
หุ้นทีออกใหม่ บริษทั จะนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาต่อไป

-3ทังนี มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท หรื อบุคคลทีได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทหรื อคณะกรรมการบริ หารของบริษัทมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ อันจําเป็ นและเกียวเนืองกับ
การเสนอขายหุ้น สามัญ เพิมทุนในครังนี ได้ ทุกประการ ตลอดจนการแก้ ไขถ้ อยคํา หรื อข้ อความในเอกสาร รายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริ คณห์สนธิ และ/หรื อคําขอต่างๆ และ/หรื อดําเนินการใดๆ เพือให้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามคําสังของ
นายทะเบียนในการยืนจดทะเบียนเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการ
นําหุ้นสามัญเพิมทุนเข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการนําส่งข้ อมูลเอกสารหลักฐานต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรื อหน่วยงาน
อืนๆ ทีเกียวข้ อง
5. กํ า หนดวั น ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นสามั ญ ประจํ า ปี 2564 ในวั น ศุ ก ร์ ที 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
ณ ห้ องประชุม S&P Hall สุขุม วิท ตังอยู่ที เลขที / ซอยอรรถกระวี ถนนสุขุม วิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร
6. กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2564 และมีสิทธิในการรับเงินปั นผล
ในวันพฤหัสที 11 มีนาคม 2564
7. วาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2564 มีดงั นี :
วาระที 1.
วาระที 2.
วาระที 3.

รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 63
รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 63
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
สินสุด ณ วันที ธันวาคม 563
วาระที 4. พิจารณาอนุมตั จิ ่ายเงินปั นผลประจําปี 63
วาระที 5. พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการ
วาระที 6. พิจารณาแต่งตังกรรมการ แทนกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ
วาระที 7. พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 4
วาระที 8. พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญ แสดงสิทธิ ทีจะซือหุ้นสามัญ ของบริ ษัท จํานวนไม่เกิน
24,520,419 หน่วย เพือจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน
วาระที 9 พิจารณาอนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียน และการแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้อ 4
ของบริษัทเพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียน
วาระที 10 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน
วาระที 8. เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
วาระนีกําหนดไว้ เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามข้ อสงสัย และ/หรื อ เพือให้ คณะกรรมการได้ ชีแจงข้ อซักถามหรื อ
ข้ อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ ามี) ดังนัน จะไม่มีการนํ าเสนอเรื องอืนใดให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี
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นอกจากนี บริ ษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ได้ เปิ ดโอกาสให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นเสนอเรื องเพื อ
บรรจุเป็ นวาระการประชุมและเสนอชือบุคคลเพือพิจารณาเข้ ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษัทตามหลักการกํากับดูแล
กิจการทีดีทีเกียวกับสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ดีไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือ
หุ้นสามัญประจําปี 2564 และชือบุคคลเพือพิจารณาเข้ ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด
อนึง บริ ษัทจะเปิ ดเผยรายละเอียดของการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจํ าปี 2564 และระเบียบวาระการ
ประชุมดังกล่าวให้ ทราบล่วงหน้ าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ http://www.snpfood.com

จึงเรี ยนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( วิทูร ศิลาอ่อน )
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

(F 53-4)
แบบรายงานการเพิมทุน
บริ ษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
วันที 24 กุมภาพันธ์ 2564
ข้ าพเจ้ า บริ ษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริ ษัท ครังที 1/2564 เมือ
วันที 23 กุมภาพันธ์ 2564 เกียวกับการเพิมทุนและจัดสรรหุ้นเพิมทุนดังต่อไปนี
1.

การเพิมทุน
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิเสนอให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 พิจารณาอนุมตั ิการเพิมทุนจด
ทะเบียนจํานวน 24,520,419 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 490,408,365 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 514,928,784 บาท โดย
การออกหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 24,520,419 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท รวม 24,520,419 บาท โดยเป็ นการเพิมทุน
ในลักษณะ ดังนี
การเพิมทุน
 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้ เงินทุน
 แบบมอบอํานาจทัวไป
(General Mandate)

2.

