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ท่ี บจ. 014/2560 
16 พฤษภาคม 2560 
 

เร่ือง มติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ซปุเปอร์บล๊อก จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 6/2560    
เรียน กรรมการผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
สิง่ท่ีสง่มาด้วย (1) แบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F53-4) 

(2) รายละเอียดเบือ้งต้นของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท รุ่นท่ี 4 ("SUPER-W4") 
 

ตามท่ี บริษัท บริษัท ซปุเปอร์บล๊อก จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 6/2560 ซึง่จดั
ให้มีขึน้ในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 บริษัทขอแจ้งมติท่ีสําคญัของการประชมุดงักลา่วดงัตอ่ไปนี ้ 

 
1. มีมติอนุมติัให้นําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 3,137,406,269 

บาท เป็น 2,734,946,560.70 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้ออกจําหน่ายท่ีคงเหลือจากการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุและรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท จํานวน 4,024,597,083 หุ้น มลู
คา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 พร้อมแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 

  
2. มีมติอนมุติัให้นําเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียน จํานวน 546,989,312.10 บาท จาก

ทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 2,734,946,560.70 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 3,281,935,872.80 บาท โดยออกหุ้นสามญั
จํานวน 5,469,893,121 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.10 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัท ซึ่งจดัสรรให้แก้ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights 
Offering) พร้อมแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 
 

3. มีมติอนุมัติให้นําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวนไม่เกิน 
5,469,893,121 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุของบริษัท ซึง่จดัสรรให้แก้ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ใน
อตัราสว่นการจดัสรรหุ้นสามญัเดิม 5 หุ้นตอ่ใบสําคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย (5 : 1)  

โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ (Record Date) ในวนัท่ี 7 สิงหาคม 2560 
และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
และปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 8 สิงหาคม 2560 รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) (สิ่งท่ีสง่
มาด้วย 1)  

ทัง้นี ้เสนอขอให้พิจารณามอบอํานาจให้ประธานกรรมการ และ/หรือบคุคลท่ีประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้ มี
อํานาจในการลงนามในเอกสารคําขออนญุาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ดงักลา่ว ซึง่รวมถงึการติดตอ่ และการย่ืนคําขออนญุาต เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วตอ่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ี
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เก่ียวข้อง และนําหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์และมีอํานาจในการดําเนินการอ่ืนใดอนั
จําเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

 
4. มีมติอนุมติัให้นําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ

บริษัทรุ่นท่ี 4 ("ใบสําคัญแสดงสิทธิ" หรือ "SUPER-W4") จํานวนไม่เกิน 5,469,893,121 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม
สดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราสว่นหุ้นสามญัเดิม 5 หุ้นต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย (5 : 1) ทัง้นี ้หากมี
เศษของใบสําคญัแสดงสิทธิเกิดขึน้จากการคํานวณให้ปัดเศษดงักลา่วทิง้ โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากบั 0 (ศนูย์) 
บาท  

รายละเอียดใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท รุ่นท่ี 4 ("SUPER-W4") ปรากฏตามสิ่งท่ีส่ง
มาด้วย 2  

ทัง้นี ้เสนอขอให้พิจารณามอบอํานาจให้ประธานกรรมการ และ/หรือบคุคลท่ีประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้ มี
อํานาจในการกําหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ของใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียงการ
กําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือสิทธิในการได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ, การกําหนดวนัออกและเสนอขายใบสําคญั
แสดงสิทธิ การกําหนดวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้
ดําเนินการต่าง ๆ อนัจําเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้ซึ่งรวมถึงการนําใบสําคญั
แสดงสิทธิและหุ้นสามัญท่ีออกเน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ต่อตลาด
หลกัทรัพย์ตลอดจนดําเนินการขออนญุาตตอ่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

อยา่งไรก็ตาม หากปรากฏผลวา่ไมมี่การใช้สทิธิไมว่า่ด้วยเหตอุนัใดอนัเป็นผลให้มีหุ้นสามญัท่ีจดัสรรไว้เพ่ือรองรับ
การใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่วเหลืออยู่ ให้อยู่ในดลุยพินิจของประธานคณะกรรมการ และ/หรือบคุคลท่ีได้รับ
มอบหมายจากประธานคณะกรรมการบริษัท ท่ีจะพิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัท่ีเหลือดงักลา่วตามท่ีสมควร 

 
5. มีมติกําหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 ในวนัจนัทร์ท่ี 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องเพชรไพลิน 

