สรุ ปสาระสาคัญของการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัท ออริจนิ ้ พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)
1.

วัตถุประสงค์ และความจาเป็ น
1.1 เพื่อเป็ นการสร้ างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยให้ มีความตังใจในการท
้
างานเพื่อสร้ างประโยชน์สงู สุดให้ แก่บริ ษัทและผู้ถือหุ้น
1.2 สร้ างแรงจูงใจให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานที่ มีผลงานโดดเด่นและที่ หาทดแทนได้ ยากให้
ทางานกับบริ ษัทต่อไปในระยะยาวเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

2.

รายละเอียดเบือ้ งต้ นของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์

: ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้ น สามัญ ของบริ ษั ท ออริ จิ น้
พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) ที่ออกให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย (“ใบสาคัญแสดง
สิทธิ”)

ประเภท/ชนิด

: ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้ นแต่โอนตามข้ อ 3.2

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

: 3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ทัง้ นี ้ ภายหลังการ
ออกใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ บริ ษัท จะไม่ข ยายอายุใ บส าคัญ
แสดงสิทธิ และจะเสนอขายหุ้นรองรั บให้ แล้ วเสร็ จตามอายุ
ของใบสาคัญแสดงสิทธิ

จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย

: ไม่เกิน 13,500,000 หน่วย

จานวนหุ้นสามัญที่จดั สรรไว้ เพื่อรองรับ
การใช้ สิทธิ

: ไม่เกิน 13,500,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 1.21 ของจานวน
หุ้ นที่ จ าหน่ า ยได้ แล้ วทั ง้ หมดของบริ ษั ท ( ณ วั น ที่ 28
กุมภาพันธ์ 2560 ซึง่ เป็ นวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อ
อนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ จานวนหุ้น
ที่ จ าหน่ า ยได้ แล้ วทั ง้ หมดของบริ ษั ท มี จ านวนเท่ า กั บ
1,101,268,906 หุ้น)

วันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

: วั น ที่ ก าหนดโดยคณะกรรมการบริ ห ารของบริ ษั ท ทั ง้ นี ้
ภายหลั ง จากที่ บ ริ ษั ท ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น
เรี ยบร้ อยแล้ ว

ลักษณะการเสนอขาย

: ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ อ อกในครั ง้ นี ้ เพื่ อ เสนอขายให้ แก่
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
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โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ห ารของบริ ษัท เป็ น ผู้
พิ จ ารณาจั ด สรรใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ภ ายใต้ ห ลัก เกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนด
ราคาเสนอขายต่อหน่วย

: 0 บาท (ศูนย์บาท)

อัตราการใช้ สิทธิ

: ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิท ธิ ซือ้ หุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
เว้ นแต่กรณีมีการปรั บอัตราการใช้ สิทธิตามเงื่อนไขการปรับ
สิ ท ธิ ต ามที่ จ ะก าหนดในข้ อ ก าหนดสิ ท ธิ แ ละเงื่ อ นไขของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ

ราคาการใช้ สิทธิ

: หุ้นละ 10.074 เว้ นแต่กรณี มีการปรั บราคาการใช้ สิทธิ ตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่จะกาหนดในข้ อกาหนดสิทธิ และ
เงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึง่ ราคาใช้ สิทธิดงั กล่าวเป็ น
ราคาที่ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศ
ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่ องการคานวณราคาเสนอขาย
หลักทรัพย์และการกาหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการ
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่า
“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ ย ถ่ วงน า้ หนัก ของหุ้น
สามั ญ ของบริ ษั ท ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
(“ตลาดหลั กทรั พ ย์ ฯ ”) ย้ อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกัน
ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้ เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น เพื่อขออนุมตั ิให้ บริ ษัทออกและเสนอขายใบสาคัญแสดง
สิ ท ธิ คื อ ระหว่ า ง วั น ที่ 6 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 ถึ ง วั น ที่ 27
กุมภาพันธ์ 2560 ซึง่ จะเท่ากับ 11.1933 บาทต่อหุ้น

