
(F 53-4)  
แบบรายงานการเพิ่มทนุ 

บริษทั ทรพัยศ์รีไทย จ ากัด (มหาชน) 
วันที่ 11 มีนาคม 2563 

 
ข้าพเจ้าบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 

ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 16.00 น. เก่ียวกับการเพ่ิมทุน และจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนดังต่อไปน้ี 

1.  การลดทุนและการเพิ่มทุน 
1.1 การลดทุน 
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 759,678,577 บาท เป็น 486,193,885 บาท โดย

ตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทจ านวน 273,484,692 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 273,484,692 บาท 
1.2 การเพ่ิมทุน 
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 486,193,885 บาท เป็น 808,297,965 บาท โดย

ออกหุ้นสามัญใหม่ จ านวน 322,104,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 322,104,080  บาท โดยเป็นการเพ่ิมทุนใน
ลักษณะดังน้ี 

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
มูลค่าที่ตราไว ้
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการ
ใช้เงินทุน 

หุ้นสามัญ 
หุ้นบุริมสิทธิ 

48,619,388 
- 

1.00 
- 

48,619,388.00 
- 

 แบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) 

หุ้นสามัญ 
หุ้นบุริมสิทธิ 

273,484,692 
- 

1.00 
- 

273,484,692.00 
 

2.  การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จ านวน 322,104,080  หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 

322,104,080  บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
2.1  แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 
ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 
วัน เวลา จองซื้อ และ

ช าระเงินค่าหุ้น 
หมายเหตุ 

 
1.  ผู้ถือหุ้นเดิม 45,580,782 10 : 1 ---- เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้น    

ปันผล 
- 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

เอกสารประกอบวาระที ่8, 9, 10 

การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 



จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 
ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 
วัน เวลา จองซื้อ และ

ช าระเงินค่าหุ้น 
หมายเหตุ 

 
2.  เพ่ือรองรับการปรับอัตรา

การใช้สิทธิของใบส าคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท ครั้งท่ี 
2 (SST-W2) 

3,038,606 อัตราการใช้
สิทธิเดิม 
ใบส าคัญแสดง
สิทธิ 1 หน่วย มี
สิทธิซื้อหุ้น
สามัญได้ 1 หุ้น 
อัตราการใช้
สิทธิใหม่ 
ใบส าคัญแสดง
สิทธิ 1 หน่วย มี
สิทธิซื้อหุ้น
สามัญได้ 1.1 
หุ้น 

ราคาการใชส้ิทธิ
เดิม 
10.00 บาท ต่อ
หุ้น 
ราคาการใชส้ิทธิ
ใหม่ 
9.091 บาท ต่อ
หุ้น 

การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพ่ิม
ทุนของบริษัทตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิ SST-W2 ยังคง
เป็นไปตามเงื่อนไขของการ
ใช้สิทธิที่ระบุในข้อก าหนด
ว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้
ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบส าคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพ่ิม
ทุนของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย 
จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 
(SST-W2) 

- 

 
 
 

2.2  การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
จัดสรรให้แก่ ประเภทหลักทรพัย ์ จ านวนหุ้น ร้อยละต่อทุนช าระแล้ว* หมายเหตุ 

ผู้ถือหุ้นเดิม 
เพ่ือรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิ
ของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพ่ิม
ทุนที่โอนสิทธิได้ 

หุ้นสามัญ 
หุ้นบุริมสิทธิ 

136,742,346 
- 

30 
- 

- 

ประชาชนทั่วไป หุ้นสามัญ 
หุ้นบุริมสิทธิ 

91,161,564 
- 

20 
- 

- 

บุคคลในวงจ ากัด หุ้นสามัญ 
หุ้นบุริมสิทธิ 

45,580,782 
- 

10 
- 

- 

* ร้อยละต่อทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมมีติให้มีการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate 

หมายเหตุ  
1. บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนครั้งเดียวเต็มจ านวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือ

เป็นคราวๆ ไปก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใดๆ จ านวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights 
Offering) ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) น้ี จะต้องมีจ านวนรวมกันไม่เกิน 273,484,692 หุ้น หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนช าระแล้ว
ของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

2. บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี และจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 



(ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 
เรื่องการก าหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ 

(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุน
ได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการ
ด าเนินงานของบริษัท 

ทั้งนี้ หากมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด บริษัทจะท าการเปิดเผยรายช่ือผู้ลงทุนที่ได้รับ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนก่อนการเสนอขายต่อไป 

3. ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) นี้จะเป็นไปตาม “ราคาตลาด” ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันท าการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันท าการติดต่อกัน ก่อนวันก าหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น 
โดยราคาที่น ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้วันก าหนดราคาเสนอขายหุ้น
ต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันท าการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามี
เหตุอันควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ท่ีดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจก าหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ 
แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่ค านวณได้ข้างต้น โดยในการก าหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการต้อง
พิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้
บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด 

4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนดังต่อไปนี ้

(1) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การก าหนดราคาเสนอขาย จ านวนที่จัดสรร 
การเสนอขายเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุ้น รายช่ือบุคคลใน
วงจ ากัด และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 

(2) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารสัญญาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งด าเนินการต่างๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ 

(3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐาน
ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและสมควร
เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 

3.  ก าหนดวันประชมุผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนมุัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของ

บริษัท เลขที่ 115 หมู่ 6 ซ. สุขสวัสดิ์ 76 ถ. สุขสวัสดิ์ ต าบลบางจาก อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130 (คลังสินค้า 2)   
โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันท่ี 25 มีนาคม 2563 (Record Date) 

4.  การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี) 
4.1  บริษัทจะด าเนินการจดทะเบียน ลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วต่อกรม

พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
4.2  บริษัทจะด าเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

5.  วัตถุประสงค์ของการลดทุน เพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพ่ิม 
5.1 ลดทุนเพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัท  
5.2 บริษัทออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน เพื่อน าไปจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตาม

สัดส่วนการถือหุ้น (Stock dividend) จ านวนไม่เกิน 45,580,782 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 



5.3 บริษัทออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 3,038,606 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการ
ปรับอัตราการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 2 (SST-W2) 

5.4 การเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับรองรับแผนการลงทุนใน
อนาคตได้อย่างทันกาล  ท าให้บริษัทมีความพร้อมและมีความยืดหยุ่นทางด้านการเงินส าหรับโครงการ หรือ
การลงทุน หรือเงินส ารองเพ่ือการด าเนินการต่างๆ ในอนาคต 

6.  ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
การเพ่ิมทุนในครั้งน้ีจะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการด าเนินกิจการรวมทั้ง

เสริมสร้างให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งข้ึนเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจหลักของบริษัท 
ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทในระยะยาว 

7.  ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายการจ่ายปันผล 
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมในแต่
ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายก าหนด โดยการ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวจะข้ึนอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัท รวมถึงความจ าเป็นและความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย 

7.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผลและมีสิทธิได้รับการจัดสรรเงินปันผลของบริษัทในอนาคต 

8.  รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติ การเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

8.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

8.1.1 ด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

การค านวณการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถค านวณได้โดยใช้สูตรการค านวณ ดังน้ี 
การลดลลงของราคาหุ้น (Price Dilution) = (ราคาตลาดก่อนการเพ่ิมทุน – ราคาตลาดหลังการเพ่ิมทุน) 
         ราคาตลาดก่อนการเพ่ิมทุน 

โดยราคาตลาดก่อนการเพ่ิมทุน หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งท าการซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงเวลา 15 วันท าการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 
คือ เมื่อวันที่  19 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 10 มีนาคม 2563 ซึ่งเท่ากับ 3.53 บาท  

ราคาหลังการเพ่ิมทุน เท่ากับ ((ราคาตลาดก่อนการเพ่ิมทุน x จ านวนหุ้นจดทะเบียนช าระแล้ว) + (ราคาหุ้นปัน
ผล x จ านวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือจ่ายปันผล) + ( ราคาใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ SST-W2 x จ านวนหุ้นที่
จัดสรรเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ SST-W2)) / (จ านวนหุ้นจดทะเบียนที่ช าระแล้ว + จ านวน
หุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือจ่ายปันผล + จ านวนหุ้นที่จัดสรรเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ SST-W2) 

