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บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ข้ อมูลโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ต่อพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย ครัง้ ที่ 3 (ESOP#3)

1. วัตถุประสงค์ และความจําเป็ นในการเสนอขายหุ้นสามัญต่ อพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
การกําหนดให้ มีโครงการเสนอขายหุ้นสามัญต่อพนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยครัง้ ที่3 (ESOP#3) นี ้ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อเป็ นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบตั ิงานของพนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เพื่อให้ พนักงานมีความตั ้งใจที่จะ
ปฏิบตั ิงานตามแผนยุทธศาสตร์ ให้ ประสบความสําเร็จเพือ่ ประโยชน์สงู สุดแก่บริษัทฯและผู้ถือหุ้น
โดยบริ ษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อจัดสรรให้ แก่พนักงานของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย จํานวน 35,743,099
หน่วย (เทียบเท่ากับร้ อยละ1.59 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ ว)
อย่างไรก็ตาม การเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อพนักงานของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจะต้ องได้ รับการอนุมัติจากที่
ประชุม ผู้ถื อหุ้น และปฏิ บัติต ามกฎหมายหลัก ทรั พย์ และตลาดหลัก ทรั พย์ รวมทัง้ กฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ง ปั จ จุบัน
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนได้ ออกประกาศฉบับที่ ทจ. 32/2551 เรื่ อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการ
หรื อพนักงาน (“ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน”) บังคับใช้ กบั การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อ
พนักงานดังกล่าว
2. รายละเอียดเบือ้ งต้ นของหุ้นสามัญที่ออกในโครงการนี ้
2.1 ประเภทของหลักทรั พย์ : หุ้นสามัญของบริ ษัท ดิ เอราวัณกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) โดยมีจํานวนที่เสนอขายทัง้ สิน้
35,743,099 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท คิดเป็ นประมาณร้ อยละ1.59 ของจํานวน
หุ้นที่จําหน่ายแล้ วทั ้งหมด
2.2 อายุโครงการ

: เป็ นโครงการต่อเนื่องไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดย
บริ ษัทจะเสนอขายให้ แล้ วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2558

2.3 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
การจัดสรรเสนอขาย

: หุ้นสามัญที่เสนอขายครัง้ นี ้เป็ นการจัดสรรเสนอขายต่อพนักงานของบริ ษัทฯและบริ ษัท
ย่อย (ไม่นบั รวมพนักงานซึง่ ว่าจ้ างโดยผู้บริ หารโรงแรมและได้ รับสิทธิประโยชน์ตามที่
ผู้บริ หารโรงแรมกําหนด) ซึง่ ต่อไปนี ้เรี ยกว่า “พนักงาน” โดยเป็ นการจัดสรรโดยตรง (ไม่
ผ่านผู้รับช่วงซื ้อหลักทรัพย์) โดยคณะกรรมการบริ ษัทฯมอบหมายให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่เป็ นผู้จดั สรรทังจํ
้ านวน ยกเว้ นกรณีที่เป็ นการจัดสรร
ให้ แก่พนักงานรายใดรายหนึ่งเกิ นร้ อยละ 5 ของโครงการนี ้ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติภายใต้ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
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ระยะจัดสรรเสนอขาย

: จัดสรรเสนอขายให้ แล้ วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ระยะเวลาการใช้ สิทธิและราคาเสนอขาย :
พนักงานที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญตามโครงการนี ้สามารถใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญในแต่ละครัง้ ได้ ตามสัดส่วนของจํานวน
หุ้นสามัญทังหมดที
้
่แต่ละคนมีสิทธิจะซื ้อตามตารางข้ างล่างนี ้ ทั ้งนี ้หากมีเศษหุ้นที่ไม่ถึงจํานวนเต็มของหน่วยการซื ้อขาย
หุ้น (Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ ปัดรวมไปใช้ สิทธิในการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย
สําหรับระยะเวลาใช้ สิทธิและราคาเสนอขายกําหนดดังนี ้
ครัง้ ที่
1
2
3
4

