ที่ SC-L 054/2562
20 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง

แจ้งมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2562 เกี่ยวกับการต่อวาระคณะกรรมการตรวจสอบ รายการที่เกี่ยวโยงกัน
กาหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 การจ่ายเงินปันผล และการออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่อกรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
ครั้งที่ 3

เรียน

กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
2. รายละเอียดโครงการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการ และ
พนักงานของบริษัท และบริษทั ย่อย (โครงการ ESOP ครั้งที่ 3)
3. แบบรายงานการจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน (F 53-4)
4. รายชื่อกรรมการ และพนักงานที่ได้รับการเสนอขายและจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของ จานวน
ใบสาคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษทั ที่ออกในครั้งนี้
5. ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน – โครงการ ESOP

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่
2/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม Meeting Room 2 ชั้น 9 อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 เลขที่
1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ได้มีมติในเรื่องสาคัญ ดังต่อไปนี้
1. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดารง
ตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย
- นายคุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ
- นายปรีชา เศขรฤทธิ์
- นายประเสริฐ สัมนาวงศ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยให้มีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี (ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2565) ซึ่งมี
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.
2. อนุมัติรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ซึ่งเป็นรายการ
เกี่ยวโยงกันขนาดกลางประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดของรายการ ดังนี้

2.1

วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทารายการ และคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
- วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทารายการ
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
- คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
1. กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรก ของบริษัท เอสซี แอสเสทคอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน) รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และญาติสนิท
2. ผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้มีอานาจควบคุมกิจการของบริษัท เอสซี แอสเสทคอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน) รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
3. บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้
(1) บริษัท พี.ที.คอร์ปอเรชั่น จากัด (PT) และ/หรือ
(2) บริษัท เอสซี ออฟฟิซ พลาซ่า จากัด (SOPZ) และ/หรือ
(3) บริษัท เอส ซี เค เอสเทต จากัด (SCK) และ/หรือ
(4) บริษัท บี.บี.ดี. พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (BBP) และ/หรือ
(5) บริษัท โอเอไอ แมเนจเม้นท์ จากัด (OM)
ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน (ผู้ออกหุ้นกู้)
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

2.2

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
ประเภทของรายการ : ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ให้บริษัทออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภทรวมกันภายในวงเงินรวม 14,000,000,000 บาท
(หนึ่งหมื่นสี่พันล้านบาท) โดยบริษัทมีความประสงค์จะออกหุ้นกู้ดังกล่าวส่วนหนึ่งให้บุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันสามารถซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวส่วนหนึ่ง ได้ในวงเงินรวม ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
ไม่เกิน 1,400,000,000 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยล้านบาท) โดยอายุของหุ้นกู้ในการออกขาย
แต่ละคราว ไม่เกิน 5 ปี และต้นทุนทางการเงินขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน ณ ขณะนั้น
โดยอัตราดอกเบี้ยสูงสุด ไม่เกินร้อยละ 5.5 ต่อปี
เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา : เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

2.3

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้กาหนดมูลค่ารวมและขนาดรายการ
- มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน : ดอกเบี้ยรับของหุ้นกู้วงเงินรวม ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
ไม่เกิน 1,400,000,000 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยล้านบาท) อายุของหุ้นกู้ในการออกขายแต่
ละคราว ไม่เ กิ น 5 ปี โดยอั ต ราดอกเบี้ ย จะก าหนดเท่า กั บที่ ข ายให้ กั บบุ ค คลอื่ น
ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไข
ของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทุน ประกาศคณะกรรมกรกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/
หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ ออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว โดยอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกินร้อยละ 5.5 ต่อปี คานวณอัตรา
2

ดอกเบี้ยสูงสุด คิดเป็นจานวนเงินดอกเบี้ยรับทั้งหมดไม่เกิน 385 ล้านบาท (สามร้อย
แปดสิบห้าล้านบาท)
รายการที่เกี่ยวโยงกันข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลั กเกณฑ์ วิธีการ และการ
เปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน โดยพิจารณาขนาดของรายการ
แต่ละรายการของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ซึ่งขนาดรายการดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 2.48 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตาม
งบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยเมื่อรวมมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
ซึ่งเกิดจากรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในระหว่าง
6 เดือนก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งมีจานวนดอกเบี้ยรับโดยประมาณ 30.88 ล้านบาท จะมี
ขนาดรายการรวมคิดเป็นร้อยละ 2.67 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งมีขนาด
รายการเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ต่ากว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินที่มี
ตัวตนสุทธิของบริษัทจดทะเบียน ดังนั้น โดยขนาดของรายการดังกล่าว บริษัทมีหน้าที่
ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลการเข้าทารายการ
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เกณฑ์ที่ใช้กาหนดมูลค่ารวมของรายการ : มูลค่าของสินทรัพย์
- วิธีการชาระเงิน : ชาระเป็นเงินสด
2.4
บุคคลดังกล่าว
ของบุคคลดังกล่าว

รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
1. กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรกของบริษัทฯ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของ
2. ถือหุ้นใหญ่ และผู้มีอานาจควบคุมกิจการของบริษัท รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิท

3. บริษัท SC มีครอบครัวชินวัตรเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วนร้อยละ 60.40 ของทุนชาระ
แล้ว และเป็นผู้มีอานาจควบคุมกิจการ
- บริษัท PT มีครอบครัวชินวัตรเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
- บริษัท SOPZ มีครอบครัวชินวัตรเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วนร้อยละ 100
- บริษัท SCK มีครอบครัวชินวัตรเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วนร้อยละ 100
- บริษัท BBP ญาติสนิทของผู้มีอานาจควบคุมกิจการ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน
ร้อยละ 99.99
- บริษัท OM มีญาติสนิทของผู้มีอานาจควบคุมกิจการ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน
ร้อยละ 99.99

- นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท SC และเป็นสามี
ของนางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท SC
โดยถือหุ้นในบริษัท SC จานวน 1,176,915,495 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.16
รวมทั้งถือหุ้นในบริษัท PT จานวน 111,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ถือหุ้น
ในบริษัท SOPZ จานวน 41,400,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 และถือหุ้นใน
บริษัท SCK จานวน 54,900,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ดังนั้น เพื่อก่อให้เกิด
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ความโปร่ ง ใสในการออกเสี ย งลงคะแนน นายณั ฐ พงศ์ คุ ณ ากรวงศ์ ถื อ เป็ น
กรรมการที่ มี ส่ว นได้ เ สี ย และ/หรื อกรรมการที่ เ ป็ น บุค คลที่ เ กี่ย วโยงกัน จึ ง ขอ
งดออกเสียงและออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา
โดยอิสระ
2.5