เหตุผลและความเหมาะสมของการ
กาหนดราคา

: ราคาใช้ สิทธิเป็ นราคาที่มีความเหมาะสมโดยราคาเสนอขาย
ดังกล่าวแม้ จะเป็ นราคาที่ สูงกว่าแต่ก็มีความใกล้ เคีย งกับ
ราคาตลาดของหุ้นบริ ษัทในช่วงระยะเวลา 15 วันทาการก่อน
วัน ที่ ที่ ป ระชุมคณะกรรมการของบริ ษัท ครั ง้ ที่ 2/2560 เมื่อ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เท่ากับราคาหุ้น11.1933 บาท

เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้ สทิ ธิ

: เว้ นแต่ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานไม่สามารถ
ใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้ ดงั ที่กาหนดไว้ ในข้ อ 3.2.2
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ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถที่ จะใช้ สิทธิ ในการซือ้ หุ้น
สามัญที่ออกใหม่ของบริ ษัท เมื่อครบระยะเวลา 6 เดือนนับ
แต่วนั ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
“วันกาหนดการใช้ สิทธิ” คือในวันทาการสุดท้ ายของทุกๆ 6
เดื อ นที่ ผ้ ู ถื อ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ส ามารถใช้ สิ ท ธิ ต าม
ใบสาคัญแสดงสิทธิได้ เมื่อครบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วนั
ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
โดยวันกาหนดการใช้ สิทธิครัง้ แรก คือ วันทาการสุดท้ ายของ
เดือนแรกภายหลังจากวันครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือนนับ
แต่วนั ที่บริ ษัทได้ ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ และ
วันกาหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย จะตรงกับระยะเวลา 5 วัน
ทาการก่อนวันที่ใบสาคัญแสดงสิทธิ มีอายุครบ 3 ปี นับแต่
วันที่บริ ษัทได้ ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
เมื่อครบกาหนด
ระยะเวลา (เดือนที่) นับ
จากวันที่ออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิ

ใช้ สิทธิได้ ไม่เกิน (ร้ อยละ
ของจานวนใบสาคัญแสดง
สิทธิที่ได้ รับการจัดสรร)
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ร้ อยละ 10

12

ร้ อยละ 25

18

ร้ อยละ 40

24

ร้ อยละ 60

30

ร้ อยละ 80

36

ร้ อยละ 100

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้ สิทธิหรื อไม่ถูกใช้ สิทธิ
ในวันกาหนดการใช้ สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนาไปใช้ สิทธิ
ได้ ใ นวัน ก าหนดการใช้ สิ ท ธิ ครั ง้ ต่อๆ ไปได้ ตลอดอายุข อง
ใบสาคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกาหนดอายุของใบส าคัญ
แสดงสิทธิแล้ ว ใบสาคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้ สิทธิจะถูก
ยกเลิกและสิ ้นผลไป
“วันทาการ” หมายถึง วันทาการของบริ ษัท
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ระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการ
ใช้ สิทธิ

: ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิซงึ่ ประสงค์ที่จะใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้น
สามัญของบริ ษัทจะต้ องแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้น
สามัญ ตามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ใ นระหว่ า งเวลา 9.00 ถึ ง
15.00 น. ล่วงหน้ าเป็ นระยะไม่น้อยกว่า 5 วันทาการก่อนวัน
กาหนดการใช้ สิทธิในแต่ละครั ง้ ยกเว้ นการแสดงความจานง
ในการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย ให้ แสดงความจานงในการใช้ สิทธิ
ในระหว่ า ง 15 วัน ท าการก่ อ นวัน ก าหนดการใช้ สิ ท ธิ ค รั ง้
สุดท้ าย

ระยะเวลาการเสนอขาย

: บริ ษัทจะต้ องเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายใน 1 ปี นับ
แต่ วัน ที่ ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2560 อนุ มัติ ใ ห้
บริ ษัทออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ

วิธีการจัดสรร

: จัดสรรโดยตรงให้ กับกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานตาม
รายละเอี ย ดที่ ป รากฏในข้ อ 3. โดยไม่ ผ่ า นผู้ รั บ ช่ ว งซื อ้
หลักทรัพย์

เหตุในการต้ องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงการใช้ สิทธิ

: เมื่อมีการดาเนิ นการปรั บราคาการใช้ สิทธิ ตามเงื่ อนไขการ
ปรั บ สิ ท ธิ ตามที่ ก าหนดในข้ อก าหนดสิ ทธิ แ ละเงื่ อนไขของ
ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ซึ่ ง เป็ นเหตุ ก ารณ์ ที่ ก าหนดไว้ ตาม
ประกาศสานักงาน ก.ล.ต.