ประเภทหุ้น

จํานวนหุ้น

หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ

24,520,419
-

มูลค่าทีตราไว้
(บาทต่อหุ้น)
1
-

หุ้นบุริมสิทธิ

-

-

รวม (บาท)
24,520,419
-

การจัดสรรหุ้นเพิมทุน
2.1 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน
จัดสรรให้ แก่

จํานวนหุ้น
(หุ้น)

อัตราส่วน
(เดิม : ใหม่)

ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น)

จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมเพือ
รองรับการใช้ สทิ ธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้น
สามัญของบริ ษัท ครังที 2
(SNP-W2)ซึงออกให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วน
การถือหุ้น

ไม่เกิน
24,520,419

20 หุ้นสามัญ : 1 หน่วย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

จัดสรรโดย
ไม่คิดมูลค่า

รวม

ไม่เกิน
24,520,419

วัน เวลา
จองซือ และ
ชําระเงินค่าหุ้น
หมายเหตุ 1-2

หมายเหตุ

หมายเหตุ 1-2

หมายเหตุ:
1.

บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจํ านวน 24,520,419 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพือรองรั บการใช้ สิทธิ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษัท ครังที 2 (SNP-W2) จํานวนไม่เกิน 24,520,419 หน่วย ซึงจัดสรรให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในกรณีทีมีห้ นุ เหลือเนืองจากไม่มีการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ที
จะซือหุ้นทีออกใหม่ บริ ษัทจะนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาต่อไป
คณะกรรมการบริ ษัท หรื อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท หรื อบุคคลทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อ
คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ อันจําเป็ นและเกียวเนืองกับการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ มทุนในครั งนี ได้ ทุกประการ ตลอดจนการแก้ ไขถ้ อยคํ า หรื อข้ อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถื อหุ้น
หนังสือบริ คณห์สนธิ และ/หรื อคําขอต่างๆ และ/หรื อดําเนินการใดๆ เพือให้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามคําสังของนายทะเบียน
ในการยืนจดทะเบียนเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนําหุ้น
สามัญเพิมทุนเข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการนําส่งข้ อมูลเอกสารหลักฐานต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิ ชย์ หรื อ
หน่วยงานอืนๆ ทีเกียวข้ อง

2.

บริ ษั ทจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ที จะซื อหุ้นสามัญของบริ ษั ท เอส แอนด์ พี ซิ นดิ เคท จํ ากัด (มหาชน) ครั งที 2
(SNP-W2) จํ านวนไม่เกิ น 24,520,419 หน่วย เพือจัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถื อหุ้น (Right
Issue) ในอัตราส่วน 20 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีมีเศษให้ ปัดทิงทังจํานวน จัดสรรโดยไม่คิด
มูลค่า ราคาการใช้ สทิ ธิจะเท่ากับ 1 บาท โดยมีรายละเอียดสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญ (SNP-W2)
ตามสิงทีส่งมาด้ วย 1
คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท และ/หรื อบุคคลทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษัทและ/หรื อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทเป็ นผู้มีอํานาจในการกําหนดรายละเอียดทีเกียวข้ องกับการออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครังนี ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง วันทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ วันกําหนดการใช้ สิทธิ
ครังแรกและวันกําหนดการใช้ สิทธิครังสุดท้ าย วันจองซือและรับชําระเงิน วิธีการใช้ สิทธิ ตลาดรองของใบสําคัญแสดง
สิทธิ เงือนไขการปรับสิทธิ และการใช้ สิทธิ แปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีจะซือหุ้นสามัญ รวมทังเงือนไขและ
รายละเอียดทีเกียวข้ องต่อไป การแก้ ไขถ้ อยคํา หรื อข้ อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริ คณห์สนธิ
และ/หรื อคําขอต่างๆ และ/หรื อดําเนินการใดๆ เพือให้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามคําสังของนายทะเบียนในการยืนจดทะเบียน
เพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ การลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่างๆ
และหลักฐานทีจําเป็ นทีเกียวข้ องกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึงรวมถึงการติดต่อและการยืนคําขออนุญาตเอกสาร
และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานทีเกี ยวข้ องกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และการนํ า
ใบสําคัญแสดงสิทธิ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย และการดําเนินการใดๆ ตามทีจํ าเป็ นและ
สมควรเกียวเนืองกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครังนี

หากมีเศษจากการคํานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ ปัดเศษดังกล่าวทิงทังจํานวน และในกรณีทีมี
ใบสําคัญแสดงสิทธิ คงเหลือภายหลังการจัดสรรบริ ษัทจะดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิ ในส่วนทีเหลือ
ดังกล่าวต่อไป
2.2 การดําเนินการของบริ ษัท กรณีทีมีเศษของหุ้น
กรณี มีเศษที เหลือจากการคํานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษั ท
ครังที 2 (SNP-W2) ซึงออกและจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (SNP-W2) ให้ ปัดเศษ
ดังกล่าวทิงทังจํานวน
3.

กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพือขออนุมตั ิการเพิมทุนและจัดสรรหุ้นเพิมทุน
กํ าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2564 ในวันที 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุม S&P Hall
สุขมุ วิท 26 ตังอยูท่ ี เลขที 1/2 ซอยอรรถกระวี ถนนสุขมุ วิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดย
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564
วันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 และ
สิทธิในการได้ รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ SNP-W2 (Record Date)
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564

4.

11 มีนาคม 2564
30 เมษายน 2564

การขออนุญาตเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุนต่อหน่วยงานราชการทีเกียวข้ อง และเงือนไขการขออนุญาต (ถ้ ามี)
บริ ษัทจะดําเนินการเพิมทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชํ าระแล้ วต่อกรมพัฒนาธุรกิ จการค้ า กระทรวง
พาณิชย์ รวมทังการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิทีเกียวข้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียน และดําเนินการขออนุญาตต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ให้ รับหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัท เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและทําการ
ซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5.

วัตถุประสงค์ของการเพิมทุน และการใช้ เงินทุนในส่วนทีเพิม
บริ ษัทประสงค์จะเพิมทางเลือกในการลงทุนและให้ ผลตอบแทนเพิมเติมแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทจึงดําเนินการออกและ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ SNP-W2 ในครังนีให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือโดยไม่คิดมูลค่าและกําหนดราคาใช้
สิทธิเท่ากับมูลค่าหุ้นทีตราไว้ ของบริ ษัท และบริ ษัทจะนําเงินทุนทีจะได้ รับหากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทกุ รายใช้ สิทธิซือ
หุ้นสามัญครบถ้ วน ซึงคาดว่าจะได้ รับเงินทุนประมาณ 24,520,419 บาท เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ
ของบริ ษัท

6.

ประโยชน์ทีบริ ษัทจะพึงได้ รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
การออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมในครังนีเพือเพิมสภาพคล่องการซือขายหุ้นของบริ ษัท และเพือ
รักษาสภาพคล่องทางการเงิน ตลอดจนเพิมมูลค่าเพิมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท

7.

ประโยชน์ทีผู้ถือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
7.1 นโยบายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลทุกปี ในอัตราประมาณร้ อยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ ตามงบการเงินรวม
แต่การจ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวจะต้ องไม่เกินกว่ากําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิ จการ และในกรณีทีงบการเงิ น
เฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมอยู่ จะไม่พิจารณาจ่ายเงินปั นผล ทังนีบริ ษัทจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามทีกฏหมาย
ว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัดทีกําหนดไว้ และคํานึงถึงสภาพคล่องของบริ ษัททีจะสามารถจ่ายเงินปั นผลได้ โดยไม่มี
ผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนยั สําคัญ
7.2 ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิรับเงินปั นผลเมือผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวได้ ใช้ สทิ ธิแปลงสภาพใบสําคัญ
แสดงสิทธิ เป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัท และได้ รับการจดทะเบียนเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทกับกรมพัฒนาธุรกิ จการค้ า
กระทรวงพาณิชย์
8. รายละเอียดอืนใดทีจําเป็ นสําหรับผู้ถือหุ้นเพือใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมตั ิการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
8.1 ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
หากผู้ถือหุ้นเดิมเป็ นผู้ใช้ สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ SNP-W2 ทังจํานวนจะไม่มีผลกระทบต่อการลดลงของ
สัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) อย่างไรก็ดี หากบุคคลทีไม่ใช่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมมีการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
SNP-W2 ทังจํานวน จะมีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ดังนี
Control Dilution =
จํานวนหุ้นรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ SNP-W2
.
(จํานวนหุ้นทีชําระแล้ ว + จํานวนหุ้นรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ SNP-W2)
=
24,520,419
= 4.76%
(490,408,365 + 24,520,419)
8.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)
ภายหลังการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ หากมีการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทงจํ
ั านวนแล้ ว จะมี
กระทบต่อรารคาหุ้นของบริ ษัท เป็ นดังนี
Price Dilution = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
13.89 – 13.28
13.89
4.41%