โดยที ่

 ราคาตลาดก่อนการเพ่ิมทุน =   3.53 บาทต่อหุ้น 

 จ านวนหุ้นจดทะเบียนที่ช าระแล้ว =  455,807,823  หุ้น 

 ราคาหุ้นปันผล = 0.00 บาทต่อหุ้น 

 จ านวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือจ่ายปันผล = 45,580,782 หุ้น 

 ราคาใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ SST-W2 = 9.091 บาทต่อหุ้น 



 จ านวนหุ้นที่จัดสรรเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ SST-W2 = 30,386,062 หุ้น 

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย 
=  (3.53 x 455,807,823) + (0 x 45,580,782) + (9.091 x 30,386,062) 
    (455,807,823 + 45,580,782 + 30,386,062 

=  3.55 บาทต่อหุ้น 

ดังน้ัน จึงค านวณการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ได้ดังน้ี 
=  (3.53 – 3.55) 
          3.53 
=  ร้อยละ -0.43 

 

ท าให้การออกห้นสามัญปันผลของบริษัทฯ พร้อมใบส าคัญแสดงสิทธิ SST-W2 ในครั้งน้ี และผู้ถือหุ้นดังกล่าวมี
การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ SST-W2 ทั้งจ านวนแล้ว จะมีผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price 
Dilution) เท่ากับร้อยละ -0.43 

8.1.2 ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

การออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือจ่ายปันผลของบริษัทฯ ให้แก่ผู่ถือหุ้นเดิมไม่ส่งผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วน
การถือหุ้น (Control Dilution) ต่อผู้ถือหุ้นรายน้ันๆ แต่การปรับสิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิ SST-W2 ซึ่งผู้ถือ
อาจจะไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับผู้ถือหุ้น จึงอาจจะส่งผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control 
Dilution) ต่อผู้ถือหุ้นรายน้ันๆ ดังน้ี 
 

=    จ านวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพ่ือรองรับการปรับสิทธิ SST-W2 
     (จ านวนหุ้นจดทะเบียนที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือจ่ายปันผล  
    + จ านวนหุ้นที่จัดสรรเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ SST-W2) 
=            3,038,606 

  (455,807,823 + 45,580,782 + 30,386,062) 
= ร้อยละ 0.57 
การออกหุ้นสามัญเพ่ือจ่ายปันผลและการเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการปรับสิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิ SST-W2 ซึ่งผู้
ถืออาจจะไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับผู้ถือหุ้น จึงอาจจะส่งผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control 
Dilution) ร้อยละ 0.57 

8.1.3 ด้านการลดลงของส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้น (Earnings per share Dilution) 

การค านวณการลดลงของส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้น (Earrings per Share Dilution) สามาถค านวนได้โดยใช้สูตรการ
ค านวนดังน้ี 

การลดลงของส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) =  
(Earnings per Share ก่อนการปรับเพ่ิมทุน – Earnings per Share หลังการเพ่ิมทุน) 
            Earnings per Share ก่อนการปรับสิทธิ 
โดยที ่
Earnings per Share ก่อนการเพ่ิมทุน = 

 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด 
       จ านวนหุ้นจดทะเบียนช าระแล้ว 
โดยก าไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทฯ 4 ไตรมาสล่าสุดค านวนจากก าไร (ขาดทุน) สุทธิเฉพาะที่เป็นของผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ต้ังแต่ ไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 เท่ากับ  72,123,514 บาท 
จ านวนหุ้นจดทะเบียนช าระแล้ว ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563 เท่ากับ  455,807,823  หุ้น 
=   72,123,514 
  455,807,823 
=  0.16 บาทต่อหุ้น 



Earnings per Share หลังเสนอขาย =         ก าไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด 
         (จ านวนหุ้นจดทะเบียนช าระแล้ว + จ านวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือจ่ายปันผล  

                           + จ านวนหุ้นที่จัดสรรเพ่ืองรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ SST-W2) 
 