ชัน้ 11 โรงแรม วินเซอร์ สวีทส์ 8-10 ถนนสขุมุวิท ซอย 20 คลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ
เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวันท่ี 28 มิถุนายน 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของพ.ร.บ.
หลกัทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 29 มิถนุายน 2560 โดยมีวาระการประชมุดงันี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 
วาระท่ี 2 พิจารณาลดทนุจดทะเบียนและแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุติัเพิ่มทนุจดทะเบียนและแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุติัการออกใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 4  

("ใบสําคญัแสดงสทิธิ" หรือ "SUPER-W4") 
วาระท่ี 6 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 
  



 

หน้า 3 จาก 3 

 
 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

(นายจอมทรัพย์ โลจายะ) 
ประธานคณะกรรมการ 
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 (F 53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทนุ 

บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จาํกัด (มหาชน) 
วันที่ 15 พฤษภาคม2560  

 
ข้าพเจ้าบริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ท่ี 6/2560 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม2560  เก่ียวกบั
การลดทนุ/เพ่ิมทนุและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุดงัตอ่ไปนี ้
 
1. การลดทุนและการเพิ่มทนุ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจํานวน 3,137,406,269 บาทเป็น 
2,734,946,560.70 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้ออกจําหน่ายท่ีคงเหลือจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุและรองรับการใช้
สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท จํานวน 4,024,597,083 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 ก่อนท่ีจะดําเนินการเพ่ิมทนุ
จดทะเบียนของบริษัท 

ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัท มีมติให้เพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 2,734,946,560.70 บาท เป็น 3,281,935,872.80 
บาท โดยออกหุ้นสามญั จํานวน 5,469,893,121 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 546,989,312.10 บาท โดยเป็นการเพ่ิมทุนใน
ลกัษณะดงันี ้
 

การเพิ่มทนุ ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(ล้านบาท) 

         แบบกําหนดวตัถปุระสงค์ หุ้นสามญั 5,469,893,121 0.10 546,989,312.10 
          ในการใช้เงินทนุ หุ้นบริุมสิทธิ - - - 
         แบบมอบอํานาจทัว่ไป หุ้นสามญั - - - 
         (General Mandate) หุ้นบริุมสิทธิ - - - 

 
2. การจดัสรรหุ้นเพิ่มทุน  

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จดัสรรหุ้นสามญั จํานวน 5,469,893,121 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทรวม 
546,989,312.10 บาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
 2.1 รายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามัญ  
 

จดัสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น อัตราส่วน  
(เดมิ:ใหม่) 

ราคาขายต่อหุ้น
(บาท) 

วันเวลา จองซือ้ และ
ชาํระเงนิค่าหุ้น 

ผู้ถอืหุ้นเดมิ 
เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 
รุ่นท่ี 4 (SUPER-W4) ท่ีจะออกและ
เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท 
ตามสั ด ส่ ว น ก า ร ถื อ หุ้ น  (Rights 
Offering) 

ไมเ่กิน 
5,469,893,121 

โปรดด ู
หมายเหตขุ้อ 1 

0 (ศนูย์) บาท รายละเอียดตาม 
สิ่งท่ีสง่มาด้วย 2 

 
 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1 
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หมายเหตุ  
(1) บริษัทจะออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทรุ่นท่ี 4 ("ใบสําคญัแสดงสิทธิ" หรือ "SUPER-W4") จํานวน

ไม่เกิน 5,469,893,121 หน่วย โดยบริษัทจะจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) ในอตัราส่วนหุ้นสามญั 5 หุ้นต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยหากมีเศษของใบสําคญัแสดงสิทธิเกิดขึน้
จากการคํานวณ ให้ปัดเศษดงักลา่วทิง้ โดยมีราคาเสนอขายตอ่หน่วยเทา่กบั 0 (ศนูย์) บาท 

(2) ประธานกรรมการ และ/หรือบคุคลท่ีประธานกรรมการมอบหมาย มีอํานาจลงนามในเอกสารคําขออนญุาต ตา่งๆ และหลกัฐานท่ี
จําเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการย่ืนคําขออนญุาต เอกสารและ
หลกัฐานดงักลา่วตอ่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการนําหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และมีอํานาจในการดําเนินการอ่ืนใดอนัจําเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว 

 
2.2  การดาํเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น  

ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นดงักลา่วทิง้  
 

2.3  จาํนวนหุ้นคงเหลือที่ยงัมไิด้จดัสรร   
ณ. วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 บริษัทมีจํานวนหุ้นคงเหลือท่ียงัไม่ได้จดัสรรจํานวนทัง้สิน้ 4,024,597,083 หุ้น มลูค่าท่ีตรา

ไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 402,459,708.30 บาท ซึ่งท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 6/2560 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 
2560 ได้มีมติอนมุติัการลดทนุจดทะเบียนดงักลา่วทัง้จํานวนก่อนท่ีจะมีการเพ่ิมทนุในครัง้นี ้

 
3. การมอบอาํนาจ 

มอบอํานาจให้ประธานกรรมการ และ/หรือบคุคลท่ีประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้ มีอํานาจในการกําหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และรายละเอียดอ่ืน ๆ ของใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการกําหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพ่ือสิทธิในการได้รับจัดสรร
ใบสําคญัแสดงสิทธิ, การกําหนดวนัออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ การกําหนดวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามใน
เอกสารและสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้ดําเนินการต่าง ๆ อนัจําเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้ซึ่ง
รวมถึงการนําใบสําคญัแสดงสิทธิและหุ้นสามญัท่ีออกเน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ต่อตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยตลอดจนดําเนินการขออนญุาตตอ่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

อย่างไรก็ตาม หากปรากฏผลว่าไม่มีการใช้สิทธิไม่ว่าด้วยเหตอุนัใดอนัเป็นผลให้มีหุ้นสามญัท่ีจดัสรรไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเหลืออยู่ ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการ และ/หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากประธาน
คณะกรรมการบริษัท ท่ีจะพิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัท่ีเหลือดงักลา่วตามท่ีสมควร 

 
4. กาํหนดวันประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2560 เพื่อขออนุมัตกิารเพิ่มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ่มทุน 

บริษัทกําหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ในวนัจนัทร์ท่ี 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ห้องเพชรไพลิน ชัน้ 11 
โรงแรม วินเซอร์ สวีทส์ 8-10 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ ซอยสขุมุวิท 20 ถนนสขุมุวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมี
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น ในวนัท่ี 28 มิถุนายน 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมดุ
ทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 29 มิถนุายน 2560 
 
5. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต  

(ถ้ามี)  
5.1 บริษัทจะดําเนินการจดทะเบียนการเพ่ิมทนุจดทะเบียนและการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุชําระแล้วต่อกรมพฒันาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ 
5.2 บริษัทจะดําเนินการย่ืนคําขอตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือขออนมุติัให้รับหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเป็นหลกัทรัพย์จด

ทะเบียน ภายหลงัจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 
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6.  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทนุในส่วนที่เพิ่ม 

6.1 เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท รุ่นท่ี 4 (SUPER-W4) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
6.2  เพ่ือนําเงินท่ีได้มาใช้เป็นเงินลงทนุเพ่ือขยายธุรกิจและสร้างรายได้ให้แก่บริษัทในอนาคต และใช้เป็นทนุหมนุเวียนภายใน

บริษัท  
 

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพงึได้รับจากการเพิ่มทนุ/จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 
7.1 บริษัทมีสภาพคลอ่งทางการเงินเพ่ิมขึน้ และมีเงินทนุหมนุเวียนภายในมากขึน้  
7.2 บริษัทมีเงินทนุสําหรับขยายกิจการและลงทนุในธรุกิจของบริษัท 
 

8. ประโยชน์ที่ผู้ถอืหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ่มทุน 
8.1 นโยบายเงินปันผล 

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50.00 ของกําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ให้แก่ผู้
ถือหุ้น บริษัทมีเป้าหมายท่ีจะดําเนินธรุกิจด้วยโครงสร้างเงินทนุท่ีเอือ้ประโยชน์ตอ่กิจการของบริษัทมากท่ีสดุ 

8.2 สิทธิรับเงินปันผล 
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัทในครัง้นีจ้ะมีฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทต่อเม่ือ บริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงทนุชําระแล้วตอ่กรมพฒันาธรุกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และในกรณีท่ีบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลก็จะมีสิทธิท่ีจะ
ได้รับเงินปันผลในฐานะผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

9. รายละเอียดอื่นใดที่จาํเป็นสาํหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตดัสนิใจในการอนุมัตกิารเพิ่มทนุ/จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ  
  - ไมมี่ - 
 
10.  ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้เพิ่มทนุ/จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 
 
ลาํดบั ขัน้ตอนการดาํเนินการ วัน เดอืน ปี 

1 ประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 6/2560 เพ่ืออนมุติัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน การจดัสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทนุ และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

15 พฤษภาคม 2560 

2 วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 
(Record Date) 

28 มิถนุายน 2560 

3 วนัปิดสมดุทะเบยีนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือ
หุ้นครัง้ท่ี 1/2560 

29 มิถนุายน 2560 

4 ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 31 กรกฎาคม 2560 
5 วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ SUPER-W4 