ระยะเวลาใช้ สิทธิ
1 มกราคม 2555 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
1 มกราคม 2556 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
1 มกราคม 2557 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
1 มกราคม 2558 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

จํานวนหุ้นที่สามารถใช้ สิทธิ
10% ของหุ้นที่ได้ รับจัดสรร
20% ของหุ้นที่ได้ รับจัดสรร
30% ของหุ้นที่ได้ รับจัดสรร
40% ของหุ้นที่ได้ รับจัดสรร

ราคาเสนอขาย / หุ้น
2.90 บาท
3.00 บาท
3.10 บาท
3.20 บาท

หมายเหตุ : การกําหนดราคาการเสนอขายดังกล่าวได้ กําหนดจากราคาที่สงู กว่าราคาตลาด โดยไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด
โดยราคาปิ ดตลาดถัวเฉลี่ยนํ ้าหนัก 15 วันทําการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม
2553 เท่ากับหุ้นละ2.29 บาท ตามที่แสดงรายละเอียดในข้ อ 4.1
3. หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอื่น ๆ ในการใช้ สทิ ธิซอื ้ หุ้นสามัญ
3.1 เงื่อนไขและวิธีการใช้ สทิ ธิ
ระยะเวลาแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ :
ให้ ผ้ ไู ด้ สิทธิแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญได้ ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ภายใน 5 วันทํา
ของบริ ษัทฯ ก่อนวันกํ าหนดการใช้ สิทธิ แต่ละครัง้ ตลอดระยะเวลาการใช้ สิทธิ และจํานวนหุ้นที่จะใช้ สิทธิ ซื ้อนัน้
จะต้ องเป็ นจํานวนเต็มของหน่วยการซื ้อขายหุ้นบนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้ นการใช้
สิทธิซื ้อหุ้นสามัญในการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย
วันกําหนดการใช้ สิทธิ :
ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของทุกวันทําการแรกของเดือนมีนาคม มิถนุ ายน กันยายน และธันวาคม
ตลอดระยะเวลาการใช้ สิทธิ และวันสุดท้ ายในวันสิ ้นสุดอายุโครงการในวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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ข้ อผูกพันระหว่างบริษัทฯ กับพนักงานในการจัดสรรหุ้นสามัญ :
-

พนักงานแต่ละคนสามารถเลือกใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญตามสิทธิ แต่ละครั ง้ ทัง้ จํานวนหรื อทยอยใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้น
สามัญบางส่วนก็ได้ แต่หากพนักงานใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญไม่ครบถ้ วนตามสิทธิ ที่ได้ รับจัดสรรภายในวันสิ ้นสุด
อายุโครงการคือวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ให้ ถือว่าพนักงานดังกล่าวสละสิ ทธิ การใช้ สิทธิ นัน้ และไม่ มีสิท ธิ
เรี ยกร้ องใด ๆ จากบริษัทฯ

-

กรณีบคุ คลที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญพ้ นสภาพจากการเป็ นพนักงาน เนื่องจากการเกษี ยณอายุตาม
ระเบี ย บของบริ ษั ทฯและ/หรื อบริ ษั ท ย่ อย หรื อ ครบวาระในการดํ า รงตํ า แหน่ งของผู้บ ริ ห ารระดับ สูง หรื อ
เนื่องมาจากการโอนย้ ายตามคําสัง่ ของบริ ษัทฯและ/หรื อบริ ษัทย่อยแล้ วแต่กรณี ให้ พนักงานรายนันยั
้ งคงมี
้ จนครบอายุของโครงการ
สิทธิที่จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญทั ้งหมดที่ได้ การจัดสรรทั ้งหมดนันได้