โดยก าไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทฯ 4 ไตรมาสล่าสุดค านวนจากก าไร (ขาดทุน) สุทธิเฉพาะที่เป็นของผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ต้ังแต่ ไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 เท่ากับ   72,123,514 บาท 
จ านวนหุ้นจดทะเบียนช าระแล้ว ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563 เท่ากับ   455,807,823  หุ้น 
จ านวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือจ่ายปันผล เท่ากับ  45,580,782 หุ้น 
จ านวนหุ้นที่จัดสรรเพ่ือรองรับการใชส้ิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ SST-W2 เท่ากับ 30,386,062 หุ้น 
=                      72,123,514 
 (455,807,823 + 45,580,782 + 30,386,062) 
= 0.14 บาทต่อหุ้น 
 
ดังน้ันจึงค านวนการลดลลงของส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้น (Earning per Share Dilution) ได้ดังน้ี 
=  (0.16 - 0.14) 

     0.16 
=  รอ้ยละ 12.5 
ท าให้ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ พร้อมใบส าคัญแสดงสิทธิ SST-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมในครั้งน้ีจ มีผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) เท่ากับ   
ร้อยละ 12.5 

9.  ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 

ล าดับ การด าเนินการ วัน / เดือน / ปี 
1. การประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครั้งที่ 1/2563 11 มีนาคม 2563 
2. ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

(Record Date)  
25 มีนาคม 2563 

3. ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 28 เมษายน 2563 
4. ด าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียน กับกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นมีมติ 
5. การจัดสรร 

5.1 วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผล  (Record Date) 
5.2 วันจ่ายปันผล 

 
11 พฤษภาคม 2563 
27 พฤษภาคม 2563 

6. จดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับช าระเงิน
ค่าหุ้นครบ 

7. น าหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลงั 

 
บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 
 
 
 
        ลายมือชื่อ............................................                         ลายมือชื่อ................................................ 
                    (นายศุภสิทธ์ิ สุขะนินทร์)                                        (นายปิลัญชัย ประดับพงศ์) 
                             กรรมการ                                                          กรรมการ 

-นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์- -นายปิลัญชัย ประดับพงศ์- 



 
ตัวอย่างผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) 

เน่ืองจากยังไม่ได้มีการก าหนดราคา และจ านวนหุ้นเพิ่มทุนท่ีจะจัดสรรแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General 
Mandate) จึงขอยกตัวอย่างสมมุติฐานหากบริษัทมีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ประชาชนท่ัวไป และ
บุคคลในวงจ ากัด จ านวนสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแล้วท้ังหมดของบริษัท ณ วันท่ี 11 
มีนาคม 2563 หรือจ านวนไม่เกิน 136,742,346 หุ้น โดยท่ีมีการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จ านวนไม่เกิน 
45,580,782 หุ้น แต่ไม่มีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (SST-W2) ใช้สิทธิ โดยจะแสดงตัวอย่างผลกระทบเป็น 2 กรณี        
ดังตัวอย่างด้านล่างน้ี 

1. ผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถค านวณได้จากสูตรต่อไปน้ี 

Price dilution    =    ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย 
                            ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

โดยที่  
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = 3.527 บาทต่อหุ้น  (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งท าการ

ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงเวลา 15 วันท าการก่อนวัน
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2563 คือ 
เมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันท่ี 10 มีนาคม 2563 ซึ่ง
เท่ากับ 3.527 บาท) 

จ านวนหุ้น Paid-up = 455,807,823 หุ้น  (จ านวนหุ้นสามัญท่ีออกและจ าหน่ายแล้วท้ังหมดของบริษัท ณ 
วันท่ี 11 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวันท่ีคณะกรรมการมีมติ) 

ราคาเสนอขาย = 3.240 บาทต่อหุ้น   (เป็นราคาสมมุติโดยใช้ราคาปิดตลาด ณ วันท่ี 11 มีนาคม 
2563) 

จ านวนหุ้นที่เสนอขาย =   แล้วแตก่รณ ี  

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = (ราคาตลาด x จ านวนหุ้น Paid-up) + (ราคาเสนอขาย x จ านวนหุ้นที่เสนอขาย) 
                   จ านวนหุ้น Paid-up + จ านวนหุ้นที่เสนอขาย 

 