สิทธิและประโยชน์อย่างอื่นนอกจากสิทธิ : -ไม่มีและประโยชน์ตามปกติของหุ้นสามัญ

3.

ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิ

: บริ ษั ท จะไม่ น าใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ อ อกในครั ง้ นี ไ้ ป
จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ

: บริ ษัทจะนาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญตาม
ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ อ อกในครั ง้ นี เ้ ข้ าจดทะเบี ย นเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิและการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
3.1

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
3.1.1 คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทโดยได้ รับมอบหมายจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2560 ให้ มีอานาจในการดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
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(1) พิจารณากาหนดรายนามผู้บริ หารและพนักงานผู้มีสิทธิได้ รับใบสาคัญแสดงสิทธิและ
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ผ้ บู ริ หารและพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้ รับ
สาหรั บรายละเอียดรายนามกรรมการทุกรายที่มีสิทธิ ได้ รับใบสาคัญแสดงสิทธิ และ
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่กรรมการแต่ละรายดังกล่าวจะได้ รับ ปรากฏในข้ อ 4.
ทัง้ นี ้ จะไม่มีกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานรายใดได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิทธิเกินกว่าร้ อยละ 5 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทงหมด
ั้
(2) เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรื อลดจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิของผู้บริ หารและพนักงานที่ได้ รับ
การจัดสรรไปแล้ ว
3.1.2 ในกรณีที่มีกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานไม่สามารถใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้
ดังที่กาหนดไว้ ในข้ อ 3.2.2 บริ ษัทสามารถนาใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ รับคืนจากกรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานดังกล่าวมาจัดสรรให้ แก่ ผู้บริ หาร และพนักงานรายอื่นต่อไปได้ ทังนี
้ ้
ให้ เป็ นอานาจของคณะกรรมการบริ ห ารของบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาจัดสรร โดยพิ จารณา
หลั ก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิ ธี ก ารที่ ก าหนด และต้ องปฏิ บั ติ ใ ห้ เป็ นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่ อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตอ่
กรรมการหรื อพนักงาน ลงวัน ที่ 15 ธัน วาคม 2551 (รวมที่ มีก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติม ) รวมถึง
กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ อง
3.1.3 คุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานที่จะมีสิทธิ ได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิทธิ
1. กรณีกรรมการ
กรรมการที่จะมีสิทธิได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ต้ องเป็ นกรรมการของบริ ษัท
ณ วันที่ บริ ษัทออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ทัง้ นี ้ กรรมการอิสระของบริ ษัทจะได้ รับการ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ในจานวนที่เมื่อมีการใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิแล้ ว
กรรมการอิสระรายดังกล่าวต้ องถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทังหมดของบริ
้
ษัท
2. กรณีผ้ บู ริ หารและพนักงาน
ต้ องเป็ นผู้บริ หารและพนักงานซึ่งเข้ ามาทางานกับบริ ษัทก่อนวันที่ 31 มกราคม 2560
หรื อ เป็ น ผู้ บริ ห ารและพนัก งานของบริ ษั ท ตัง้ แต่ ร ะดับ 4 ขขึ น้ ไปหรื อ ในต าแหน่ ง
เทียบเท่า
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ในกรณี ห ากเป็ นผู้ บริ ห ารและพนั ก งานซึ่ ง เข้ ามาท างานกั บ บริ ษั ท ตั ง้ แต่ วั น ที่ 1
กุมภาพันธ์ 2560 เป็ นต้ นไป หรื อเป็ นผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัท ที่ต่ากว่าระดับ 4
ลงมาหรื อในตาแหน่งเที ยบเท่า คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจ ารณา
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นรายบุคคลตามคุณประโยชน์ที่ได้ ทาให้ แก่บริ ษัท
3. จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานแต่ละรายจะได้ รับไม่
จาเป็ นต้ องมีจานวนเท่ากัน ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับตาแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน
ศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ทาให้ แก่บริ ษัท
4. ในกรณีอื่นๆ นอกจากข้ อ 1, 2 และ 3 ให้ คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณา
เป็ นกรณีพิเศษ
3.2