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว
เป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และทาให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดาเนินงาน และไม่มี
ผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผล
2.6 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจาก
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 2.5
- ไม่มี ทั้งนี้ รายการที่เกี่ยวโยงกันข้างต้นทั้งหมดได้ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
3. อนุมัติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.
อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ห้อง Auditorium ชั้น 9 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจัก ร
กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3
วาระที่ 4
วาระที่ 5
วาระที่ 6
วาระที่ 7

วาระที่ 8

วาระที่ 9

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เมื่อวัน ที่
23 เมษายน 2561
รับรองรายงานของคณะกรรมการบริษั ทเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัท
ประจาปี 2561
อนุมัติงบการเงินประจาปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
การจ่ายเงินปันผลประจาปี 2561
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีประจาปี 2562
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ พร้อมกาหนด
ชื่อกรรมการซึ่งมีอานาจลงนามผูกพันบริษัท และกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2562
อนุมัติการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (“ใบสาคัญ
แสดงสิทธิ”) ของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
จานวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย (โครงการ ESOP ครั้งที่ 3)
อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
(โครงการ ESOP ครั้งที่ 3)
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วาระที่ 10

วาระที่ 11
วาระที่ 12

อนุมัติการเสนอขายและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทในแต่ละรายที่จะได้รับการเสนอขายและ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 (โครงการ ESOP ครั้งที่ 3)
อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 เรื่อง การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
โดยผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2562
4. รับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2561
5. รับรองงบการเงินประจาปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
6. เห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจาปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท รวมเป็นเงินจานวนทั้งสิ้น
ประมาณ 668,739,922 บาท (หกร้อยหกสิบแปดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบสองบาท) คิดเป็นร้อยละ
41.03 ของกาไรจากการดาเนินงาน
โดยบริษั ท ก าหนดรายชื่ อ ผู้ ถือ หุ้ น ที่มี สิท ธิ รับ เงิ นปั น ผลในวั น ที่ 7 พฤษภาคม 2562 และ
กาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 โดยจะนาเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป
7. เสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี 2562 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส
จากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี รายเดิม จานวน 2 คน และผู้สอบบัญชีรายใหม่ จานวน 1 คน ดังนี้
-

นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ
นายไพบูล ตันกูล
นางสาวสกุณา แย้มสกุล

ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3442 หรือ
ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4298 หรือ
ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4906

โดยกาหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ทาการตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงนามในงบการเงิน
ของบริษัท และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 และรายไตรมาส เป็นเงินรวม 2,130,000 บาท (สองล้านหนึ่ง
แสนสามหมื่นบาท) โดยจะนาเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป
8. มีมติในเรื่องกรรมการดังนี้
8.1

เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการซึ่ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระทั้งสามคนกลับเข้ารับ
ตาแหน่งใหม่ ดังนี้
- นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์
- นายณัฏฐ์พัฒน์ เอื้อใจ
- นางวิลาสินี พุทธิการันต์

8.2

เสนอให้กาหนดชื่อกรรมการซึ่งมีอานาจลงนามผูกพันบริษัทไว้คงเดิมตามที่จดทะเบียน
ไว้กับกระทรวงพาณิชย์ ดังนี้
“นายณั ฐพงศ์ คุ ณากรวงศ์ นายณั ฏฐ์ พั ฒน์ เอื้ อ ใจ นายอรรถพล สฤษฎิ พั นธาวาทย์
สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท”
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8.3

เสนอให้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กาหนดสาหรับปี 2562 ภายในวงเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท)
โดยจะนาเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป
9. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ
และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (โครงการ ESOP ครั้งที่ 3) จานวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย คิดเป็น
ร้อยละ 0.96 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับกรรมการ
และพนักงานในการทางานกับบริษัทและบริษัทย่อย ต่อไปในระยะยาว ซึ่งมีรายละเอียด ลักษณะ รวมถึงสิทธิและ
เงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. โดยจะนาเสนอเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป
10. อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่า ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
(หนึ่งบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (โครงการ ESOP ครั้งที่ 3) ต่อไป ซึ่งมี
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอานาจในการ
พิจารณากาหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดาเนินการต่างๆ อันจาเป็นและสมควรในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ดังกล่าว ตลอดจนการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะนาเสนอเข้า
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป
11. อนุมัติการเสนอขายและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ
และพนักงานของบริษัทในแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ เกินกว่าร้อยละ 5 (โครงการ ESOP
ครั้งที่ 3) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยมีรายชื่อ ดังนี้ (รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. และ 5.)
1. นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร
โดยจะนาเสนอเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป
12. อนุ มั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ข้ อ 33 เรื่ อ ง การประชุ ม คณะกรรมการผ่ า น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยจะนาเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป
13. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 เรื่อง การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น
โดยจะนาเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายสมบูรณ์ คุปติมนัส)
เลขานุการบริษทั
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.
F 24-1

เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)

2/2562

20 กุมภำพันธ์ 2562

ได้มีมติดังต่อไปนี้


แต่งตั้ง/ต่อวำระ


ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

 กรรมกำรตรวจสอบ
คือ (1) นำยคุโณดม ธรรมำภรณ์พิลำศ
(2) นำยปรีชำ เศขรฤทธิ์
(3) นำยประเสริฐ สัมนำวงศ์
โดยกำรแต่งตั้ง/ต่อวำระ ให้
1 มีนำคม 2562
กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งมีรำยละเอียด ดังนี้

.............................………………...........................………………………………………................................……………………
…………….............................………………...........................………………………………………................................………
…………………………...............................………………...........................………………………………………........................
โดยกำรกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบดังกล่ำวให้

1.

ธ

นำยคุโณดม ธรรมำภรณ์พิลำศ

2.

นำยปรีชำ เศขรฤทธิ์

3.

