สิ่งที่สง่ มาด้ วย 6 (สาหรับวาระที่ 11)

บริ ษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

รายละเอียดโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ต่อพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย ครั ง้ ที่ 4 (ESOP#4)
1. วัตถุประสงค์ และความจาเป็ นในการเสนอขายหุ้นสามัญต่ อพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
การกาหนดให้ มีโครงการเสนอขายหุ้นสามัญต่อพนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยครัง้ ที่ 4 (ESOP#4) นี ้ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อเป็ นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบตั ิงานของพนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เพื่อให้ พนักงานมีความตังใจที
้ ่ จะ
ปฏิบตั ิงานตามแผนยุทธศาสตร์ ให้ ประสบความสาเร็จเพื่อประโยชน์สงู สุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
โดยบริ ษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญที่ ออกใหม่ เพื่อจัดสรรให้ แก่พนักงานของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย จานวน 39,720,000 หุ้น
(เทียบเท่ากับร้ อยละ1.59 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ ว)
อย่างไรก็ตาม การเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อพนักงานของบริ ษัท ฯและบริ ษัทย่อยจะต้ องได้ รับการอนุมัติจากที่
ประชุม ผู้ถื อ หุ้น และปฏิ บัติ ต ามกฎหมายหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ รวมทัง้ กฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ง ปั จ จุบัน
คณะกรรมการกากับตลาดทุนได้ ออกประกาศฉบับที่ ทจ. 32/2551 เรื่ อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการ
หรื อพนักงาน (“ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน”) บังคับใช้ กบั การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อ
พนักงานดังกล่าว
2. รายละเอียดเบือ้ งต้ นของหุ้นสามัญที่ออกในโครงการนี ้
2.1 ประเภทของหลักทรั พย์ : หุ้นสามัญของบริ ษัท ดิ เอราวัณกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) โดยมีจานวนที่เสนอขายทังสิ
้ ้น
39,720,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 1.59 ของจานวน
หุ้นที่จาหน่ายแล้ วทังหมด
้
2.2 อายุโครงการ

: เป็ นโครงการต่อเนื่องไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัท
จะเสนอขายให้ แล้ วเสร็ จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563

2.3 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
การจัดสรรเสนอขาย

: หุ้นสามัญที่เสนอขายครัง้ นี ้เป็ นการจัดสรรเสนอขายต่อพนักงานของบริ ษัทฯและบริ ษัท
ย่อย (ไม่นบั รวมพนักงานซึ่งว่าจ้ างโดยผู้บริ หารโรงแรมและได้ รับสิทธิประโยชน์ตามที่
ผู้บริ หารโรงแรมกาหนด) ซึง่ ต่อไปนี ้เรี ยกว่า “พนักงาน” โดยเป็ นการจัดสรรโดยตรง (ไม่
ผ่านผู้รับช่วงซือ้ หลักทรัพย์) โดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การ
ใหญ่เป็ นผู้จดั สรรทังจ
้ านวน ยกเว้ นกรณีที่เป็ นการจัดสรรให้ แก่พนักงานรายใดรายหนึ่ง
เกินร้ อยละ 5 ของโครงการนี ้ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตั ิภายใต้ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน

ระยะจัดสรรเสนอขาย

: จัดสรรเสนอขายให้ แล้ วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ระยะเวลาการใช้ สิทธิและราคาเสนอขาย :
พนักงานที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญตามโครงการนี ้สามารถใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญในแต่ละครัง้ ได้ ตามสัดส่วนของจานวนหุ้น
สามัญทังหมดที
้
่แต่ละคนมีสิทธิจะซื ้อตามตารางข้ างล่างนี ้ ทังนี
้ ้หากมีเศษหุ้นที่ไม่ถึงจานวนเต็มของหน่วยการซื ้อขายหุ้น
(Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ ปัดรวมไปใช้ สิทธิในการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย
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สาหรับระยะเวลาใช้ สิทธิและราคาเสนอขายกาหนดดังนี ้
ครัง้ ที่
1
2
3
4
หมายเหตุ :