(Record Date) 
7 สิงหาคม 2560 

6 วนัปิดสมดุทะเบยีนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ 
SUPER-W4  

8 สิงหาคม 2560 

7 จดทะเบียนเพ่ิมทนุจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนัหลงัจากได้รับอนมุติั
จากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
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บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 

 
 

ลายมือช่ือ............................................................... 
(นายจอมทรัพย์ โลจายะ) 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
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บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จาํกัด (มหาชน) 
รายละเอียดเบือ้งต้นของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท รุ่นท่ี 4 ("SUPER-W4") 

ซึง่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น 
 

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย  : ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ บริษัท ซปุเปอร์บล๊อก จํากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 4 
("ใบสําคญัแสดงสิทธิ" หรือ "SUPER-W4") 
 

ชนิดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : ระบช่ืุอผู้ ถือ และสามารถโอนเปล่ียนมือได้ 
 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ออก     : ไม่เกิน 5,469,893,121 หน่วย (ห้าพันสี่ร้อยหาสิบเก้าล้านแปดแสนเก้าหม่ืนสามพันหนึ่งร้อย
ย่ีสิบเอ็ดหน่วย) 
 

จาํนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสาํคัญ
แสดงสทิธิ     

: หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ บมจ. ซุปเปอร์บล๊อก (SUPER) จํานวนไม่เกิน 5,469,893,121 หุ้น   
มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึง่คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ไมคิ่ดมลูคา่) 
 

วธีิการเสนอขายและจดัสรร : จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering) ในอตัรา 5 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 ใบสําคญั
แสดงสิทธิ กรณีมีเศษของใบสําคญัแสดงสิทธิเหลือจากการคํานวณตามอตัราส่วนการจดัสรร
ใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว ให้ตดัเศษดงักล่าวทิง้ทัง้จํานวน โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ
ได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั (Record Date) ในวนัท่ี 7 สิงหาคม 2560 
และรวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 8 สิงหาคม 2560 
ทัง้นี ้การออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นีต้้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุวิสามญัผู้  
ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 ซึง่จะจดัให้มีขึน้ในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 
 

อัตราการใช้สทิธิ  : ใบสําคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุได้ 1 หุ้น  
(เว้นแตก่รณีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิท่ีกําหนด) 
 

ราคาใช้สทิธิซือ้หุ้นสามัญ     : 2.50 บาทตอ่หุ้น (เว้นแตก่รณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิท่ีกําหนด) 
 

วันออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ : 1 กนัยายน 2560 
 

วันหมดอายุใบสาํคัญแสดงสทิธิ     : 31 สิงหาคม 2563 (กําหนดให้เป็นวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย) 
 

อายุของใบสาํคญัแสดงสทิธิ     : ไมเ่กิน 3.0 ปี (36 เดือน) นบัแตว่นัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 
 

ระยะเวลาการใช้สทิธิ     : ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทได้ในวนัทําการสดุท้ายของเดือน
กมุภาพนัธ์ เดือนพฤษภาคม เดือนสิงหาคม และ เดือนพฤศจิกายนของทกุปี ตลอดอายุของ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ 
ในกรณีท่ีวนักําหนดการใช้สิทธิตรงกบัวนัหยดุทําการ ให้เลื่อนวนักําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้
เป็นวนัทําการสดุท้ายก่อนหน้าวนักําหนดการใช้สิทธิดงักลา่ว 
 
 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 2 
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วันที่ใช้สทิธิครัง้แรก     : วนักําหนดการใช้สิทธิครัง้แรก คือ วนัทําการสดุท้ายของเดือนพฤศจิกายนของปีท่ีออกใบสําคญั

แสดงสิทธิ  
 

วันที่ใช้สทิธิครัง้สุดท้าย     : วนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย คือ วนัท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิ (SUPER-W4) มีอายคุรบ 3 ปี นบัจากวนัท่ี
ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ  
ในกรณีท่ีวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ายตรงกบัวนัหยดุทําการ ให้เลื่อนวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย
ดงักลา่วเป็นวนัทําการสดุท้ายก่อนหน้าวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ายดงักลา่ว 
 

ระยะเวลาการแจ้งความจาํนงในการ
ใช้สทิธิ 

: ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ จะต้องแจ้ง
ความจํานงในการใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ระหว่างเวลา 8.30 น.ถึง 
15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัทําการก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิในแตล่ะครัง้  
ยกเว้นการแสดงความจํานงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ให้แสดงความจํานงในการใช้สิทธิ ระหว่าง
เวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วนัทําการก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้
สดุท้าย 
 