-

กรณีบคุ คลที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญลาออกจากการเป็ นพนักงานด้ วยความสมัครใจ หรื อพ้ นสภาพ
จากการเป็ นพนักงานเนื่องจากการเกษี ยณอายุก่อนกําหนดด้ วยความสมัครใจ ให้ พนักงานรายนั ้นยังคงมี
สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเฉพาะในส่วนที่ครบกําหนดให้ ใช้ สิทธิได้ แล้ วเท่านั ้น โดยจะต้ องใช้ สิทธิให้ แล้ วเสร็ จภายใน 3
เดือน นับจากวันที่ลาออกจากการเป็ นพนักงาน แต่ทั ้งนี ้ต้ องไม่เกินวันกําหนดใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย

-

กรณีที่บคุ คลที่มีสิทธิซื ้อหุ้นสามัญพ้ นสภาพจากการเป็ นพนักงาน เนื่องจากถึงแก่กรรม สาบสูญ ทุพพลภาพ
หรื อไร้ สมรรถภาพ จนไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้ ให้ ผ้ จู ดั การมรดก หรื อผู้รับประโยชน์ของพนักงาน
ดังกล่าว แล้ วแต่กรณี สามารถใช้ สิทธิ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญของผู้ถึงแก่กรรม ผู้สาบสูญ ผู้ทุพพลภาพ หรื อผู้ไร้
สมรรถภาพดังกล่าว เฉพาะในส่วนที่ครบกําหนดให้ ใช้ สิทธิได้ แล้ วเท่านั ้น โดยจะต้ องใช้ สิทธิให้ แล้ วเสร็ จภายใน
6 เดือน นับจากวันที่พ้นสภาพการเป็ นพนักงาน แต่ทั ้งนี ้ต้ องไม่เกินวันกําหนดใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายนัน้

-

กรณีบุคคลที่มีสิทธิ ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญพ้ นสภาพจากการเป็ นพนักงาน เนื่องจากถูกไล่ออกหรื อให้
ออก ไม่ว่าจะก่อนหรื อหลังวันเริ่ มต้ นของระยะเวลาการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญในครัง้ ใดก็ตาม พนักงานรายนัน้
จะไม่สามารถใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญตามสิทธิที่มีอยู่อกี ต่อไป

-

ความช่วยเหลือจากบริษัทฯ ในการจัดหาแหล่งเงินทุนแก่พนักงาน
-ไม่มี-

3.2 การปรั บราคาหุ้นที่ใช้ สทิ ธิและจํานวนหุ้นสามัญที่ใช้ สทิ ธิ
ราคาหุ้นที่ใช้ สิทธิและจํานวนหุ้นสามัญที่ได้ สิทธิสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดระยะเวลาการใช้ สิทธิในกรณี
ที่มีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้เกิดขึ ้น (ทั ้งนี ้ยกเว้ นกรณีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (ERW-W2) ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯซึ่งพิจารณาเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯครัง้ ที่9/2553 และมีมติให้ เสนอขออนุมตั ิจากที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554 พร้ อมกันกับโครงการ ESOP#3 ในครัง้ นี ้)
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(ก)

เมื่อบริ ษัทฯ เปลี่ยนมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัท อันเป็ นผลมาจากการรวมหรื อการแบ่งแยกหุ้น
สามัญที่ได้ ออกแล้ วของบริ ษัท
ราคาการใช้ สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
PRICE 1 = PRICE 0 x (PAR 1)
(PAR 0)
จํานวนหุ้นที่ได้ สิทธิ เปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Q1 = Q 0 x (PAR 0)
(PAR 1)
โดยที่

PRICE 1
PRICE 0
Q1
Q0
PAR 1
PAR 0

คือราคาการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
คือราคาการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
คือจํานวนหุ้นที่ได้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
คือจํานวนหุ้นที่ได้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
คือมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
คือมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและจํานวนหุ้นที่ได้ สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่
ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
(ข)

เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรื อ ประชาชนทัว่ ไป โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของ
หุ้นสามัญที่ออกใหม่ ตํ่ากว่าร้ อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”
ราคาการใช้ สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
PRICE 1 = PRICE 0 x [(A x MP) + BX ]
[MP (A+B)]
จํานวนหุ้นที่ได้ สิทธิ เปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Q1
= Q0 x [MP (A+B)]
[(A x MP) + BX ]
โดยที่