ระยะเวลาใช้ สิทธิ
จานวนหุ้นที่สามารถใช้ สิทธิ
ราคาเสนอขาย / หุ้น
1 มกราคม 2560 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
10% ของหุ้นที่ได้ รับจัดสรร
3.60 บาท
1 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
20% ของหุ้นที่ได้ รับจัดสรร
3.70 บาท
1 มกราคม 2562 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
30% ของหุ้นที่ได้ รับจัดสรร
3.80 บาท
1 มกราคม 2563 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
40% ของหุ้นที่ได้ รับจัดสรร
3.90 บาท
การกาหนดราคาการเสนอขายมิได้ เป็ นการเสนอขายหลักทรั พย์ ราคาต่า ภายใต้ หลักเกณฑ์ และเงื่ อนไขตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน โดยราคาปิ ดตลาดถัว เฉลี่ ย น า้ หนัก 15 วัน ท าการก่ อ นวัน ประชุม
คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เท่ากับหุ้นละ 3.87 บาท ตามที่แสดงรายละเอียดในข้ อ 4.1

3. หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอื่นๆ ในการใช้ สิทธิซือ้ หุ้นสามัญ
3.1 เงื่อนไขและวิธีการใช้ สิทธิ
ระยะเวลาแสดงความจานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ :
ให้ ผ้ ไู ด้ สิทธิแสดงความจานงในการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญได้ ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ภายใน 5 วันทาของ
บริ ษัทฯ ก่อนวันกาหนดการใช้ สิทธิ แต่ละครัง้ ตลอดระยะเวลาการใช้ สิทธิ และจานวนหุ้นที่จะใช้ สิทธิ ซื ้อนันจะต้
้
องเป็ น
จานวนเต็มของหน่วยการซื ้อขายหุ้นบนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้ นการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ
ในการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย
วันกาหนดการใช้ สิทธิ :
ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของทุกวันทาการแรกของเดือนมีนาคม มิถนุ ายน กันยายน และธันวาคม ตลอด
ระยะเวลาการใช้ สิทธิ และวันสุดท้ ายในวันสิ ้นสุดอายุโครงการในวันที่ 30 ธันวาคม 2563
ข้ อผูกพันระหว่างบริษัทฯ กับพนักงานในการจัดสรรหุ้นสามัญ :
-

พนักงานแต่ละคนสามารถเลือกใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญตามสิทธิแต่ละครัง้ ทังจ
้ านวนหรื อทยอยใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญ
บางส่วนก็ได้ แต่หากพนักงานใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญไม่ครบถ้ วนตามสิทธิที่ได้ รับจัดสรรภายในวันสิ ้นสุดอายุโครงการ
คือวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ให้ ถือว่าพนักงานดังกล่าวสละสิทธิการใช้ สิทธินนและไม่
ั้
มีสิทธิเรี ยกร้ องใดๆ จากบริษัทฯ

-

กรณีบคุ คลที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญพ้ นสภาพจากการเป็ นพนักงาน เนื่องจากการเกษี ยณอายุตามระเบียบ
ของบริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อย หรื อครบวาระในการดารงตาแหน่งของผู้บริ หารระดับสูง หรื อเนื่องมาจากการ
โอนย้ ายตามคาสัง่ ของบริ ษัทฯและ/หรื อบริ ษัทย่อยแล้ วแต่กรณี ให้ พนักงานรายนันยั
้ งคงมีสิทธิที่จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้น
สามัญทังหมดที
้
่ได้ การจัดสรรทังหมดนั
้
นได้
้ จนครบอายุของโครงการ

-

กรณีบคุ คลที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญลาออกจากการเป็ นพนักงานด้ วยความสมัครใจ หรื อพ้ นสภาพจากการ
เป็ นพนักงานเนื่องจากการเกษี ยณอายุก่อนกาหนดด้ วยความสมัครใจ ให้ พนักงานรายนันยั
้ งคงมีสิทธิซื ้อหุ้นสามัญ
เฉพาะในส่วนที่ครบกาหนดให้ ใช้ สิทธิ ได้ แล้ วเท่านัน้ โดยจะต้ องใช้ สิทธิ ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 3 เดื อน นับจากวันที่
ลาออกจากการเป็ นพนักงาน แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องไม่เกินวันกาหนดใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย

-

กรณีที่บคุ คลที่มีสิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญพ้ นสภาพจากการเป็ นพนักงาน เนื่องจากถึงแก่กรรม สาบสูญ ทุพพลภาพ หรื อไร้
สมรรถภาพ จนไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้ ให้ ผ้ ูจัดการมรดก หรื อผู้รับประโยชน์ ของพนักงานดังกล่าว
แล้ วแต่กรณี สามารถใช้ สิทธิสิทธิซื ้อหุ้นสามัญของผู้ถงึ แก่กรรม ผู้สาบสูญ ผู้ทพุ พลภาพ หรื อผู้ไร้ สมรรถภาพดังกล่าว
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เฉพาะในส่วนที่ครบกาหนดให้ ใช้ สิทธิได้ แล้ วเท่านัน้ โดยจะต้ องใช้ สิทธิให้ แล้ วเสร็ จภายใน 6 เดื อน นับจากวันที่พ้น
สภาพการเป็ นพนักงาน แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องไม่เกินวันกาหนดใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายนัน้
-

กรณีบคุ คลที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญ พ้ นสภาพจากการเป็ นพนักงาน เนื่องจากถูกไล่ออกหรื อให้ ออก ไม่ว่า
จะก่อนหรื อหลังวันเริ่ มต้ นของระยะเวลาการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญในครัง้ ใดก็ตาม พนักงานรายนันจะไม่
้
สามารถใช้
สิทธิซื ้อหุ้นสามัญตามสิทธิที่มีอยูอ่ ีกต่อไป

-

ความช่วยเหลือจากบริษัทฯ ในการจัดหาแหล่งเงินทุนแก่พนักงาน
-ไม่มี-

3.2 การปรั บราคาหุ้นที่ใช้ สิทธิและจานวนหุ้นสามัญที่ใช้ สิทธิ
ราคาหุ้นที่ใช้ สิทธิ และจานวนหุ้นสามัญที่ได้ สิทธิสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดระยะเวลาการใช้ สิทธิในกรณีที่มี
เหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้เกิดขึ ้น
(ก)

เมื่อบริษัทฯ เปลี่ยนมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็ นผลมาจากการรวมหรื อการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้
ออกแล้ วของบริษัท
ราคาการใช้ สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
PRICE 1 =
PRICE 0 x (PAR 1)
(PAR 0)
จานวนหุ้นที่ได้ สิทธิ เปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Q1 =
Q0 x (PAR 0)
(PAR 1)
โดยที่ PRICE 1 คือราคาการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
PRICE 0 คือราคาการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Q1
คือจานวนหุ้นที่ได้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Q0
คือจานวนหุ้นที่ได้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
PAR 1 คือมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
PAR 0 คือมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและจานวนหุ้นที่ได้ สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

(ข)

เมื่อบริ ษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรื อ ประชาชนทัว่ ไป โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้น
สามัญที่ออกใหม่ ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”
ราคาการใช้ สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
PRICE 1 = PRICE 0 x [(A x MP) + BX ]
[MP (A+B)]
จานวนหุ้นที่ได้ สิทธิ เปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Q1 =
Q0 x [MP (A+B)]
[(A x MP) + BX ]
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โดยที่ PRICE 1
PRICE 0
Q1
Q0
MP
A

B
BX

คือราคาการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
คือราคาการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
คือจานวนหุ้นที่ได้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
คือจานวนหุ้นที่ได้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”
คือจานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรี ยกชาระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการ
จองซือ้ หุ้นสามัญที่ออกใหม่ หรื อวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่
ประชาชนทัว่ ไป
คือจานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทงการเสนอขายให้
ั้
ผ้ ถู ือเดิมและ/หรื อ เสนอขายแก่ประชาชน
ทัว่ ไป
คือจานวนเงินที่ได้ รับหักด้ วยค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี) จากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทงการเสนอขายให้
ั้
ผ้ ู
ถือหุ้นเดิม และ/หรื อ เสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไป

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและจานวนหุ้นที่ได้ สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญได้ รับสิทธิ
ในการจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ขึน้ เครื่ องหมาย XR) สาหรับกรณี ที่เป็ นการเสนอขายให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
และ/หรื อวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทัว่ ไป
ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ คานวณได้ จากจานวนเงินทังสิ
้ ้นที่บริ ษัทจะได้ รับจากการเสนอขายหุ้นหักด้ วย
ค่าใช้ จ่ายในการเสนอขายหุ้น(ถ้ ามี) หารด้ วยจานวนหุ้นทังสิ
้ ้นที่ออกใหม่
“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท ” ได้ กาหนดไว้ เท่ากับราคาเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์
15 วันที่มีการซื ้อขายติดต่อกัน ก่อนวันที่กาหนดใช้ ในการคานวณ (ราคาเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักเท่ากับมูลค่าการซื ้อขาย
หุ้นทังหมดหารด้
้
วยจานวนหุ้นที่มีการซื ้อขายทังหมด)
้
(ค)

เมื่อบริ ษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรื อ ประชาชนทัว่ ไป โดยที่หลักทรัพย์นนมี
ั้
สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญได้ หรื อให้ สิทธิ ในการจองซื ้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ โดยที่ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงั กล่าว ต่า
กว่าร้ อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”
ราคาการใช้ สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
PRICE 1 = PRICE 0 x [(A x MP) + BX ]
[MP (A+B)]
จานวนหุ้นที่ได้ สิทธิ เปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Q1 =
Q0 x [MP (A+B)]
[(A x MP) + BX ]
โดยที่

PRICE 1
PRICE 0
Q1
Q0
MP

คือราคาการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
คือราคาการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
คือจานวนหุ้นที่ได้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
คือจานวนหุ้นที่ได้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”
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A

B

BX

บริ ษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

คือจานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรี ยกชาระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
เพื่อการจองซื ้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้น
สามัญได้ และ/หรื อวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิที่
จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญได้ ตอ่ ประชาชนทัว่ ไป
คือจานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ที่จะเสนอขายตาม
สัดส่วนที่แปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญได้ ตามที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมและ/
หรื อเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป
คือจานวนเงินที่ได้ รับหักด้ วยค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี) ในการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิ ใน
การแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมและ/หรื อเสนอขาย
ต่อประชาชนทัว่ ไปรวมกับเงินที่ได้ รับจากการใช้ สิทธิที่ซื ้อหุ้นสามัญ

โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและจานวนหุ้นที่ได้ สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรก ที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญไม่ได้
รับสิทธิในการจองซื ้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (XR) ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อวัน
แรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป
ราคาเฉลี่ยต่อหุ้น ของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ คานวณได้ จากจานวนเงิ นที่จะได้ รับหักด้ วยค่าใช้ จ่ายจากการขาย
หลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หักด้ วยค่าธรรมเนียมการจาหน่วยและรับประกัน
การจาหน่ายของหลักทรัพย์ที่ออกนัน้ รวมกับเงินที่จะได้ รับจากการใช้ สิทธิที่จะซื ้อหุ้นนันหารด้
้
วยจานวนหุ้นทังสิ
้ ้นที่
ต้ องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้ สิทธินนั ้
ทังนี
้ ้คาจากัดความของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” และฐานของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ซงึ่ จะใช้ เปรี ยบเทียบให้
ใช้ และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้ อ (ข) ข้ างต้ น
(ง)

เมื่อบริษัทฯจ่ายเงินปั นผลทังหมดหรื
้
อบางส่วนเป็ นหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ราคาการใช้ สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
PRICE 1 =

PRICE 0 x

A
(A+B)

จานวนหุ้นที่ได้ สิทธิ เปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Q1 =

โดยที่

Q0 x (A+B)
A
PRICE 1 คือราคาการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
PRICE 0 คือราคาการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Q1
คือจานวนหุ้นที่ได้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Q0
คือจานวนหุ้นที่ได้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
A
คือจานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรี ยกชาระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิ
การรับหุ้นปั นผล
B
คือจานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปของหุ้นสามัญปั นผล

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและจานวนหุ้นที่ได้ สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญไม่มีสิทธิ
รับหุ้นปั นผล (XD)
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(จ)

เมื่อบริ ษัทฯจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้ อยละ 75 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ ของบริ ษัทฯ สาหรับการ
ดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างปี 2560-2563
ราคาการใช้ สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
PRICE 1 = PRICE 0 x [MP - D-R ]
MP
จานวนหุ้นที่ได้ สิทธิ เปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Q1 =