เงื่อนไขในการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
3.2.1 ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้ องมีสภาพเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานในวันกาหนดการ
ใช้ สิทธินนๆ
ั้
3.2.2 เงื่อนไขสาหรั บผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่พ้นสภาพเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ใน
กรณีตา่ งๆ ดังนี ้
(ก) กรณี พิการ ในสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่ถงึ กาหนดใช้ สิทธิแปลงสภาพให้ สามารถใช้ สิทธิ
ได้ ทนั ที และใบสาคัญแสดงสิทธิที่ถงึ กาหนดใช้ สิทธิแปลงสภาพได้ แล้ ว สามารถใช้ สิทธิ
ได้ ตามกรณีทวั่ ไป
(ข)

กรณี ถึงแก่กรรม ใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่ถงึ กาหนดใช้ สิทธิแปลงสภาพให้ สามารถใช้
สิทธิได้ ทนั ทีโดยทายาท หรื อผู้รับผลประโยชน์ และใบสาคัญแสดงสิทธิที่ถึงกาหนดใช้
สิ ทธิ แปลงสภาพได้ แล้ ว สามารถใช้ สิ ทธิ ได้ ตามกรณี ทั่ วไปโดยทายาท หรื อผู้ รั บ
ผลประโยชน์

(ค) กรณี เกษี ยณอายุ ใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่ถึงกาหนดใช้ สิทธิแปลงสภาพให้ สามารถ
ใช้ สิทธิได้ ทนั ที และใบสาคัญแสดงสิทธิที่ถงึ กาหนดใช้ สิทธิแปลงสภาพได้ แล้ ว สามารถ
ใช้ สิทธิได้ ตามกรณีทวั่ ไป
(ง)

กรณี การพ้นสภาพการจ้างงานไม่ว่าด้วยเหตุใด ซึ่งรวมถึงการลาออก การเลิ กจ้าง หรื อ
ให้ออกจากงาน ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารของ
บริ ษัทในการกาหนดให้ มีการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่กรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงานได้ รับตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมเป็ นรายกรณีไป
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3.2.3 เว้ นแต่คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท จะกาหนดเป็ นอย่างอื่น ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดง
สิทธิ พ้นสภาพจากการเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ไม่ว่าด้ วยเหตุใด ซึ่งรวมถึงการ
ลาออก การเลิกจ้ าง หรื อให้ ออกจากงาน ไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดๆ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะไม่
สามารถใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับจัดสรรอีก และต้ องคืนใบสาคัญแสดงสิทธิ ใน
ส่วนที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สิทธิทงหมดที
ั้
่ถืออยู่ให้ แก่บริ ษัทโดยทันที ทังนี
้ ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว
คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทมีอานาจนาไปจัดสรรให้ แก่ผ้ บู ริ หาร และพนักงานของบริ ษัท
รายอื่นตามความเหมาะสมต่อไป ภายใต้ เงื่อนไขว่าต้ องไม่จดั สรรให้ แก่บุคคลใดอันเป็ นผลให้
บุคคลนัน้ ได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิรวมแล้ วเป็ นจานวนเกินกว่าร้ อยละ 5 ของจานวน
ใบสาคัญแสดงสิทธิทงหมดที
ั้
่เสนอขาย
3.2.4 หากกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานไม่ใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใช้
สิ ทธิ ไม่ ครบถ้ วนและใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ดังกล่ าวครบอายุ ตามที่ ก าหนดแล้ ว ให้ ถื อว่ า
กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัท สละสิทธิ การใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่
เหลือดังกล่าว โดยกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานดังกล่าวไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ
จากบริ ษัท
3.2.5 คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทมี อานาจโดยสมบูรณ์ ในการพิ จารณาก าหนดหรื อแก้ ไข
เงื่อนไขในการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิซงึ่ อาจแตกต่างไปจากที่ได้ ระบุมาข้ างต้ นได้
4.

