
 

วนัที่ 3 ธนัวาคม 2564 

เรื่อง แจง้รายละเอียดเก่ียวกับการใชส้ิทธิครัง้ที่ 1 ของใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้
สามญัของ บรษิัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (SNP-W2) 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ตามที่บรษิัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) ไดอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุน้สามัญของบริษัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (“SNP-W2”) จ านวนไม่เกิน 24,520,419 
หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 20 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย และก าหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ทีมีสิทธิไดร้ับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิในวันที่  11 
มีนาคม 2564 โดยมกี าหนดวนัใชส้ิทธิครัง้ที่ 1 ในวนัที่ 30 ธันวาคม 2564   

บรษิัทขอแจง้รายละเอียดการใชส้ิทธิของ SNP-W2 ครัง้ที่ 1 ดงันี ้

1. อตัราการใชส้ิทธิและราคาใชส้ทิธิ 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มสีิทธิในการซือ้หุน้สามญัของบรษิัท ได ้1 หุน้  
ราคาการใชส้ิทธิ คือ 1.00 บาทต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ 

2. ระยะเวลาแจง้ความจ านงใชส้ิทธิ 

วนัที่ 15 ธันวาคม 2564 - 29 ธันวาคม 2564 (เฉพาะวนัท าการ) ระหว่างเวลา 9.00–16.00 น. 

3. สถานที่ติดต่อในการใชส้ิทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถขอรบัใบแจง้ความจ านงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัไดท้ี่ตวัแทนรบั
แจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ หรือดาวนโ์หลดจากเว็บไซตข์องบรษิัท (www.snpfood.com) โดย
สามารถแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัไดท้ี่ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ
ตามระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิตามที่ระบใุนขอ้ 2 ขา้งตน้ 

สถานที่ติดต่อในการใชส้ิทธิ 

ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ 
บรษิัท ที่ปรกึษากฎหมาย ซีเอ็มที จ ากดั  
75/58 อาคารรชิมอนด ์ชัน้ที่ 17 ซอยสขุมุวิท 26 ถนนสขุมุวิท  
แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110      



 

โทรศพัท ์ 02-123-8580 

4. วิธีการใชส้ิทธิและขัน้ตอนการใชส้ิทธิ  

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ (ทั้งที่ ถือเป็นใบส าคัญแสดงสิทธิและในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ 
(Scripless)) ที่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั จะตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขการแจง้ความจ านงใน
การใชส้ิทธิ โดยตอ้งด าเนินการและส่งเอกสารแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิภายในระยะเวลา
การแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (บริษัทจะไม่รับการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิทาง
ไปรษณีย)์ ดงันี ้

4.1 แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัด เจน และ
ครบถว้นทุกรายการ พรอ้มลงนามโดยผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ  หากผูถื้อใบส าคัญแสดง
สิทธิเป็นนิติบุคคล จะตอ้งลงนามโดยผูม้ีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้พรอ้มประทบัตรา
ส าคญัของบรษิัท (ถา้มี) และสง่ใหแ้ก่ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ (ถา้มี) ในช่วง
ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ คือวนัที่ 15 ธันวาคม 2564 - 29 ธันวาคม 2564 

4.2 ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด ที่
ระบุว่าผู้ถือนั้นมีสิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิและมีจ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิ
มากกว่าหรือเท่ากบัจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ระบอุยู่ในใบแสดงความจ านงใน
การใช้สิทธิ และหนังสือมอบอ านาจใหผู้้อื่นมารับใบส าคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ส  าหรับ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ไดใ้ชส้ิทธิ (ถา้มี) และส่งใหแ้ก่ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการ
ใชส้ิทธิ (ถา้มี) 

4.3 ช าระเงินตามจ านวนที่ระบุในใบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ และส่ง
หลักฐานการช าระเงินให้แก่ตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) โดยผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื ้อหุ้น จะต้องช าระเงินตามวิธีการใดวิธีหนึ่ง
ดงัต่อไปนี ้

(1) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภท กระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
สาขาทองหลอ่  ชื่อบญัชี “บัญชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท” 

เลขทีบ่ัญชี 206-30-5259-7 โดยใหแ้นบหลกัฐานการโอนเงินที่ธนาคารออกให ้พรอ้ม
ระบชุื่อ-นามสกลุ และเบอรโ์ทรศพัทท์ี่สามารถติดต่อไวด้ว้ย หรือ 

  



 

(2) ช าระ เ ป็น เช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค  ดร๊ าฟท์ ที่ สามารถเรี ยกเก็บได้ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัท าการนบัจากวนัที่แจง้ความจ านงการใชส้ิทธิในแต่ละ
ครัง้ โดยเช็คบุคคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟ ตอ้งลงวนัที่ก่อนวนัก าหนดการใชส้ิทธิใน
ครัง้นั้นไม่นอ้ยกว่า 3 วันท าการ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซือ้หุ้นเพิ่ม