PRICE 1
PRICE 0
Q1
Q0
MP
A

คือราคาการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
คือราคาการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
คือจํานวนหุ้นที่ได้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
คือจํานวนหุ้นที่ได้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท”
คือจํานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
เพื่อการจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ หรื อวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่
ออกใหม่แก่ประชาชนทัว่ ไป
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B
BX

คื อ จํ า นวนหุ้น สามัญ ที่ อ อกใหม่ทัง้ การเสนอขายให้ ผ้ ูถื อเดิ มและ/หรื อ เสนอขายแก่
ประชาชนทัว่ ไป
คือจํานวนเงินที่ได้ รับหักด้ วยค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี) จากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทงการเสนอขาย
ั้
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไป

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและจํานวนหุ้นที่ได้ สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญได้ รับ
สิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ขึ ้นเครื่ องหมาย XR) สําหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิมและ/หรื อวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทัว่ ไป
ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ คํานวณได้ จากจํานวนเงินทั ้งสิ ้นที่บริ ษัทจะได้ รับจากการเสนอขายหุ้นหัก
ด้ วยค่าใช้ จ่ายในการเสนอขายหุ้น(ถ้ ามี) หารด้ วยจํานวนหุ้นทั ้งสิ ้นที่ออกใหม่
“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษั ท” ได้ กําหนดไว้ เ ท่ากับราคาเฉลี่ ยถ่ วงนํ า้ หนักของหุ้นสามัญในตลาด
หลักทรัพย์ 15 วันที่มีการซื ้อขายติดต่อกัน ก่อนวันที่กําหนดใช้ ในการคํานวณ (ราคาเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักเท่ากับ
มูลค่าการซื ้อขายหุ้นทั ้งหมดหารด้ วยจํานวนหุ้นที่มีการซื ้อขายทั ้งหมด)
(ค)

เมื่อบริ ษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้ กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรื อ ประชาชนทัว่ ไป โดยที่หลักทรัพย์
นันมี
้ สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญได้ หรื อให้ สิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ
หรื อใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ โดยที่ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ
ดังกล่าว ตํ่ากว่าร้ อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”
ราคาการใช้ สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
PRICE 1 = PRICE 0 x [(A x MP) + BX ]
[MP (A+B)]
จํานวนหุ้นที่ได้ สิทธิ เปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Q1 = Q0 x [MP (A+B)]
[(A x MP) + BX ]
โดยที่

PRICE 1
PRICE 0
Q1
Q0
MP
A

คือราคาการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
คือราคาการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
คือจํานวนหุ้นที่ได้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
คือจํานวนหุ้นที่ได้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท”
คือจํานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผู้
ถื อ หุ้น เพื่ อ การจองซื อ้ หลัก ทรั พย์ ที่อ อกใหม่ ที่ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงสภาพ/
เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญได้ และ/หรื อวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์
ออกใหม่ใด ๆ ที่ มีสิทธิ ที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญได้ ต่อประชาชน
ทัว่ ไป
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B

BX

คือจํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรั บสิทธิ ของหลักทรัพย์ ใด ๆ ที่จะเสนอ
ขายตามสัดส่วนที่แปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญได้ ตามที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป
คือจํานวนเงินที่ได้ รับหักด้ วยค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี) ในการออกหลักทรัพย์ ใด ๆ ที่มี
สิทธิในการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมและ/
หรือเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไปรวมกับเงินที่ได้ รับจากการใช้ สิทธิที่ซื ้อหุ้นสามัญ

ั ้ วนั แรก ที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญ
โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและจํานวนหุ้นที่ได้ สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (XR) ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้น
สามัญ หรื อวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญให้ แก่
ประชาชนทัว่ ไป
ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ คํานวณได้ จากจํานวนเงินที่จะได้ รับหักด้ วยค่าใช้ จ่ายจากการขาย
หลักทรัพย์ ใด ๆ ที่มีสิทธิ ในการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หักด้ วยค่าธรรมเนียมการจําหน่วยและ
รับประกันการจําหน่ายของหลักทรัพย์ที่ออกนั ้น รวมกับเงินที่จะได้ รับจากการใช้ สิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นนันหารด้
้
วย
จํานวนหุ้นทั ้งสิ ้นที่ต้องออกใหม่เพือ่ รองรับการใช้ สิทธินั ้น
ทัง้ นี ค้ ํ า จํ า กัด ความของ “ราคาตลาดของหุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ” และฐานของมูล ค่ า หุ้น ที่ ต ราไว้ ซึ่ ง จะใช้
เปรี ยบเทียบให้ ใช้ และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้ อ (ข) ข้ างต้ น
(ง)

เมื่อบริษัทฯจ่ายเงินปั นผลทังหมดหรื
้
อบางส่วนเป็ นหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
ราคาการใช้ สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
PRICE 1 = PRICE 0 x
A
(A + B)
จํานวนหุ้นที่ได้ สิทธิ เปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Q1
= Q0 x (A+B)
A
โดยที่

PRICE 1
PRICE 0
Q1
Q0
A

คือราคาการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
คือราคาการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
คือจํานวนหุ้นที่ได้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
คือจํานวนหุ้นที่ได้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
คือจํานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
เพื่อสิทธิการรับหุ้นปั นผล
B
คือจํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปของหุ้นสามัญปั นผล
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและจํานวนหุ้นที่ได้ สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั ้งแต่วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญไม่มี
สิทธิรับหุ้นปั นผล (XD)
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(จ)

เมื่อบริษัทฯจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้ อยละ 75ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ ของบริ ษัทฯ สําหรับ
การดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างปี 2555-2558
ราคาการใช้ สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
PRICE 1 = PRICE 0 x [MP – (D-R)]
MP
จํานวนหุ้นที่ได้ สิทธิ เปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Q1
= Q0 x MP
[MP – (D-R)]
โดยที่

PRICE 1
PRICE 0
Q1
Q0
MP
D
R

คือราคาการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
คือราคาการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
คือจํานวนหุ้นที่ได้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
คือจํานวนหุ้นที่ได้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท”
คือเงินปั นผลต่อหุ้นที่จา่ ยให้ ผ้ ถู ือหุ้นจริง
คือเงินปั นผลต่อหุ้นถ้ านํากําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ในอัตราร้ อยละ 75 มาคํานวณจาก
จํานวนหุ้นที่มีสิทธิได้ รับเงินปั นผล

อัตราร้ อยละของเงินปั นผลที่จ่ายให้ กบั ผู้ถือหุ้น คํานวณโดยนําเงินปั นผลที่จ่ายออกจริ งจากผลการดําเนินงาน
ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หารด้ วยกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ ของผลการดําเนินงานของรอบระยะบัญชีปี
เดียวกัน โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและจํานวนหุ้นใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั ้งแต่วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้น
สามัญไม่มีสิทธิรับเงินปั นผลนั ้น (XD)
(ฉ)

ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทําให้ ผ้ ไู ด้ รับสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อนั พึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั ้นไม่ได้
กําหนดอยู่ในข้ อ (ก) ถึง (จ) ให้ บริ ษัทฯจะพิจารณาเพื่อกําหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื อ
จํ า นวนหุ้นที่ ไ ด้ สิ ทธิ ใหม่ โดยไม่ ทํา ให้ สิ ท ธิ ของผู้ไ ด้ รั บการจัด สรรนัน้ ด้ อยไปกว่ า เดิม โดยให้ ถื อว่าผลการ
พิจารณานันเป็
้ นที่สดุ

(ช)

การคํานวณเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นและจํานวนหุ้นที่ได้ สิทธิตามข้ อ (ก) ถึง (ฉ) เป็ นอิสระต่อกัน และจะคํานวณ
การเปลี่ยนแปลงตามลําดับเหตุการณ์ ก่อนหลังของการเปรี ยบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท
สําหรับในกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึ ้นพร้ อมกันให้ คํานวณการเปลี่ยนแปลงเรี ยงลําดับดังนี ้ คือ (ก) (จ) (ง)
(ข) (ค) โดยในแต่ละลําดับครัง้ ที่คํานวณการเปลี่ยนแปลงให้ คงสภาพของราคาการใช้ สิทธิเป็ นทศนิยม 2
ตําแหน่งและจํานวนหุ้นที่ได้ สิทธิคํานวณได้ ออกมาเป็ นเศษของหุ้นให้ ตดั เศษของหุ้นนั ้นทิ ้ง

(ซ)

การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นและจํานวนหุ้นที่ได้ สิทธิตามข้ อ (ก) ถึง (จ) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึง่
ทําให้ ห้ นุ ที่ใช้ สิทธิเพิ่มขึ ้น และจํานวนหุ้นที่ได้ สิทธิลดลง เว้ นแต่กรณีการรวมหุ้น
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(ฌ) หากการปรับสิทธิ ข้างต้ นตามข้ อ (ก) ถึง (ฉ) นัน้ มีผลทําให้ จํานวนหุ้นสามัญที่ได้ รับสิทธิ นัน้ เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ ้น บริ ษัทฯจะดําเนินการนําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพือ่ ขออนุมตั ิออกหุ้นสามัญเพิม่ เติมรองรับการปรับสิทธิ
นัน้
4. ผลกระทบที่มตี ่ อผู้ถอื หุ้นเนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่ กรรมการและพนักงานในครั ง้ นี ้
4.1

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เมื่อมีการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นของพนักงาน : การกําหนดราคา
การใช้ สิทธิได้ กําหนดจากราคาที่ไม่มีสว่ นลดจากราคาตลาด โดยราคาปิ ดตลาดถัวเฉลี่ยนํ ้าหนัก 15 วันทําการ
ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 เท่ากับหุ้นละ 2.29 บาท โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้

ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
วัน/เดือน//ปี

ราคาปิ ด
(บาท)

ราคาสูงสุด
(บาท)

ราคาตํ่าสุด
(บาท)

ปริมาณหุ้นที่ซอื ้ /
ขาย (หุ้น)

มูลค่ าการซือ้ /ขาย
(พันบาท)

20 ธันวาคม 2553
17 ธันวาคม 2553
16 ธันวาคม 2553
15 ธันวาคม 2553
14 ธันวาคม 2553
13 ธันวาคม 2553
9 ธันวาคม 2553
8 ธันวาคม 2553
7 ธันวาคม 2553
3 ธันวาคม 2553
2 ธันวาคม 2553
1 ธันวาคม 2553
30 พฤศจิกายน 2553
29 พฤศจิกายน 2553
26 พฤศจิกายน 2553
สะสม 26 พ.ย.-20 ธ.ค. 53

2.28
2.32
2.32
2.32
2.30
2.30
2.28
2.26
2.26
2.26
2.30
2.30
2.30
2.28
2.26
2.29

2.32
2.34
2.34
2.36
2.32
2.32
2.28
2.28
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.28
2.26
2.36

2.28
2.32
2.30
2.32
2.30
2.30
2.26
2.26
2.26
2.26
2.28
2.26
2.26
2.24
2.24
2.24

170,500
333,100
203,800
105,000
178,000
233,300
414,000
339,000
145,600
434,000
275,900
60,500
102,200
284,100
315,100
3,594,100

392.15
772.85
471.66
244.35
411.32
540.85
943.63
768.28
329.14
988.72
630.86
136.94
230.98
639.77
711.93
8,213.33
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สูตรคํานวณการลดลงของราคา (Price dilution) =

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย

โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขาย = (ราคาตลาด x จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ ว) + (ราคาใช้ สิทธิ x จํานวนหุ้นที่เสนอขายครัง้ นี ้)
(จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ ว + จํานวนหุ้นที่เสนอขายครัง้ นี ้)
จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ ว
:
จํานวนหุ้นที่เสนอขายครัง้ นี ้
:
ราคาใช้ สิทธิ
:
ดังนั ้น ราคาตลาดหลังเสนอขาย

2,244,779,001 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท)
35,743,099 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท)
3.10 บาท/หุ้น (คํานวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนัก)
= (2.29 x 2,244,779,001) + (3.10 x 35,743,099 )
( 2,244,779,001+ 35,743,099 )
= 2.30 บาท/หุ้น
ดังนั ้น การลดลงของราคา (Price dilution) = 2.29 -2.30
2.29
= (0.44) %

ดังนัน้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญในครั ง้ นีจ้ ะไม่ก่อให้ เกิ ดผลกระทบต่อราคาของหุ้น อย่างไรก็ ตาม
ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นเมื่อมีการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นของพนักงานจะขึ ้นอยู่กบั ราคาตลาดของหุ้นของบริ ษัท
ฯ ณ วันที่ห้ นุ เพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้ สิทธิของพนักงานเข้ าทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4.2

ผลกระทบของผู้ถือหุ้นเดิมสําหรับการลดลงของสัดส่วนความเป็ นเจ้ าของหรื อสิทธิ ออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม
(Control Dilution) ในกรณีที่มีการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นของพนักงานทั ้งหมดโดยคํานวณจากทุนที่เรี ยกชําระแล้ วใน
ปั จจุบนั แสดงดังนี ้

สูตรคํานวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control dilution) =

จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ ว
จํานวนหุ้นที่เสนอขายครัง้ นี ้

:
:

จํานวนหุ้นที่เสนอขายครัง้ นี ้
จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ ว + จํานวนหุ้นที่เสนอขายครัง้ นี ้

2,244,779,001 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท)
35,743,099 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท)

ดังนั ้น การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control dilution) =

35,743,099
(2,244,779,001 + 35,743,099)
= 1.57 %
ทังนี
้ ้ หากการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (ERW-W2) ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
ซึง่ พิจารณาเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯครัง้ ที่9/2553 และมีมติให้ เสนอขออนุมตั ิจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554 พร้ อมกันกับโครงการ ESOP#3 ในครัง้ นีม้ ีการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นครบถ้ วนตาม
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ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมทั ้งจํานวน การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิ การ
ออกเสียง (Control Dilution) ในกรณีที่มีการใช้ สิทธิเต็มจํานวนของหุ้นที่ออกใหม่ทั ้งหมดรวมกัน 260,220,999
หุ้น จะเท่ากับ 10.39%
4.3

การจัดสรรหุ้นสามัญเสนอขายในครัง้ นี ้ มีพนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย 6 ราย ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้น
สามัญเกิ น กว่า ร้ อยละ 5 ของหุ้น ทัง้ หมดของโครงการครั ง้ นี ้ รวมจํ า นวน 19,250,000 หุ้น (เที ย บเท่ า กับ
53.86% ของจํานวนหุ้นทั ้งหมดที่จดั สรรและเสนอขายของโครงการ) ดังนี ้
จํานวนหุ้นสามัญที่ได้ รับจัดสรร
รายชื่อพนักงาน
1). นายกษมา บุณยคุปต์
5,000,000 หุ้น
ตําแหน่ง ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่

คิดเป็ นร้ อยละ (ของโครงการ)
13.99

2). นางกมลวรรณ วิปลุ ากร
4,800,000 หุ้น
ตําแหน่งรองกรรมการผู้จดั การสายบริ การเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ

13.43

3). นายเพชร ไกรนุกลู
2,750,000 หุ้น
ตําแหน่งรองกรรมการผู้จดั การสายธุรกิจโรงแรม

7.69

2,500,000 หุ้น
4). นางวริ ศรา เจือจารุศกั ดิ์
ตําแหน่งรองกรรมการผู้จดั การสายพัฒนาและบริหารโครงการ

6.99

5). นายอภิชาญ มาไพศาลสิน
2,200,000 หุ้น
ตําแหน่งผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การสายพัฒนาและบริ หารโครงการ

6.16

6). นางสาวทิพย์พาพร ลิ ้มสุขศรีกลุ
2,000,000 หุ้น
ตําแหน่งผู้อาํ นวยการอาวุโสสายธุรกิจโรงแรม

5.60

เนื่องจากการกําหนดราคาการใช้ สิทธิได้ กําหนดจากราคาสูงกว่าราคาตลาด โดยไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด
ดังนั ้น บุคคลที่ได้ รับการจัดสรรดังกล่าว จึงมิได้ มีผลประโยชน์ เมื่อมีการคํานวณเป็ นตัวเงินจากผลต่างของ
ราคาเสนอขายและราคาตลาด โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวได้ ผ่านการพิจารณาและได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาผู้บริ หารระดับสูงและกําหนดค่าตอบแทนซึ่งมีอํานาจและหน้ าที่ในการพิจารณาจัดสรร
การให้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญแก่พนักงานที่ได้ รับการจัดสรรเกินกว่าร้ อยละ 5 ของโครงการ
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ความเห็น ของคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง เห็ น ด้ ว ยกั บ คณะกรรมการพั ฒ นาผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และกํา หนด
ค่ าตอบแทน โดยสรุ ปสาระสําคัญดังนี ้
คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกําหนดค่าตอบแทน ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า พนักงานทั ้ง 6 รายดังกล่าวข้ างต้ น
ล้ วนเป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความรับผิดชอบสูง มีผลงานที่ดี และเป็ นทรัพยากรสําคัญที่จะทําให้ การ
ปฏิบตั ิงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประสบความสําเร็ จ การจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวจะเป็ นแรงจูงใจให้ การปฏิบตั ิงานของ
พนักงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้นซึง่ จะส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีตามมาด้ วยในที่สดุ
สําหรับการจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือนัน้ หากมีการจัดสรรให้ แก่ พนักงานรายใดก็ตามในจํานวนที่ เกิ นกว่าร้ อยละห้ าของ
จํานวนหุ้นที่จดั สรรทั ้งหมดตามโครงการ จะมีการดําเนินการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อเสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นขอมติอนุมตั ิให้ จดั สรร โดยต้ องมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้เข้ าร่ วมประชุมและต้ องไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
คัดค้ านเกิน5% ภายใต้ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
5. ลักษณะและเงื่อนไขของหุ้นสามัญ
หุ้ นสามั ญ ที่ อ อกและเสนอขายต่ อ กรรมการและพนั ก งานจะอยู่ ภ ายใต้ หลัก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน เมื่อพ้ นวันกําหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายและยังไม่ได้ มีการใช้ สิทธิให้ ถือว่าสิทธิดงั กล่าว
หมดสภาพลงและไม่สามารถนํามาใช้ สิทธิได้ อีกต่อไปไม่วา่ กรณีใด ๆ
6. สิทธิของผู้ถอื หุ้นในการคัดค้ านการเสนอขาย
สิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ หุ้ นในการคั ด ค้ านการเสนอขายหุ้ นสามั ญ ที่ อ อกใหม่ ต่ อ กรรมการหรื อ พนั ก งานตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนโดยสรุปดังนี ้
ในกรณีที่จะจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงานรายใด ซึง่ ไม่เกินกว่าร้ อยละห้ าของจํานวน
หุ้นที่จดั สรรทังหมดตามโครงการตามข้
้
อ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนดังกล่าวข้ างต้ น การออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรื อพนักงานนั ้นต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และ ต้ องไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกัน
เกินกว่าร้ อยละสิบของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้ านการออกและเสนอหุ้นสามัญดังกล่าว
ในกรณีที่จะจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงานรายใดเกินกว่าร้ อยละห้ าของจํานวนหุ้น
สามัญที่จัดสรรทัง้ หมดตามโครงการนี ้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ต้ องมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว
ให้ แก่กรรมการหรือพนักงานเป็ นรายบุคคล และจะต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั ้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้ องไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละห้ าของจํานวนเสียง
ทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้ านมติดงั กล่าว
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