โดยที

1. ราคาตลาดก่อนการเสนอขายคํานวนจากราคาเฉลียถ่วงนําหนัก 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท วันที 23 กุมภาพันธ์ 2564 (ตังแต่วนั ที 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที 22 กุมภาพันธ์
2562) ซึงเท่ากับ 13.89 บาท/หุ้น
2. ราคาตลาดหลังเสนอขายคํานวณจากสูตรดังนี
(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ ษัท) + (ราคาใช้ สิทธิ x จํานวนหุ้น
รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีออกในครังนี) / จํ านวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ ษัท+จํานวนหุ้น
รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิทีออกในครังนี
= (13.89 x 490,408,365) + (1 x 24,520,419) / (490,408,365 + 24,520,419)
= 13.28
8.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (Earnings Per Share Dilution)
หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้ สิทธิ ทงจํ
ั านวน ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้ รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (Earnings Dilution)
เนืองจากเป็ นการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็
ตาม หากมีการใช้ สิทธิทงจํ
ั านวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ SNP-W2 โดยบุคคลอืนทีไม่ใช่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมมีการ
จะมีผลกระทบต่อต่อส่วนแบ่งกําไร (Earnings Per Share Dilution) ดังนี
EPS dilution = EPS ก่อนการออกและจัดสรร – EPS หลังการจัดสรร
EPS ก่อนการออกและจัดสรร
0.3732 – 0.3554
0.3732
4.77%
โดยที
กํ าไรต่อหุ้นก่อนการออกและจัดสรร = กํ าไรสุทธิ (ตังแต่วันที 1 มกราคม 2563 ถึงวันที 31 ธันวาคม
2563)/ จํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ ษัท
183,024,792 / 490,408,365
0.3732
กําไรต่อหุ้นหลังการออกและจัดสรร = กําไรสุทธิ (ตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2563 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2563)
/ จํ า นวนหุ้น ที จํ า หน่า ยได้ แ ล้ ว ทังหมดชองบริ ษั ท +จํ า นวนหุ้น
รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิทีออกในครังนี
183,024,792/ (490,408,365+24,520,419)
0.3554

9. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในกรณีทีกรรมการของบริ ษัทไม่ปฏิบตั ิหน้ าทีด้ วยความซือสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทในเรื องที
เกียวกับการเพิมทุนในครังนี และหากการไม่ปฏิบตั ิหน้ าทีดังกล่าวก่อให้ เกิดความเสียหายแก่บริ ษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้ อง
เรี ยกร้ องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริ ษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 และหากการไม่ปฏิบตั ิหน้ าทีนันเป็ นเหตุให้ กรรมการหรื อบุคคลทีมีความเกียวข้ องได้ ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้น
สามารถใช้ สิทธิฟ้องเรี ยกคืนประโยชน์จากกรรมการนันแทนบริ ษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
10. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีทีคณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ เพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
ขันตอนการดําเนินการ

วัน เดือน ปี

1. วันประชุ มคณะกรรมการบริ ษั ท ครั งที 1/2563 เพื ออนุ มัติ การออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ SNP-W2 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
2. วันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิ ในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2564 และสิทธิในการได้ รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ (Record
Date)
3. วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564
4. จดทะเบียนเพิมทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์

23 กุมภาพันธ์ 2564
1 มีนาคม 2564

30 เมษายน 2564
ภายใน 14 วันนับจากวันที
ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการเพิมทุน

บริ ษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

(นางเกษสุดา ไรวา)
กรรมการ

(นายวิทรู ศิลาอ่อน)
กรรมการ

(กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริ ษัทพร้ อมประทับตราของบริ ษัท)

สรุ ปรายละเอียดสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของ
บริ ษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ครังที 2 (SNP-W2)

ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิ

: ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ ที จะซื อหุ้น สามัญ ของบริ ษั ท เอส แอนด์ พี ซิ น ดิ เ คท จํ า กัด
(มหาชน) ครั งที 2 (SNP-W2) ที จัด สรรให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น เดิ ม ตามสัด ส่ว นการถื อ หุ้น
(Right Issue)

ชนิด

: ระบุชือผู้ถือและสามารถโอนเปลียนมือได้

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทีออก : ไม่เกิน 24,520,419 หน่วย
อัตราการใช้ สทิ ธิ

: ใบสํา คัญแสดงสิท ธิ 1 หน่วย มี สิทธิ ซื อหุ้นสามัญ ได้ 1 หุ้น (อาจเปลียนแปลงใน
ภายหลังตามเงือนไขการปรับสิทธิ ตามทีระบุไว้ ในข้ อกําหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที
ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ถือหุ้นใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญเพิม
ทุนของบริ ษัท (ข้ อกําหนดสิทธิ))

ราคาการใช้ สทิ ธิ

: 1 บาทต่อหุ้น เว้ นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้ สทิ ธิตามเงือนไขการปรับสิทธิตามที
ระบุในข้ อกําหนดสิทธิ

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

: หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

วันทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

: ภายใน 1 ปี นับแต่วนั ทีทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีมติให้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
และหุ้นรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ

: 2 ปี นับจากวันทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ทังนี ภายหลังการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทจะไม่ขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ

วิธีการเสนอขาย

: บริ ษัทจะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right
Issue) ในอัตราส่วน 20 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ
หากมีเศษจากการคํานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวให้
ปั ดเศษดังกล่าวทิงทังจํานวน และในกรณีทีมีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลัง
การจัดสรรบริ ษัทจะดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิ ในส่วนทีเหลือดังกล่าว
ต่อไป

วันกําหนดการใช้ สทิ ธิ

: ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ SNP-W2 สามารถใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทงจํ
ั านวน
ได้ ทกุ วันทําการสุดท้ ายของเดือนมิถนุ ายน หรื อเดือนธันวาคม (แล้ วแต่กรณี) ของแต่
ละปี ปฏิทิน ภายหลังจากวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ตลอดอายุของใบสําคัญแสดง
สิทธิ (วันใช้ สิทธิ)
โดยวันกําหนดการใช้ สทิ ธิครังแรกจะตรงกับวันทําการสุดท้ ายของเดือนมิถนุ ายน หรือ
หรื อเดือนธันวาคม ภายหลังจากวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันใช้ สิทธิครังแรก) และ
วันกําหนดการใช้ สทิ ธิครังสุดท้ ายจะตรงกับวันครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ (วัน
ใช้ สิทธิครังสุดท้ าย)
ในกรณี ทีวันกํ าหนดการใช้ สิทธิ ดังกล่าวตรงกับวันหยุดของตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย ให้ เลือนวันกําหนดการใช้ สทิ ธิดงั กล่าวเป็ นวันทําการก่อนหน้ า
ใบสําคัญแสดงสิทธิทีเหลือจากการใช้ สทิ ธิหรื อไม่ได้ ใช้ สทิ ธิในวันใช้ สทิ ธิใดๆ สามารถ
สะสมเพือนําไปใช้ สิทธิ ได้ ในวันใช้ สิทธิ ครังต่อไป ตลอดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ แต่
หากครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิแล้ ว ใบสําคัญแสดงสิทธิใดๆ ทีไม่ถกู ใช้
สิทธิจะถูกยกเลิกและสินผลไป

ระยะเวลาการแจ้ งความจํานงใน
การใช้ สทิ ธิ

: ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ SNP-W2 ทีจะใช้ สทิ ธิซือหุ้นสามัญจะต้ องแจ้ งความจํานงใน
การใช้ สทิ ธิ ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกําหนดการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง
เมือผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ได้ แจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ ซือหุ้นตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิแล้ ว ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้ งความจํานงใน
การใช้ สทิ ธิดงั กล่าวได้ อีกต่อไป

จํานวนหุ้นสามัญทีจัดสรรไว้
เพือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ

: ไม่เกินจํานวน 24,520,419 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 5 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วของ
บริ ษัท (จํานวน 490,408,365 หุ้น)