กรณีที่ ผลกระทบจาก 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

ราคาตลาดก่อน
เสนอขาย 
(บาท) 

ราคาตลาด
หลังเสนอขาย 

(บาท) 

Price 
Dilution 
(ร้อยละ) 

1. ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้นเพ่ือรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น
เพ่ิมทุนที่โอนสิทธิได้ (RO) ไม่เกินร้อยละ 30 ของจ านวน
หุ้นสามัญที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ณ 
วันที่ 11 มีนาคม 2563 จ านวนไม่เกิน 136,742,346 หุ้น 
และออกหุ้นเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จ านวน
ไม่เกิน 45,580,782 หุ้น 

182,323,128 3.527 3.445 0.023 

2. ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้นเพ่ือรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อ
หุ้นเพ่ิมทุนที่โอนสิทธิได้ (RO) หรือ ประชาชนทั่วไป 
(PO) หรือ บุคคลในวงจ ากัด (PP) ไม่เกินร้อยละ 20 ของ
จ านวนหุ้นสามัญที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของ
บริษัท ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563 จ านวนไม่เกิน 
91,161,564 หุ้น และออกหุ้นเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการจ่าย
หุ้นปันผล จ านวนไม่เกิน 45,580,782 หุ้น 

136,742,346 3.527 3.461 0.019 

เอกสารประกอบวาระ 10 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 



กรณีที่ ผลกระทบจาก 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

ราคาตลาดก่อน
เสนอขาย 
(บาท) 

ราคาตลาด
หลังเสนอขาย 

(บาท) 

Price 
Dilution 
(ร้อยละ) 

3. ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้นเพ่ือรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อ
หุ้นเพ่ิมทุนที่โอนสิทธิได้ (RO) หรือ ประชาชนทั่วไป 
(PO) หรือ บุคคลในวงจ ากัด (PP) ไม่เกินร้อยละ 10 ของ
จ านวนหุ้นสามัญที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของ
บริษัท ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563 จ านวนไม่เกิน 
45,580,782 หุ้น และออกหุ้นเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการจ่าย
หุ้นปันผล จ านวนไม่เกิน 45,580,782 หุ้น 

91,161,564 3.527 3.479 0.014 

 
2. ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถค านวณได้จากสูตรต่อไปน้ี 

Control dilution     =                 จ านวนหุ้นที่เสนอขาย 
  จ านวนหุ้น Paid-up + จ านวนหุ้นที่เสนอขาย 

 

กรณีที่ ผลกระทบจาก 
จ านวนหุ้นที่ 

เสนอขาย (หุ้น) 
Control Dilution 

(ร้อยละ) 

1. ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
เพ่ือรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพ่ิมทุนที่โอนสิทธิได้ (RO) ไม่เกินร้อยละ 
30 ของจ านวนหุ้นสามัญที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 
11 มีนาคม 2563 จ านวนไม่เกิน 136,742,346 หุ้น และออกหุ้นเพ่ิมทุนเพ่ือ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผล จ านวนไม่เกิน 45,580,782 หุน้ 

182,323,128 0.286 

2. ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
เพ่ือรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพ่ิมทุนที่โอนสิทธิได้ (RO) หรือ 
ประชาชนทั่วไป (PO) หรือ บุคคลในวงจ ากัด (PP) ไม่เกินร้อยละ 20 ของ
จ านวนหุ้นสามัญที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 11 
มีนาคม 2563 จ านวนไม่เกิน 91,161,564 หุ้น และออกหุ้นเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับ
การจ่ายหุ้นปันผล จ านวนไม่เกิน 45,580,782 หุ้น 

136,742,346 0.231 

3. ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
เพ่ือรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพ่ิมทุนที่โอนสิทธิได้ (RO) หรือ 
ประชาชนทั่วไป (PO) หรือ บุคคลในวงจ ากัด (PP) ไม่เกินร้อยละ 10 ของ
จ านวนหุ้นสามัญที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 11 
มีนาคม 2563 จ านวนไม่เกิน 45,580,782 หุ้น และออกหุ้นเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับ
การจ่ายหุ้นปันผล จ านวนไม่เกิน 45,580,782 หุ้น 

91,161,564 0.167 

 