ทุน บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท” โดยใหร้ะบุชื่อ-นามสกุล และเบอรโ์ทรศพัทท์ี่
สามารถติดต่อไดไ้วด้า้นหลงัดว้ย  

ทัง้นี ้การใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญดังกล่าวจะสมบูรณก์็ต่อเมื่อบริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้ง
ความจ านงในการใชส้ิทธิ (ถา้มี) เรียกเก็บเงินดงักล่าวไดแ้ลว้เท่านัน้ หากบริษัท และ/หรือ 
ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ (ถา้มี) เรียกเก็บเงินไม่ไดด้ว้ยเหตผุลใดๆ ที่มิไดเ้กิด
จากความผิดของบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ (ถา้มี) บรษิัทจะ
ถือว่าผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญในครัง้นั้น โดย
บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ (ถา้มี) จะจัดส่งใบส าคัญแสดง
สิทธิพรอ้มกับเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟทท์ี่เรียกเก็บเงินไม่ไดค้ืนใหแ้ก่ผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใชส้ิทธิในครัง้นัน้ ๆ แต่ทัง้นี ้ไม่ถือเป็นการตดั
สิทธิที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัในครัง้ต่อไป เวน้แต่เป็นการใชส้ิทธิใน
ครัง้สุดทา้ย บริษัทจะถือว่าใบส าคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใชส้ิทธิซึ่ง
บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะไม่รับผิดชอบต่อ
ดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

4.4 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถา้มี) ตาม
บทบญัญัติแห่งประมวลรษัฎากรหรือขอ้บงัคบัหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใชบ้งัคบัในการใชส้ิทธิ
ซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

4.5 หลกัฐานประกอบการใชส้ิทธิ 

 (1) บคุคลธรรมดา
สญัชาติไทย 

ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ หรือส าเนาบตัร
พนักงานรฐัวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/
ชื่อสกุล ซึ่งท าใหช้ื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบส าคัญแสดงสิทธิ ให้
แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจง้เปลี่ยนชื่อ/
ชื่อสกุล เป็นตน้) พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง (กรณี
ผู้ใช้สิทธิเป็นผู้เยาว ์จะตอ้งแนบหนังสือยินยอมของ บิดาหรือ
มารดา หรือผูป้กครอง (แลว้แต่กรณี) ส  าเนาบัตรประชาชนของ



 

บิดาหรือมารดาหรือผูป้กครอง และส าเนาทะเบียนบา้นที่ผูเ้ยาว์
อาศยัอยู่พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

 (2)   บคุคลธรรมดา
ต่างดา้ว  

ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง พรอ้มลงลายมือชื่อ
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

 (3)   นิติบคุคล 
สญัชาติไทย 

ส าเนาหนังสือรบัรองบริษัท ที่กระทรวงพาณิชยอ์อกใหไ้ม่เกิน 6 
เดือนก่อนวนัก าหนดการใชส้ิทธิในครัง้นัน้ ๆ พรอ้มรบัรองส าเนา
ถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้ีอ านาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนงัสือรบัรอง
บริษัทนั้น และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอ านาจลง
ลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนา
ถกูตอ้ง 

 (4)   นิติบคุคลต่างดา้ว ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนจดัตัง้นิติบุคคล และ/หรือ หนงัสือ
รับรองนิติบุคคล พรอ้มลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกตอ้งโดย
กรรมการผู้มีอ านาจ และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มี
อ านาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง และรบัรองโดย Notary public ของประเทศที่ออก
เอกสารนัน้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใชส้ิทธิในครัง้นัน้ๆ 

 (5)   คสัโตเดียน 
(Custodian) 

ส าเนาเอกสารการจดทะเบียน พรอ้มหนังสือแต่งตัง้คัสโตเดียน 
และเอกสารหลกัฐานของผูม้ีอ านาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) 
พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และรบัรองโดย Notary 
public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้นไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน
ก าหนดการใชส้ิทธิในครัง้นัน้ๆ 

ทั้งนี ้หากผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าว
ขา้งตน้ บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ (ถา้มี) ขอสงวนสิทธิที่จะ
ถือว่าผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ประสงคจ์ะใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิในครัง้นั้นๆ 
อย่างไรก็ตาม บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ (ถา้มี) สามารถใช้
ดลุพินิจในการพิจารณาใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ไดต้าม
ความเหมาะสม 



 

4.6 จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัจะตอ้งเป็นจ านวนเต็มเท่านัน้ 
โดยอตัราการใชส้ิทธิเท่ากบัใบส าคญัแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ เวน้แต่กรณีมี
การปรบัอตัราการใชส้ิทธิตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 2 ของขอ้ก าหนดสิทธิ 

หากมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัท กรุณาติดต่อสอบถามที่สถานที่ติดต่อขา้งตน้ใน
วนัและเวลาท าการ ระหว่าง 09.00 – 16.00 น. 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

( วิทรู ศิลาอ่อน ) 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

บรษิัท เอส แอนด ์พ ีซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) 
 