โดยที่

Q0 x

MP
[MP -(D-R)]
PRICE 1 คือราคาการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
PRICE 0 คือราคาการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Q1
คือจานวนหุ้นที่ได้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Q0
คือจานวนหุ้นที่ได้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP
คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”
D
คือเงินปั นผลต่อหุ้นที่จ่ายให้ ผ้ ถู ือหุ้นจริง
R
คือเงิ นปั นผลต่อหุ้นถ้ านากาไรสุทธิ หลังหักภาษี เงินได้ ในอัตราร้ อยละ 75 มาคานวณจาก
จานวนหุ้นที่มีสิทธิได้ รับเงินปั นผล

อัตราร้ อยละของเงินปั นผลที่จ่ายให้ กบั ผู้ถือหุ้น คานวณโดยนาเงินปั นผลที่จ่ายออกจริ งจากผลการดาเนินงานในแต่
ละรอบระยะเวลาบัญชี หารด้ วยกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ ของผลการดาเนิ นงานของรอบระยะบัญชีปีเดียวกัน
โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและจานวนหุ้นใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญไม่มีสิทธิ
รับเงินปั นผลนัน้ (XD)
(ฉ)

ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ ใดๆ อันทาให้ ผ้ ูได้ รับสิทธิ เสียสิทธิ และผลประโยชน์ อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ ใดๆ นัน้ ไม่ได้
กาหนดอยู่ในข้ อ (ก) ถึง (จ) ให้ บริ ษัทฯจะพิจารณาเพื่อกาหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื อ จานวน
หุ้นที่ได้ สิทธิใหม่ โดยไม่ทาให้ สิทธิของผู้ได้ รับการจัดสรรนันด้
้ อยไปกว่าเดิม โดยให้ ถือว่าผลการพิจารณานันเป็
้ นที่สดุ

(ช)

การคานวณเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นและจานวนหุ้นที่ได้ สิทธิตามข้ อ (ก) ถึง (ฉ) เป็ นอิสระต่อกัน และจะคานวณการ
เปลี่ยนแปลงตามลาดับเหตุการณ์ก่อ นหลังของการเปรี ยบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท สาหรับใน
กรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึ ้นพร้ อมกันให้ คานวณการเปลี่ยนแปลงเรี ยงลาดับดังนี ้ คือ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) โดยใน
แต่ละลาดับครัง้ ที่คานวณการเปลี่ยนแปลงให้ คงสภาพของราคาการใช้ สิทธิเป็ นทศนิยม 2 ตาแหน่งและจานวนหุ้นที่
ได้ สิทธิคานวณได้ ออกมาเป็ นเศษของหุ้นให้ ตดั เศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง

(ซ)

การคานวณการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นและจานวนหุ้นที่ได้ สิทธิตามข้ อ (ก) ถึง (จ) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึง่ ทาให้
หุ้นที่ใช้ สิทธิเพิ่มขึ ้น และจานวนหุ้นที่ได้ สิทธิลดลง เว้ นแต่กรณีการรวมหุ้น

(ฌ) หากการปรับสิทธิข้างต้ นตามข้ อ (ก) ถึง (ฉ) นัน้ มีผลทาให้ จานวนหุ้นสามัญที่ได้ รับสิทธิ นนั ้ เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้
บริษัทฯจะดาเนินการนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิออกหุ้นสามัญเพิ่มเติมรองรับการปรับสิทธินนั ้
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4. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่ พนักงานในครั ง้ นี ้
4.1

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เมื่อมีการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นของพนักงาน : ราคาปิ ดตลาดถัวเฉลี่ย
น ้าหนัก 15 วันทาการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เท่ากับหุ้นละ 3.87 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
วัน/เดือน/ปี

ราคาปิ ด
(บาท)

ราคาสูงสุด
(บาท)

ราคาต่าสุด
(บาท)

ปริมาณหุ้นที่ซือ้ /
ขาย (พันหุ้น)

มูลค่ าการซือ้ /ขาย
(พันบาท)

19 กุมภาพันธ์ 2559
18 กุมภาพันธ์ 2559
17 กุมภาพันธ์ 2559
16 กุมภาพันธ์ 2559
15 กุมภาพันธ์ 2559
12 กุมภาพันธ์ 2559
11 กุมภาพันธ์ 2559
10 กุมภาพันธ์ 2559
9 กุมภาพันธ์ 2559
8 กุมภาพันธ์ 2559
5 กุมภาพันธ์ 2559
4 กุมภาพันธ์ 2559
3 กุมภาพันธ์ 2559
2 กุมภาพันธ์ 2559
1 กุมภาพันธ์ 2559
สะสม 1 -19 ก.พ. 59

3.94
3.94
3.86
3.88
3.90
3.90
3.96
3.94
3.88
3.86
3.88
3.82
3.76
3.78
3.80
3.87

3.94
3.96
3.90
3.94
3.96
3.96
4.08
3.98
3.90
3.88
3.88
3.82
3.80
3.80
3.90
3.91

3.92
3.90
3.84
3.86
3.88
3.86
3.94
3.86
3.84
3.84
3.82
3.76
3.74
3.72
3.78
3.84

2,709
6,909
2,010
3,330
4,839
7,866
20,565
7,986
2,655
1,690
5,801
1,417
2,394
8,892
6,219
85,281

10,665
27,177
7,750
12,987
18,924
30,733
82,264
31,338
10,256
6,531
22,288
5,355
9,027
33,507
23,726
332,528

สูตรคานวณการลดลงของราคา (Price dilution) =

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขาย = (ราคาตลาด x จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว) + (ราคาใช้ สิทธิ x จานวนหุ้นที่เสนอขายครัง้ นี)้
(จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว + จานวนหุ้นที่เสนอขายครัง้ นี ้)
จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว
:
2,498,173,275 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท)
จานวนหุ้นที่เสนอขายครัง้ นี ้
:
39,720,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท)
ราคาใช้ สิทธิ
:
3.80 บาท/หุ้น (คานวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก)
ดังนัน้ ราคาตลาดหลังเสนอขาย
= (3.87 x 2,498,173,275) + (3.80 x 39,720,000 )
( 2,498,173,275+ 39,720,000 )
= 3.87 บาท/หุ้น
ดังนัน้ การลดลงของราคา (Price dilution) = 3.87-3.87
3.87
= 0.00 %
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ดังนัน้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญในครัง้ นี ้จะไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อราคาของหุ้น อย่างไรก็ตาม ผลกระทบ
ต่อราคาตลาดของหุ้นเมื่อมีการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นของพนักงานจะขึ ้นอยู่กบั ราคาตลาดของหุ้นของบริ ษัทฯ ณ วันที่ห้ นุ
เพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้ สิทธิของพนักงานเข้ าทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4.2

ผลกระทบของผู้ถื อ หุ้น เดิ ม สาหรั บ การลดลงของสัดส่ว นความเป็ นเจ้ าของหรื อ สิ ทธิ อ อกเสี ย งของผู้ถือ หุ้นเดิ ม
(Control Dilution) ในกรณีที่มีการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นของพนักงานทังหมดโดยค
้
านวณจากทุนที่เรี ยกชาระแล้ วในปั จจุบนั
แสดงดังนี ้
สูตรคานวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control dilution) =
จานวนหุ้นที่เสนอขายครัง้ นี ้
จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว + จานวนหุ้นที่เสนอขายครัง้ นี ้
จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว
:
2,498,173,275 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท)
จานวนหุ้นที่เสนอขายครัง้ นี ้
:
39,720,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท)
ดังนัน้ การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control dilution) =
=

39,720,000
(2,498,173,275 + 39,720,000)
1.57 %

4.3

การจัดสรรหุ้นสามัญเสนอขายในครัง้ นี ้ มีพนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย 6 ราย ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เกินกว่าร้ อยละ 5 ของหุ้นทังหมดของโครงการครั
้
ง้ นี ้ รวมจานวน 23,200,000 หุ้น (เทียบเท่ากับ 58.4% ของจานวน
หุ้นทังหมดที
้
่จดั สรรและเสนอขายของโครงการ) ดังนี ้
จานวนหุ้นสามัญ
คิดเป็ นร้ อยละ
รายชื่อพนักงาน
ตาแหน่ง
ที่ได้ รับจัดสรร
ของโครงการ
1. นางกมลวรรณ วิปลุ ากร
กรรมการผู้จดั การใหญ่
5,000,000 หุ้น
12.59%
2. นายเพชร ไกรนุกลู
รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส
4,500,000 หุ้น
11.33%
3. น.ส.กันยะรัตน์ กฤษณเทวินทร์ รองกรรมการผู้จดั การ
3,500,000 หุ้น
8.81%
4. นายอภิชาญ มาไพศาลสิน
รองกรรมการผู้จดั การ
3,500,000 หุ้น
8.81%
5. นายนวรัตน์ ธรรมสุวรรณ
รองกรรมการผู้จดั การ
3,500,000 หุ้น
8.81%
6. Mr. Youssef El Khomri
ผู้อานวยการอาวุโส
3,200,000 หุ้น
8.06%
โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวได้ ผ่านการพิ จารณาและได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาผู้บริ หารระดับสูงและกาหนด
ค่าตอบแทนซึง่ มีอานาจและหน้ าที่ในการพิจารณาจัดสรรการให้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญแก่พนักงานที่ได้ รับการจัดสรรเกินกว่าร้ อยละ
5 ของโครงการ
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทฯ ซึ่งเห็นด้ วยกับคณะกรรมการพัฒนาผู้บริ หารระดับสูงและกาหนดค่ าตอบแทน
โดยสรุ ปสาระสาคัญดังนี ้
คณะกรรมการพัฒนาผู้บริ หารระดับสูงและกาหนดค่าตอบแทน ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า พนักงานทัง้ 6 รายดังกล่าวข้ างต้ นล้ วน
เป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความรับผิดชอบสูง มีผลงานที่ดี และเป็ นทรัพยากรสาคัญที่จะทาให้ การปฏิบตั ิงานตาม
แผนยุท ธศาสตร์ ป ระสบความส าเร็ จ การจัด สรรหุ้น สามัญ ดัง กล่ า วจะเป็ นแรงจูง ใจให้ ก ารปฏิ บัติ ง านของ พนัก งานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้นซึง่ จะส่งผลให้ บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีตามมาด้ วยในที่สดุ
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สาหรับการจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือนัน้ หากมีการจัดสรรให้ แก่พนักงานรายใดก็ตามในจานวนที่เกินกว่าร้ อยละห้ าของจานวนหุ้น
ที่จดั สรรทังหมดตามโครงการ
้
จะมีการดาเนินการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นขอมติ
อนุมตั ิให้ จดั สรร โดยต้ องมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า สามในสี่ของผู้เข้ าร่ วมประชุมและต้ องไม่มีผ้ ถู ือหุ้นคัดค้ านเกิน 5%
ภายใต้ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
5. ลักษณะและเงื่อนไขของหุ้นสามัญ
หุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายต่อกรรมการและพนักงานจะอยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน เมื่อพ้ นวันกาหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายและยังไม่ได้ มีการใช้ สิทธิให้ ถือว่าสิทธิดงั กล่าวหมดสภาพลงและ
ไม่สามารถนามาใช้ สิทธิได้ อีกต่อไปไม่วา่ กรณีใดๆ
6. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้ านการเสนอขาย
สิทธิ ของผู้ถือหุ้นในการคัดค้ านการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงานตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนโดยสรุปดังนี ้
ในกรณีที่จะจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงานรายใด ซึง่ ไม่เกินกว่าร้ อยละห้ าของจานวนหุ้นที่
จัดสรรทังหมดตามโครงการตามข้
้
อ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนดังกล่าวข้ างต้ น การออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ต่อกรรมการหรื อพนักงานนัน้ ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และ ต้ องไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละสิบ
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้ านการออกและเสนอหุ้นสามัญดังกล่าว
ในกรณีที่จะจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตอ่ กรรมการหรื อพนักงานรายใดเกินกว่าร้ อยละห้ าของจานวนหุ้นสามัญที่
จัดสรรทังหมดตามโครงการนี
้
้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ต้ องมีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญ ดังกล่าวให้ แก่กรรมการ
หรื อพนักงานเป็ นรายบุคคล และจะต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้ องไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละห้ าของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ที่มาประชุมคัดค้ านมติดงั กล่าว
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