ตลาดรองของใบสําคัญแสดง
สิทธิ

: บริ ษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิมทุนที : บริ ษัทจะนําหุ้นสามัญทีเกิดจากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียน
เกิดจากการใช้ สทิ ธิ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

: 1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
การลดลงของสัด ส่ว นการถื อ หุ้น (Control Dilution) ภายหลัง การออกและ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะขออนุมตั ิจดั สรรในครังนี แบ่งออกเป็ น 2 กรณี ดังนี
(ก) เนืองจากเป็ นการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Issue) หากผู้ถือหุ้นเดิมเป็ นผู้ใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทงจํ
ั านวนจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
(ข) หากบุคคลทีไม่ใช่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมมีการใช้ สิทธิ ซือหุ้นตามใบสําคัญแสดง
สิทธิทีออกทังจํานวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี
Control Dilution = จํานวนหุ้นรองรับทีออกในครังนี .
(จํานวนหุ้นทีชําระแล้ ว + จํานวนหุ้นรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิทีออกในครังนี)
=
24,520,419 .
(490,408,365 +24,520,419)

= 4.76%

2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ภายหลังการออกและจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิทีจะขออนุมตั ิจดั สรรในครังนี เป็ นดังนี
Price Dilution = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
= 13.89 – 13.28
13.89
=4.41%
โดยที
1. ราคาตลาดก่อนการเสนอขายคํานวนจากราคาเฉลียถ่วงนําหนัก 15 วันทํา
การติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท วันที 23 กุมภาพันธ์ 2564
(ตังแต่วนั ที 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที 22 กุมภาพันธ์ 2564) ซึงเท่ากับ 13.89
บาท/หุ้น
2. ราคาตลาดหลังเสนอขายคํานวณจากสูตรดังนี
(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ ษัท) +
(ราคาใช้ สิทธิ x จํานวนหุ้นรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีออกในครังนี) / จํานวน
หุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ ษัท+จํานวนหุ้นรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิที
ออกในครังนี

3. การลดลงของส่วนแบ่งกําไร (EPS Dilution)
หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้ สิทธิ ทงจํ
ั านวน ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้ รับผลกระทบต่อส่วน
แบ่ ง กํ า ไร (Earnings Dilution) เนื องจากเป็ นการออกและจั ด สรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็
ตาม หากมีการใช้ สิทธิทงจํ
ั านวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ SNP-W2 โดย
บุคคลอืนทีไม่ใช่ผ้ ูถือหุ้นเดิมมีการ จะมีผลกระทบต่อต่อส่วนแบ่งกํ าไร
(Earnings Per Share Dilution) ดังนี
EPS dilution = EPS ก่อนการออกและจัดสรร – EPS หลังการจัดสรร
EPS ก่อนการออกและจัดสรร
= 0.3732-0.3554
0.3732
= 4.7700%
โดยที
กําไรต่อหุ้นก่อนการออกและจัดสรร = กําไรสุทธิ (ตังแต่วนั ที 1 มกราคม
2563 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2563)/
จํ า นวนหุ้ นที จํ า หน่ า ยได้ แล้ ว
ทังหมดของบริ ษัท
183,024,792 / 490,408,365
0.3732
กําไรต่อหุ้นหลังการออกและจัดสรร = กําไรสุทธิ (ตังแต่วนั ที 1 มกราคม
2563 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2563)
/ จํ า นวนหุ้ นที จํ า หน่ า ยได้ แล้ ว
ทังหมดชองบริ ษั ท +จํ า นวนหุ้ น
รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีออก
ในครังนี
183,024,792/(490,408,365+24,520,419)
0.3554