นำยประเสริฐ สัมนำวงศ์

………………………

ห
ห 8 วัน
(21 กุมภำพันธ์ 2562 – 28 กุมภำพันธ์ 2562)
ห
ห 8 วัน
(21 กุมภำพันธ์ 2562 – 28 กุมภำพันธ์ 2562)
ห
ห 8 วัน
(21 กุมภำพันธ์ 2562 – 28 กุมภำพันธ์ 2562)

นำงสำวพรรณี ธำรำพัฒน์
ห
โดยกรรมกำรตรวจสอบ
ลำดับที่ 1 2 และ 3 มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถทำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน
ห
1. สอบทำนให้บริษัทมีรำยงำนทำงกำรเงินโดยถูกต้องตำมที่ควร และมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอตำม
มำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit)
ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้

2
ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำง และกำรพิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำน ควำมดีควำมชอบ
ของหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
3. สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์
หรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระ เพื่อทำหน้ำที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงกำร
เสนอเลือกผู้สอบบัญชีเดิมกลับเข้ำมำใหม่ กำรเสนอเลิกจ้ำงผู้สอบบัญชีเดิม และกำรเสนอค่ำตอบแทนของ
บุคคลดังกล่ำว นอกจำกนี้ต้องจัดให้มีกำรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วย
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
6. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมำะสม และมีประสิทธิผล
7. สอบทำนและให้ควำมเห็นต่อแผนงำนตรวจสอบภำยในและกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
8. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำว
ต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
(1) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท
(2) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัท
(3) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(4) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
(5) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(6) จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
(7) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมกฎบัตร (Charter)
(8) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่
ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
9. ในกำรปฏิ บัติ ห น้ ำ ที่ ข องคณะกรรมกำรตรวจสอบหำกพบหรื อ มี ข้ อ สงสั ย ว่ ำ มี ร ำยกำรหรื อกำรกระท ำ
ดัง ต่อ ไปนี้ ซึ่ งอำจมี ผลกระทบอย่ ำงมี นัย สำคัญ ต่ อฐำนะกำรเงิน และผลกำรดำเนิ น งำนของบริษั ท ให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อทรำบ/พิจำรณำ และมอบหมำยฝ่ำยบริหำร
ดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในกำหนดเวลำที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร
(1) รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(2) กำรทุจริตคอร์รัปชั่น หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภำยใน
(3) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือประกำศสำนักคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ/หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ทั้งนี้ เมื่อได้ผลกำรดำเนินแก้ไขประกำรใดให้รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบ หำกกำรปรับปรุง
แก้ไขของฝ่ำยบริหำรไม่สำมำรถจัดกำรกับปัญหำดังกล่ำวที่เกิดขึ้น คณะกรรมกำรตรวจสอบหรือกรรมกำร
ตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระทำตำมวรรคหนึ่งต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
10. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบอย่ำงน้อยปีละ 4 ครั้ง
11. มีอำนำจเชิญฝ่ำยจัดกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำนของบริษัทที่เกี่ยวข้องมำให้ควำมเห็น ร่วมประชุม หรือส่ ง
เอกสำรที่เห็นว่ำเกี่ยวข้องจำเป็น ตำมขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
12. มีอำนำจว่ำจ้ำงที่ปรึกษำ หรือบุคคลภำยนอกตำมระเบียบของบริษัทมำให้ควำมเห็นหรือคำปรึกษำในกรณี
จำเป็น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
รำยละเอียดโครงกำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญต่อกรรมกำร และพนักงำนของบริษทั
และบริษัทย่อย (โครงกำร ESOP ครั้งที่ 3)
1. วัตถุประสงค์และควำมจำเป็นในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ต่อกรรมกำร และพนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อย
การกาหนดให้มีโครงการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ต่อกรรมการ และพนักงานของบริษัท และ
บริษัทย่อยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างแรงจู งใจให้กับกรรมการและพนักงานในการทางานกับบริษัท
ต่อไปในระยะยาว เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กร และให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียด
ลักษณะ รวมถึงสิทธิและเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิทธิของการเสนอขาย โดยได้ออกและเสนอขาย ดังนี้
บริษัทจะออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
ครั้งที่ 3 จานวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย และบริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดง
สิทธิในครั้งนี้ จานวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.961 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
รายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิทธิตามโครงการครั้งที่ 3 ที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ปรากฏตาม
ข้อมูลด้านล่างนี้ นอกจากนี้ เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะนาเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ
บริษัทต่อไป
2. รำยละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้
ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยน
มือ ไม่ ไ ด้ เว้ น แต่ โอนทางมรดก หรื อ แก่ ผู้ รั บ ผลประโยชน์ ตามข้ อ
3.6.2 (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “ใบสาคัญแสดงสิทธิ”)

จานวนที่เสนอขายครั้งนี้

ไม่เกิน 40,000,000 หน่วย

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

ระยะเวลาเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ

เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่มีมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติให้ออกและเสนอขาย

อายุใบสาคัญแสดงสิทธิ

ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ได้ออกและเสนอขาย

จานวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ

ไม่เกิน 40,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ
0.961 ของหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วิธีการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ

จัดสรรให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยไม่
ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์

อัต ราส่ว นหุ้น ที่จั ดสรรเพื่อ รองรับการใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญ แสดงสิทธิ ต่ อจ านวนหุ้ นที่ จ าหน่า ยได้ แล้วทั้งหมดของบริษั ท อาจมีอั ต ราลดลง
เนื่องจากอาจมี หุ้นที่จาหน่ายได้แล้วของบริษัทเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทของกรรมการและพนักงานตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 1
และโครงการ ESOP ครั้งที่ 2
1

1

อัตราการใช้สิทธิ

ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น

ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น

ราคาปิ ดของหุ้ นของบริ ษั ท ที่ ท าการซื้ อขายในตลาดหลั กทรั พย์ แห่ ง
ประเทศไทย โดยเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในช่วงระยะเวลา 15 วันทาการ
ติดต่อกัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด)

วันออกและเสนอขายใบสาคัญ
จะแสดงสิทธิ

คณะกรรมการบริหารหรือบุค คลที่ค ณะกรรมการบริห ารมอบหมาย
เป็นผู้กาหนดวันออกและเสนอขายใบสาคัญ แสดงสิทธิในครั้งนี้