ตลาดรองของใบสาํคัญแสดงสทิธิ     : บริษัทจะนําใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายในครัง้นี ้เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทนุที่เกดิ
จากการใช้สทิธิ  

: บริษัทจะนําหุ้ นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 

ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น  : เน่ืองจากเป็นการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) ดงันัน้ จงึไมมี่ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น 
อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ ครบถ้วนโดยบคุคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้
จํานวน จะมีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นเดิมภายหลงัจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุทัง้จํานวนให้แก่
ผู้ ถือหุ้นเดิมในครัง้นีแ้ล้ว ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
 
1. การลดลงของสัดส่วนการถอืหุ้น (Control Dilution) 

 
= จํานวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี ้
 จํานวนหุ้น paid-up + จํานวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี ้

= 5,469,893,121 
 27,349,465,607+5,469,893,121 

= ร้อยละ 16.67 
 
2. การลดลงของกาไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution: EPS Dilution) 

 
= (EPS ก่อนเสนอขาย –EPS หลงัเสนอขาย) / EPS ก่อนเสนอขาย 
โดย EPS ก่อนเสนอขาย = กําไรสทุธิ/จํานวนหุ้น paid-up 
= 522,212,626.23 บาท / 27,349,465,607 หุ้น = 0.019 บาทตอ่หุ้น 
และ EPS หลงัเสนอขาย  = กําไรสทุธิ/(จํานวนหุ้น paid-up + จํานวนหุ้นรองรับท่ี
เสนอขายครัง้นี)้ 
= 522,212,626.23 บาท / (27,349,465,607+ 5,469,893,121หุ้น)  
= 0.016 บาทตอ่หุ้น 
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กําไรสทุธิท่ีใช้ในการคํานวณคือกําไรสทุธิย้อนหลงั 12 เดือน (งวด 1 ม.ค. 2559 ถึง 
31 ธ.ค. 2559) ซึง่เทา่กบั 522,212,626.23 บาท 
ดงันัน้การลดลงของกําไรสทุธิตอ่หุ้น (EPS Dilution) 
= (0.019 – 0.016) / 0.019 
= ร้อยละ 16.67 

 

การปรับสทิธิใบสาํคัญแสดงสทิธิ : บริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ เม่ือเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์
แสดงสิทธิหนึ่งดงัต่อไปนี ้ทัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิไมใ่ห้ด้อยไปกวา่เดิม 

1. เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการ  รวมหุ้น 
หรือการแบง่แยกหุ้น 

2. เม่ือบริษัทเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทัว่ไป 
และ/หรือบคุคลในวงจํากดั โดยราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ต่ํากว่าร้อย
ละ 90 ของ ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 

3. เม่ือบริษัทเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชน
ทัว่ไป และ/หรือบคุคลในวงจํากดัโดยท่ีหลกัทรัพย์นัน้ให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุ้น
สามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซือ้หุ้นสามญั เป็นต้น โดยราคาเฉล่ียตอ่หุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหมเ่พ่ือรองรับสิทธิ
ดงักลา่วต่ํากวา่ร้อยละ 90 ของ ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 

4. เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นท่ีออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้น 
5. เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึง่เกินกวา่อตัราร้อยละ 80 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษี

เงินได้ของบริษัทสําหรับการดําเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ จากงบการเงิน
เฉพาะของบริษัทในระหวา่งอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ  

6. เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบั ข้อ 1 ถึง 5 ท่ีทําให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ท่ีผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะได้รับเม่ือมีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิด้อยไป
กวา่เดิม 

 
ทัง้นีม้อบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้ มีอํานาจ และ/หรือกรรมการ
ผู้ จัดการ และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้ มีอํานาจมอบหมายเป็นผู้
พิจารณากําหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลง
อตัราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ 
 

เงื่อนไขอื่นๆ     : ให้ประธานกรรมการ และ/หรือบุคคลท่ีประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้ มีอํานาจในการ
กําหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ของใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยรวมถึงแต่ไม่
จํากดัเพียงการกําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือสิทธิในการได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ, การ
กําหนดวันออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ การกําหนดวนัใช้สิทธิครัง้สุดท้าย การเข้า
เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้ดําเนินการต่าง ๆ อนัจําเป็น
และสมควรอันเก่ียวเน่ืองกับการออกใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้ซึ่งรวมถึงการนําใบสําคัญ
แสดงสิทธิและหุ้นสามญัท่ีออกเน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดจนดําเนินการขออนญุาตต่อหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 
 

นายทะเบียนใบสาํคัญแสดงสทิธิ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
 

 