เหตุในการออกหุ้นใหม่เพือรองรับ : เมือมีการดําเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิ และอัตราการใช้ สิทธิ ตามเงือนไขในการ
การเปลียนแปลงการใช้ สทิ ธิ
ปรับสิทธิตามทีกําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ และเงือนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะ
ซื อหุ้ นสามั ญ ซึ งเป็ นเหตุ ก ารณ์ ที กํ า หนดไว้ ในข้ อ 11(4)(ข) ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 34/2551 เรื อง การขออนุญาตและการอนุญาต
ให้ เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีจะซือหุ้นทีออกใหม่และหุ้นทีออกใหม่เพือรองรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง ก า ร อ อ ก : บริ ษัทประสงค์จะเพิมทางเลือกในการลงทุนและให้ ผลตอบแทนเพิมเติมแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ใ บ สํ า คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ แ ล ะ
ของบริ ษัทจึงดําเนินการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ SNP-W2 ในครั งนีให้ แก่
ประโยชน์ทีบริ ษัทจะพึงได้ รับจาก
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือโดยไม่คิดมูลค่าและกําหนดราคาใช้ สิทธิเท่ากับมูลค่าหุ้น
การจัดสรรหุ้นเพิมทุนในครังนี
ทีตราไว้ ของบริ ษัท และบริ ษัทจะนําเงินทุนทีจะได้ รับหากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทกุ ราย
ใช้ สทิ ธิซือหุ้นสามัญครบถ้ วน ซึงคาดว่าจะได้ รับเงินทุนประมาณ 24,520,419 บาทเพือใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
การปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ

: บริ ษัทจะดําเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิ เมือเกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึงดังต่อไปนี เพือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของ ผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิไม่ให้ ด้อยไปกว่าเดิม
(1) เมือมีการเปลียนแปลงมูลค่าทีตราไว้ ของหุ้นของบริ ษัทอันเป็ นผลมาจากการ
รวมหุ้นหรื อแบ่งแยกหุ้น
(2) เมือบริ ษัทเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ใดๆ ในราคาทีตํากว่าร้ อยละ 90 ของราคา
ตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท
(3) เมื อบริ ษั ท เสนอขายหลัก ทรั พ ย์ ที ออกใหม่ ป ระเภทหุ้น กู้ แปลงสภาพหรื อ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นใดๆ โดยกําหนดราคาหรื อคํานวณราคาของหุ้นทีออก
ใหม่เพือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นนันตํากว่าร้ อยละ
90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท
(4) เมือบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลทังหมดหรื อบางส่วนเป็ นหุ้นทีออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
(5) เมือบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึงเกินกว่าอัตราร้ อยละ 95 ของกําไรสุทธิของ
งบการเงินรวมหลังหักภาษี เงินได้ สํารองตามกฎหมายและสํารองอืนๆ ในแต่ละปี
สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ

(6) เมือมีกรณีอืนใดในลักษณะเดียวกับ (1) - (5) ทีทําให้ ผลประโยชน์ตอบแทน
ใดๆ ทีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีจะซือหุ้นจะได้ รับเมือมีการใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม
ประโยชน์ทีผู้ถือหุ้นจะพึงได้ รับ
จากการเพิมทุน

: การออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมในครั งนีเพือเพิมสภาพ
คล่องการซือขายหุ้นของบริ ษัท ตลอดจนเพิมมูลค่าเพิมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท

อืนๆ

: คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท และ/หรื อบุคคลที
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท
เป็ นผู้มี อํ า นาจในการกํ า หนดรายละเอี ย ดที เกี ยวข้ อ งกับ การออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิในครังนี ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง วันทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
วันกําหนดการใช้ สิทธิครังแรกและวันกําหนดการใช้ สิทธิครังสุดท้ าย วันจองซือและ
รับชําระเงิน วิธีการใช้ สิทธิ ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ เงือนไขการปรับสิทธิ
และการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญ รวมทังเงือนไข
และรายละเอียดทีเกียวข้ องต่อไป การแก้ ไขถ้ อยคํา หรื อข้ อความในเอกสาร รายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริ คณห์สนธิ และ/หรื อคําขอต่างๆ และ/หรื อดําเนินการ
ใดๆ เพือให้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามคําสังของนายทะเบียนในการยืนจดทะเบียนเพิมทุน
จดทะเบียนของบริ ษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ การลงนามใน
เอกสารคําขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานทีจําเป็ นทีเกียวข้ องกับการออกใบสําคัญ
แสดงสิท ธิ ซึงรวมถึ ง การติ ด ต่อ และการยื นคํ า ขออนุญ าตเอกสารและหลัก ฐาน
ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานทีเกียวข้ องกับการออกใบสําคัญแสดง
สิทธิ และการนําใบสําคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และการดําเนินการใดๆ ตามทีจําเป็ นและสมควรเกียวเนืองกับการออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครังนี