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

กรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษทั ย่อยสามารถใช้สิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ปีที่ 1 กรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถใช้สิทธิ
ซื้อหุ้นสามัญได้ในจานวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทั้งหมดที่ กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยแต่ละคน
ได้รับจัดสรรจากบริษัท
ทั้งนี้ หากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิจะทาให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่
ถึงจานวนเต็มขอหน่วยการซื้อ (Board Lot) บนกระดานหลักในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ปัดรวมไปใช้สิทธิในการใช้สิทธิปีถัดไป
ปีที่ 2 กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถใช้สิทธิ
ซื้อหุ้นสามัญได้อีกจานวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทั้งหมดที่ กรรมการ และพนั กงานของบริ ษั ท และบริ ษั ทย่ อยแต่ ละคน
ได้รับจัดสรรจากบริษัท ทั้งนี้กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัท
ย่อยจะสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ต่อเมื่อครบระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่
บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ จนกว่าจะครบอายุของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ปีที่ 3 กรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถใช้สิทธิ
ซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิของตนในส่วนที่เหลือทั้งหมดได้เมื่อครบระยะเวลา
2 ปี นับจากวันที่บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ จนกว่า
จะครบอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทั้งนี้ หากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิจะทาให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึง
จานวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้น (Board Lot) บนกระดานหลัก
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ปัดรวมไปใช้สิทธิในการใช้สิทธิ
ครั้งสุดท้าย

สิทธิและผลประโยชน์อื่น
นอกเหนือจากสิทธิและ
ประโยชน์ที่พึงมีและพึงได้จาก
หุ้นสามัญตามปกติ

-ไม่มี-

2

3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ ในกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
3.1

ระยะเวลำแสดงควำมจำนงในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ
ให้ผู้ทรงสิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงความจานงในการใช้สิทธิซื้อ หุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้
ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายใน 5 วันทาการก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้งตลอดระยะเวลา
การใช้สิทธิ เว้น แต่การแสดงความจานงในการใช้สิทธิซื้อหุ้ นสามัญ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิครั้ง สุดท้า ย
กาหนดให้แสดงความจานงในการใช้สิทธิในช่วงระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายใน
การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง จานวนหุ้นที่จะใช้สิทธิซื้อนั้นจะต้องเป็นจานวนเต็มของหน่วยการซื้อ
หุ้นบนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในการใช้สิทธิครั้ง
สุดท้าย

3.2

วันกำหนดกำรใช้สิทธิ
ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันทาการวันสุดท้ายของทุกเดือนตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ในกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้ใช้สิทธิได้ภายใน 5 วันทาการก่อนวันที่ใบสาคัญแสดงสิทธิจะหมดอายุ

3.3

คุณสมบัติของกรรมกำร และพนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีสิทธิจะซื้อหลักทรัพย์ที่ออก
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4

3.4

เป็นกรรมการ และพนักงานของบริษัท หรือบริษัทย่อยที่มีอายุการทางานขั้นต่า 1 ปี
เป็นกรรมการ และพนักงานของบริษัท หรือบริษัทย่อยที่ได้รับการคัดเลือกซึ่งทาประโยชน์ให้แก่บริษัท
หรือบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี)
กรณียกเว้น ที่ไม่เป็นไปตามข้อ 3.3.1 และ 3.3.2 ให้นาเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริหารของ
บริษัท เพื่อพิจารณาให้เป็นกรณีพิเศษ
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่กรรมการและพนักงานของบริษัท หรือบริษัทย่อยที่คณะกรรมการบริษัท
กาหนดให้แต่ ละรายในระดั บตาแหน่ งงานเดียวกั นไม่ จาเป็ นต้ องมี จ านวนเท่ ากัน ทั้ งนี้ ขึ้ นอยู่ กั บ
ตาแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ทาให้แก่บริษัท
หรือบริษัทย่อย

ขั้นตอนกำรใช้สิทธิ
3.4.1

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ จะต้องดาเนินการและ
นาส่งเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ ในระหว่างระยะเวลาแสดง
ความจานงการใช้สิทธิ
(ก) แบบแสดงความจานงในการใช้สิทธิซื้ อหุ้ นสามัญ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและ
ครบถ้ วนทุ กรายการ (สามารถติ ดต่ อขอรั บแบบแสดงความจ านงการใช้ สิ ทธิ ได้ ที่ ส านั ก
ทรัพยากรบุคคลของบริษัท) ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้จัดการมรดก ทายาทโดยธรรม ผู้รับพินัยกรรม
ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลตามกฎหมาย ตามข้อ 3.6.2 ของข้อกาหนดสิทธินี้ เป็นผู้แสดงความ
จานงดังกล่าว ให้นาส่งแบบแสดงความจานงที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และ
ครบถ้วนทุกรายการดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานแสดงการเข้าเป็นผู้รับโอนสิทธิโดยถูกต้อง
ครบถ้วน ตามกฎหมายและเงื่อนไขในข้อ 3.6.2 ของข้อกาหนดสิทธินี้
(ข) ใบสาคัญแสดงสิทธิ (หรือหนังสือรับรองสิทธิ) ตามจานวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจานง
ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
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(ค)
(ง)

ชาระเงินค่าหุ้นตามจานวนที่ระบุในแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
ชาระเงินค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งบริษัทมีหน้าที่
ต้องนาส่งกรมสรรพากรตามกฎหมาย

3.4.2. ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็นผู้รับภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
3.4.3. ในกรณีที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่ชาระเงินค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิ
ซือ้ หุ้นสามัญนี้ให้แก่บริษัทตามข้อ 3.4.1 (ง) เต็มตามจานวนในเวลาที่กาหนด ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ
ก็ตาม และบริษัทได้นาเงินของบริษัทเท่ากับจานวนเงินค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่บริษัทมีหน้าที่
ต้องนาส่งตามกฎหมายต่อ กรมสรรพากรไปก่อนแล้ ว ชาระเงินภาษีแทนพนักงานที่เข้าร่ว ม
โครงการ ให้ถือว่าพนักงานที่เข้าร่วมโครงการตกลง (โดยไม่ยกเลิกเพิกถอน) ให้แก่บริษัทใน
การหักเงินค่าภาษีจานวนใดๆ ที่บริษัทได้ชาระล่วงหน้าไปก่อนแทนพนักงานทีเ่ ข้าร่วมโครงการนัน้
จากเงินค่าจ้าง โบนัส หรือผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัทจะจ่ายให้แก่พนักงานซึ่งบริษัทสามารถหักได้
ตามกฎหมาย และให้สิทธิบริษัทนาเงินดังกล่าวเพื่อชาระหรือหักกลบกับจานวนเงินภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่ายที่ผู้ถือ ใบสาคัญแสดงสิทธิต้องชาระคืนให้แก่บริษัท
3.4.4. เมื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้สาหรับการใช้สิทธิซื้อ
หุ้นสามัญโดยครบถ้วนแล้ว บริษัทจะดาเนินการออกหุ้นรองรับในชื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือ
ผู้จัดการมรดก ทายาทโดยธรรม ผู้รับพินัยกรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล ตามกฎหมาย (กรณีตาม
ข้อ 3.6.2) และจะจั ดส่งใบหุ้นไปยั งที่อยู่ที่ ได้ระบุ ไว้ในแบบแสดงความจ านงในการใช้ สิทธิทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวันกาหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจ
ตกลงกับผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิล่วงหน้าให้ บริษัทเก็บใบหุ้นนั้นไว้ที่บริษัท เพื่อให้ผู้ถือ ใบสาคัญ
แสดงสิทธิมารับไปด้วยตนเองก็ได้ หรือจัดส่งไปตามหน่วยงานที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ สังกัดอยู่
หรือผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอาจเลือกใช้บริการระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ของ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก็ได้ ซึง่ จะไม่ทาให้สิทธิของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิลดลง

3.5

3.4.5

เมื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้แสดงความจานงในการใช้สิทธิซอื้ หุ้นสามัญตามข้อ 3.4.1 แล้ว ความ
จานงในการใช้สิทธินี้จะไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ
จากบริษัท

3.4.6

บริษัทจะแจ้งรายชื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิซึ่งใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ต่อ บริษัท ศูนย์
รับ ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้
ดาเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุด
ทะเบี ย นผู้ ถื อ หุ้ น ตามจ านวนหุ้ น สามั ญ ที่ ค านวณได้ จ ากการใช้ สิ ท ธิ ใ นครั้ ง นั้ น และบริ ษั ท จะ
ดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับแต่วันสิ้นสุด
ของระยะเวลาในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

เงื่อนไขกำรปรับสิทธิ
บริษัทจะดาเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ (Exercise Price) และอัตราการใช้สิทธิ (Exercise Ratio) เพื่อรักษา
ผลตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะได้รับไม่ด้อยไปกว่าเดิม ในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้น
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3.5.1. เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหรือการ
แบ่งแยกหุ้นสามัญที่ออกแล้วของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ
จะมีผลบังคับทันทีเมื่อได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท
ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้
Price 1

=

Price 0 x (Par 1)
(Par 0)

อัตราการใช้สิทธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้
Ratio 1 =
โดยที่ Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
Par 1
Par 0
3.5.2

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

Ratio 0 x (Par 0)
(Par 1)
ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญ (Ordinary Shares) ที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ และ/หรือ
ให้แก่บุคคลใดๆ ในราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คานวณได้ต่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคา
ตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับ
ทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่
ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สาหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right
Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่บุคคลใดๆ แล้วแต่กรณี
“ราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่ ออกใหม่ ” คานวณได้จากจานวนเงินทั้งสิ้น ที่บริษัทจะได้รับจากการ
เสนอขายหุ้น หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการออกหลักทรัพย์นั้ น หารด้วยจานวนหุ้นสามัญ
ทั้งสิ้นที่ออกใหม่
“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ” หมายถึง ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นสามัญของ
บริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทาการ
(วันที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้
ในการคานวณ โดยที่ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้าหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท หมายถึง มูลค่า
การซือ้ ขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหารด้วยจานวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมด
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“วันที่ใช้ในการคานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ
ออกใหม่ สาหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย
XR) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ สาหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่
บุคคลใดๆ ตามแต่กรณี
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อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญพร้อมกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ในเงื่อนไขที่จะต้องจอง
ซื้อด้วยกัน ให้นาราคาเฉลี่ยเสนอขายทุกราคามาคานวณราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ใน
กรณีที่มีการเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นาราคา
เสนอขายที่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ” มาคานวณการ
เปลี่ยนแปลงเท่านั้น
ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้
Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP (A + B)]
อัตราการใช้สิทธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP (A + B)]
[(A x MP) + BX]
โดยที่

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
A

B
BX

3.5.3

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
จานวนหุ้น สามัญ ที่ไ ด้เ รีย กชาระเต็ม มูล ค่า แล้ว ณ วัน ก่อ นปิด สมุ ด
ทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้น
สามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และ/หรือก่อนวันแรกของ
การเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ สาหรับกรณีเสนอขายหุ้นสามัญที่ออก
ใหม่ให้แก่บุคคลใดๆ ตามแต่กรณี
คือ จานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ
เสนอขายแก่บุคคลใดๆ
คือ จานวนเงินที่จะได้รับทั้ งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ที่เกิดขึ้ น จากการ
ออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่นั้น ทั้งการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/ หรือ
เสนอขายแก่บุคคลใดๆตามแต่กรณี

เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ให้แก่บุคคลใดๆ โดยที่
หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิ ในการจองซื้อหุ้นสามัญ
(เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่
ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” การ
เปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบั งคับทันทีตั้ งแต่วันแรกที่ผู้ซื้ อหุ้นสามัญจะ
ไม่ ได้ รั บ สิ ท ธิ ในการจองซื้ อหลั ก ทรั พย์ อ อกใหม่ ใ ดๆ ข้ า งต้ น สาหรั บ กรณี ที่ เป็ น การเสนอขาย
หลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออก
ใหม่ใ ดๆ ข้างต้นที่มีสิทธิจ ะแปลงสภาพ/เปลี่ย นเป็นหุ้นสามัญ ได้หรือให้สิทธิใ นการจองซื้ อหุ้น
สามัญแก่บุคคลใดๆ แล้วแต่กรณีราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้
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ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้
Price 1 =

Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP (A + B)]

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้
Ratio 1 =
โดยที่

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
A

B

BX

Ratio 0 x [MP (A + B)]
[(A x MP) + BX]

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ”
จ านวนหุ้ น สามั ญ ที่ ไ ด้ เ รี ย กช าระเต็ ม มู ล ค่ า แล้ ว ณ วั น ก่ อ นปิ ด สมุ ด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิจะแปลง
สภาพ/เปลี่ย นเป็น หุ้น สามัญ ได้ห รือ ให้สิท ธิใ นการจองซื้ อ หุ้น สามัญ
กรณีเ สนอขายให้แ ก่ผู้ถือหุ้น เดิม และ/หรือก่อ นวัน แรกของการเสนอ
ขายหลัก ทรัพ ย์ที่อ อกใหม่ที่มีสิท ธิที่จ ะแปลงสภาพ/เปลี่ย นเป็น หุ ้น
สามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้ อหุ้นสามัญแก่บุคคลใดๆ กรณีเสนอ
ขายให้แก่บุคคลใดๆตามแต่กรณี
คือ จานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ที่มี
สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้ อ
หุ้นสามัญตามที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่บุคคลใดๆ
คือ จานวนเงิน ที่จ ะได้ รับทั้งสิ้นหลัง หักค่าใช้จ่ายจากการออกหลัก ทรัพ ย์
ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือ ใช้สิทธิใ น
การจองซื้อหุ้นสามัญสาหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือ
เสนอขายแก่บุค คลใดๆ รวมกับ เงิน ที่จ ะได้รับ จากการใช้ สิท ธิซื้อ หุ้น
สามัญ