รายชื่อกรรมการทุกรายที่ได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
ชื่อของกรรมการ

ตาแหน่ ง

นายลักษณะน้ อย พึง่ รัศมี
นายสหัส ตรี ทิพยบุตร
พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช
นายนิวตั ิ ลมุนพันธ์
นายเมธา จันทร์ แจ่มจรัส
นางสาวสุจารี จันทร์ สว่าง
นายอธิพงศ์ อมาตยกุล
นายพีระพงศ์ จรู ญเอก
นางอารดา จรู ญเอก
นายชินภัทร วิสทุ ธิแพทย์
รวม

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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จานวนใบสาคัญแสดง
สิทธิท่ จี ัดสรร (หน่ วย)
400,000
300,000
225,000
300,000
300,000
200,000
225,000
200,000
2,150,000

ร้ อยละ (%) ของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทัง้ หมด
2.96%
2.22%
1.67%
2.22%
2.22%
1.48%
1.67%
0.00%
0.00%
1.48%
15.93%

5.

ผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้น
5.1 ผลกระทบต่ อราคาตลาดของหุ้นของบริษัท (Price Dilution)
ในกรณี ที่มีการใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จัดสรรให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของ
บริ ษัททัง้ จานวน 13,500,000 หน่วย ดังนัน้ การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จัดสรรให้
กรรมการ ผู้ บ ริ ห ารและพนัก งานจะส่ งผลกระทบให้ ร าคาตลาดของหุ้น ของบริ ษั ท ลดลง (Price
Dilution) โดยผลกระทบดังกล่าว สามารถคานวณได้ ดงั นี ้
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย*
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย

หมายเหตุ
*ราคาตลาดหลังเสนอขาย = (ราคาตลาด x จานวนหุ้น paid-up) + (ราคาใช้ สิทธิ x จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี ้)
จานวนหุ้น paid-up + จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี ้
ทังนี
้ ้ ราคาการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จดั สรรให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานเป็ นราคา
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุ้นสามัญของบริ ษัทในตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรั พย์ ฯ”) ย้ อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกัน โดยจะส่งผลกระทบให้ ราคาตลาดของหุ้นของบริ ษัท
ลดลง 0.0012 บาท
5.2 ผลกระทบต่ อส่ วนแบ่ งกาไรต่ อหุ้น (Earning Per Share Dilution) และสิทธิในการออกเสียง
ของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)
ในกรณี ที่มีการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของ
บริ ษัท ทัง้ จานวน 13,500,000 หน่วย ดังนัน้ การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จดั สรรให้
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานจะส่งผลกระทบให้ ส่วนแบ่งกาไรและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม
ลดลง (Earning Per Share Dilutionand Control Dilution) โดยผลกระทบดังกล่าว สามารถคานวณ
ได้ ดงั นี ้
จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายในครัง้ นี ้

: ไม่เกิ น 13,500,000.00 หุ้น (มูล ค่าที่ ตราไว้ เท่ากับ
0.50 บาท)

จ านวนหุ้ น ที่ จ าหน่ า ยได้ แ ล้ ว ทั ง้ หมด : 1,101,268,906 หุ้ น (มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ เท่ า กั บ 0.50
ของบริ ษัท
บาท)
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ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรต่อหุ้น และ : ร้ อยละ 1.21
สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น
=

จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี ้
จานวนหุ้น paid-up* + จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี ้

หมายเหตุ * จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทหลังการเสนอขายหุ้นสามัญที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของบริ
้
ษัท
6.

ลักษณะและเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิทธิ
การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทจะเป็ นไปตามที่
ได้ กาหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่ อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออก
ใหม่ ต่ อ กรรมการหรื อ พนัก งาน ลงวัน ที่ 15 ธั น วาคม 2551 (รวมที่ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ) และประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
(รวมที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) หรื อประกาศอื่นใดที่ใช้ บงั คับแทนรวมทังกฎและระเบี
้
ยบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง

7.

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้ านการเสนอขาย
การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ต่อกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานดังกล่าวจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงและต้ องไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซึง่ ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้ านการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
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