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นสามัญของบริษัท
ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทาการ (วันที่หุ้น
สามัญของบริษัทมีการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการ
คานวณ โดยที่ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้าหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท หมายถึง มูลค่าการซื้อ
ขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหารด้วยจานวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขาย ทั้งหมดในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“วันที่ใช้ในการคานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์
ออกใหม่ใดๆ ข้างต้น สาหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้น
เครื่องหมาย XR) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ข้างต้นที่มีสิทธิจะแปลง
สภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญแก่บุคคลใดๆ แล้วแต่กรณี
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3.5.4

เมื่ อ บริ ษั ท จ่ า ยเงิ น ปั น ผลทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว นเป็ น หุ้ น สามั ญ ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท การ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญ
จะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)
ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้
Price 1 =

Price 0 x (A)
(A + B)

อัตราการใช้สิทธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้
Ratio 1 =
โดยที่

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
A
B

3.5.5

Ratio 0 x (A + B)
A

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
จานวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล
คือ จานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของ
บริษัทสาหรับการดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิการ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้ งแต่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มี
สิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD)
อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น คานวณโดยนาเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการ
ดาเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หารด้วยกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดาเนินงาน
ของรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าว ให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่าย
ระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีดังกล่าวด้วย
ในการคานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธินั้ น บริษัทต้องนาเงินปันผล
ที่จ่ายจริงให้แก่ผู้ถือหุ้น สาหรับรอบปีบัญชีเดียวกันเท่านั้ น มารวมเพื่อคานวณการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว
หากจานวนเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายจริง มิได้มีผลทาให้ บริษัทต้องปรับสิทธิของผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ เนื่องจากอัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายมีค่าไม่เกินร้อยละ 50 หากต่อมาบริษัท
ประกาศจ่ายเงินปันผลอีกครั้งในรอบปีบัญชีเดียวกัน บริษัทจะต้องนาจานวนเงินปันผลระหว่างกาล
ที่ประกาศจ่ายสาหรับรอบปีบัญชีเดียวกันมารวมกับเงิ นปันผลที่จ่ายครั้งล่าสุดด้วยเพื่อพิจารณา
การปรับสิทธิ
แต่ในกรณีที่บริษัทได้เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิอันเนื่องมาจากการจ่ายเงิน
ปั น ผลระหว่ า งกาลของรอบปี บั ญ ชี ใ ดๆ แล้ ว และต่ อ มามี ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผลอี ก ในรอบปี บั ญ ชี
เดียวกัน ในกรณีนี้จานวนเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปสาหรับรอบปี บัญชีนั้นจะไม่นามารวม
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คานวณเพื่อการพิจารณาการปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอีก เนื่องจากผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิได้รับการชดเชยจากการปรับสิทธิเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว
“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ” หมายถึง ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นสามัญของ
บริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทาการ
(วันที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ติดต่อกันก่อนวันที่
ใช้ในการคานวณ โดยที่ราคาตลาดเฉลี่ยถ่ วงน้าหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท หมายถึ ง
มูลค่าการซื้ อขายหุ้นสามัญทั้ งหมดของบริษัทหารด้วยจานวนหุ้นสามัญของบริษัทที่ทาการซื้ อ
ขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“วันที่ใช้ในการคานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้ อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วั นแรกที่
ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)
ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้
Price 1 =

Price 0 x [MP - (D - R)]
MP

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้
Ratio 1 =
โดยที่

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
D
R

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

Ratio 0 x (MP)
[MP - (D - R)]
ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น
เงิ นปั นผลต่ อหุ้ นที่ จ่ า ยหากน าก าไรสุ ทธิ หลั ง หั ก ภาษี เ งิ น ได้ ในอั ต รา
ร้อยละ 50 มาคานวณจากจานวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

3.5.6

ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทาให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้ โ ดย
ที่ เหตุ ก ารณ์ ใดๆนั้ น ไม่ ได้ ก าหนดอยู่ ใ นข้ อ 3.5.1 ถึ ง 3.5.5 ให้ บ ริ ษั ทพิ จ ารณาเพื่ อ ก าหนดการ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่โดยไม่ทาให้สิทธิของผู้ถือ ใบส าคั ญ แสดง
สิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุดและจะแจ้งให้ ส านั ก งาน กลต. ทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องดาเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ ดังกล่าว

3.5.7

การคานวณเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 3.5.1 ถึง 3.5.6 เป็นอิสระต่อกัน
และจะคานวณการเปลี่ยนแปลงตามลาดับเหตุการณ์ก่อนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาด
ของหุ้ นสามั ญของบริษัท สาหรับในกรณีที่ เหตุ การณ์ ต่างๆ จะเกิดขึ้ น พร้อมกันให้ คานวณการ
เปลี่ยนแปลงเรียงลาดับดังนี้ ข้อ 3.5.1  3.5.5  3.5.4  3.5.2  3.5.3  3.5.6 โดย
ในแต่ ละล าดั บครั้ ง ที่ คานวณการเปลี่ย นแปลงให้ คงสภาพของราคาการใช้ สิท ธิเ ป็ น ทศนิ ย ม 3
ตาแหน่ง และอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 5 ตาแหน่ง
9

3.6

3.5.8

การคานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 3.5.1 ถึง 3.5.6 จะไม่มี
การเปลี่ยนแปลงซึ่งทาให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้ น และ/หรืออัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณี
การรวมหุ้น และจะใช้ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตาแหน่ง) คูณกับจานวน
หุ้นสามัญ (จานวนหุ้นสามัญคานวณได้จากอัตราการใช้สิทธิใหม่คูณกับจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่แสดงความจานงการใช้สิทธิ เมื่อคานวณได้จานวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตั ดเศษหุ้นนั้นทิ้ง)
สาหรับ จ านวนเงิน ที่ ค านวณได้ จ ากการใช้ สิท ธิใ นกรณี ที่ มีเ ศษของบาทให้ ตัด เศษของบาททิ้ ง
สาหรับกรณีที่การเปลี่ยนแปลงมีผลทาให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาซึ่ งต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของ
หุ้นสามัญของบริษัท ก็ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็น ราคาการใช้สิทธิใหม่ ส่วน
อัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คานวณได้ตามข้อ 3.5.1 ถึง 3.5.6 เช่นเดิม

3.5.9

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามที่กาหนดไว้ในข้อ 3.5.1
ถึง 3.5.6 บริษัทจะแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคานวณและเหตุผลที่ต้อง
มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแจ้งราคา
การใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิที่กาหนดใหม่รวมทั้งวันที่ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่
มีผลบังคับใช้ โดยบริษัทจะแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัต ราการ
ใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อ มูล ของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทยให้ผู้ถือ ใบสาคัญ แสดง
สิทธิทราบ พร้อมทั้ งปิดประกาศไว้ ณ ที่ทาการของบริษัท ทั้ งนี้ภายใน 15 วันนับจากวันที่การ
เปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิดังกล่าวมีผลบังคับใช้

ข้ อ ผู ก พั น ระหว่ ำ งบริ ษั ท กั บ กรรมกำร และพนั ก งำนของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย ในกำรจั ด สรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
3.6.1

กรณี บุ ค คลที่ มี สิท ธิ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรใบสาคั ญ แสดงสิ ท ธิ พ้ น สภาพจากการเป็ นกรรมการและ
พนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย เนื่องจากการเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัท หรือครบวาระ
ในการดารงตาแหน่งแล้วแต่กรณี ให้กรรมการ และพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยรายนั้นยังคง
มีสิทธิที่จะใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น

3.6.2

กรณีที่บุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ และ
พนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย เนื่องจากถึงแก่กรรม สาบสูญ ทุพพลภาพ หรือไร้สมรรถภาพ
จนไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้ ให้ผู้จัดการมรดก หรือผู้รับประโยชน์ของกรรมการ และ
พนักงานของบริษัท หรือบริษัทย่อยดังกล่าว แล้วแต่กรณี สามารถใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ของผู้ถึงแก่กรรม ผู้สาบสูญ ผู้ทุพพลภาพ หรือผู้ไร้สมรรถภาพดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น

3.6.3

กรณีที่บุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ และ
พนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยด้วยเหตุอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.1 หรือ 3.6.2 ข้างต้น ให้
กรรมการ และพนั ก งานของบริ ษัท หรือ บริษั ทย่อยรายนั้ น ต้อ งใช้ สิทธิ ในการซื้ อหุ้ น สามั ญตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่ตนมีเฉพาะในส่วนที่ครบกาหนดให้ใช้สิทธิได้แล้วเท่านั้น โดยจะต้องใช้สิทธิให้
แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน นับจากวันที่พ้นสภาพการเป็นกรรมการ และพนักงานของบริษัท หรือ
บริษัทย่อยดังกล่าว
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ใบสาคัญแสดงสิทธิที่ไม่มีการใช้สิทธิ ในกรณีที่กรรมการ และพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่
สามารถใช้สิทธิที่เหลืออันเนื่องมาจากเหตุตามข้อ 3.6.3 ให้กรรมการ และพนักงานจัดส่งใบสาคัญ
แสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่บริษัทเพื่อยกเลิก
3.7

กรณีใช้สิทธิไม่ครบตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ หากกรรมการ และพนักงานของบริษัท หรือบริษัทย่อยไม่ใช้
สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วนและใบสาคัญแสดงสิทธิได้ครบกาหนดอายุ
ลงให้ถือว่ากรรมการ และพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยสละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่เหลือ
โดยกรรมการ และพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จากบริษัท

3.8

ควำมช่วยเหลือจำกบริษัทในกำรจัดหำแหล่งเงินทุนแก่กรรมกำร และพนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อย
-ไม่มี-

3.9

กำรปรับสิทธิ บริษัทอาจจะต้องสารองหุ้นสามัญเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ได้มีการกาหนด โดยประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
กรณีที่มีการปรับสิทธิที่จะต้องมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มเติมเกินกว่าจานวนหุ้นที่รองรับในการปรั บสิทธิในครั้ง
นั้นๆ ให้บริษัทนาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มเติมในครั้งต่อไป หากระยะเวลาที่อายุ
ใบสาคัญแสดงสิทธิคงเหลือน้อยกว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่ จะมีขึ้นในอนาคต ให้บริษัท ดาเนินการนาเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยเร็วก่อนใบสาคัญแสดงสิทธิจะหมดอายุลง

4. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจำกกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิให้ แก่กรรมกำร และพนักงำน
ของบริษัทและบริษัทย่อยครั้งนี้
4.1

ผลกระทบต่อรำคำตลำดของหุ้น (Price Dilution) เมื่อมีกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นของกรรมกำร และ
พนักงำนของบริษัท และบริษัทย่อย
การกาหนดราคาการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้กาหนดจากราคาปิดของหุ้นของบริษัท ที่ทาการซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในช่วงระยะเวลา 15 วันทาการติดต่อต่อกัน ก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งราคาดังกล่าวใกล้เคียงกับราคาตลาด ดังนั้น การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
ในครั้งนี้จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาหุ้น
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นของกรรมการ และพนักงานของบริษัท
และบริษัทย่อยจะขึ้นอยู่กับราคาตลาดหุ้นของบริษัท ณ วันที่หุ้นเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิของกรรมการ และ
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยเข้าทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้สูตรคานวณ
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
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4.2

ผลกระทบของผู้ถือ หุ้น เดิม สำหรับ กำรลดลงของสัด ส่ว นควำมเป็น เจ้ำ ของหรือ สิท ธิอ อกเสีย ง
ของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ในกรณีที่มีกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ของกรรมกำร
และพนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดโดยคำนวณจำกทุนที่เรียกชำระแล้วในปจจจุบัน2
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
จานวนหุ้นทั้งหมดที่เกิดจากการใช้สิทธิ
รวมจานวนหุ้นหลังการใช้สิทธิ
สัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิมลดลงหลังการใช้สิทธิ
วิธีคานวณ

4.3

=
=
=
=

4,179,624,512 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
ไม่เกิน 40,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ไม่เกิน 4,219,624,512 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
ร้อยละ 0.95
40,000,000
4,179,624,512+40,000,000

จำนวนหุ้นที่จะจัดไว้เพือ่ รองรับกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขำยและจัดสรรให้แก่กรรมกำร
และพนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้ว2
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
= 4,179,624,512 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
จานวนหุ้นที่จะจัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
= ไม่เกิน 40,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท )
ตามที่จัดสรรให้กรรมการและพนักงานของบริษัท
และบริษัทย่อย
คิดเป็นสัดส่วนกับจานวนหุ้นทีจ่ าหน่าย
= ร้อยละ 0.96 ของหุ้นทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด

4.4 รำยชือ่ กรรมกำร และพนักงำนที่มีสิทธิจะได้รับกำรเสนอขำยและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่ำ
ร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะออกและเสนอขำยในครั้งนี้
ที่
1
2

รำยชือ่ กรรมกำร/พนักงำน
นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์
นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์

จำนวนใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่ได้รับ (หน่วย)

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำร

3,000,000
3,000,000

7.50
7.50

ทั้งนี้ จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้นจานวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย
4.5

หุ้นสำมัญที่ออกตำมกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภำพเท่ำเทียมกับ
หุ้นสำมัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้ำนี้ทุกประกำร

5. ลักษณะและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายต่อกรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อ
กรรมการหรือพนักงาน ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
2

เป็นการคานวน ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเนื่องจากการ
ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทของกรรมการและพนักงานตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 1 และโครงการ ESOP ครั้งที่ 2

12

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการใช้
สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
เมื่อพ้นวันกาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิดังกล่าวจะหมดสภาพลง และไม่
สามารถนามาใช้สิทธิได้อีกต่อไปไม่ว่ากรณีใดๆ
6. สิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรคัดค้ำนกำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมกำรหรือพนักงำนตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 32/2551 ฉบับลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551
ตามข้อ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 การออกและ
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการหรือพนักงานต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม้น้อย
กว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกัน
เกินกว่าร้อยละสิบของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าว
ในกรณีที่จะเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการหรือพนักงานรายใด เกินกว่าร้อยละห้าของจานวนใบสาคัญ
แสดงสิทธิทั้งหมดที่ เสนอขายในครั้งนี้ ตามข้อ 12 (2) (3) แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนดังกล่าว
ข้างต้น ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย
สามคน และต้ อ งไม่ มี ก รรมการที่ จ ะได้ รั บ การจั ด สรรหลั ก ทรั พ ย์ เ กิ น กว่ า ร้ อ ยละห้ า ดั ง กล่ า วเป็ น กรรม การใน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ต้องมีมติอนุมัติการเสนอขายใบสาคัญแสดง
สิทธิดังกล่าวให้แก่กรรมการหรือพนักงานเป็นรายบุคคล โดยมติอนุมัติสาหรับแต่ละบุคคล ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ม าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้น ซึ่งถือ
หุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้า ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านมติดังกล่าว
7. รำยชื่อกรรมกำรและพนักงำนที่มีสทิ ธิจะได้รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่ำร้อยละห้ำของจำนวน
ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ขออนุญำตในครั้งนี้
กรรมกำร/พนักงำน

ตำแหน่ง

จำนวนใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จัดสรร
(หน่วย)
7.1 นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3,000,000
จานวนครั้งของกรรมการในการเข้าร่วมประชุมและขาดประชุมในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) มีการประชุม 7 ครั้ง
มีสิทธิในการเข้าประชุม 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง ขาดประชุม - ครั้ง
7.2 นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ กรรมการ /ประธานเจ้า หน้าที่ ด้า น
3,000,000
สนับสนุนองค์กร
จานวนครั้งของกรรมการในการเข้าร่วมประชุมและขาดประชุมในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) มีการประชุม 7 ครั้ง
มีสิทธิในการเข้าประชุม 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง ขาดประชุม - ครั้ง
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คิดเป็นร้อยละ
(ของโครงกำร)
7.50

7.50

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนสาหรับโครงการ ESOP
ทั้ง นี้ จานวนใบสาคัญ แสดงสิท ธิที่จ ะออกและเสนอขายในครั้ง นี้ร วมทั้ง สิ้น ไม่เ กิน 40,000,000 หน่ว ย และ
เนื่อ งจากราคาการใช้สิท ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิไ ด้ ถูก กาหนดให้เป็นราคาปิดของหุ้น ของบริษัท ที่ทาการซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในช่วงระยะเวลา 15 วันทาการติดต่อกัน ก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลดังกล่าวตามข้อ 7.1-7.2 จึงมิได้มีผลประโยชน์ เมื่อคานวณเป็นตัวเงิน เมื่อมี การคานวณ
จากผลต่างของราคาเสนอขาย (รวมราคาการใช้สิทธิ) และราคาตลาด
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

(F 53-4)
แบบรายงานการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ข้าพเจ้าบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่
20 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 14.00 นาฬิกา ถึง 16.00 นาฬิกา เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้
1. การจัดสรรหุ้น
ตามที่ ป ระชุ ม ผู้ ถือ หุ้ นประจ าปี 2560 ได้ มี มติ ใ ห้เ พิ่ มทุ นจดทะเบีย นของบริ ษัท จาก 4,179,332,012 บาท เป็ น
4,379,332,012 บาท โดยออกหุ้นสามัญจานวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่า 200,000,000 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ทาให้ปัจจุบันบริษัท
คงเหลือหุ้นสามัญที่ยังมิได้นาออกจาหน่าย จานวน 120,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ที่จะจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานในครั้งต่อไป
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ ที่ยังมิได้นาอกจาหน่ายของบริษัท จานวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่า 40,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.96 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (โครงการ ESOP ครั้งที่ 3) เพื่อ
นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 รายละเอียดการจัดการ
จัดสรรให้แก่

จานวนหุ้น

ผู้ถือหุ้นเดิม
ประชาชน
บุคคลใดๆ (ระบุ)
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
ใบส าคั ญแสดงสิ ทธิ ที่
จัดสรรให้แก่กรรมการและ
พ นั ก ง า น ข อ ง บ ริ ษั ท
(โครงการ ESOP ครั้งที่ 3)

ไม่เกิน
40,000,000

อัตราส่วน
(เดิม : ใหม่)

ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น)

วัน เวลา จองซื้อ และ
ชาระเงินค่าหุ้น

หมายเหตุ

1:1

ราคาใช้ สิทธิ คือราคาปิ ด
ของหุ้นที่มีการซื้อขายใน
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ โ ดย
เฉลี่ยถ่วงน้าหนักในช่วง
ระยะเวลา 15 วัน ก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้น

-

-

หมายเหตุ: รายละเอียดของโครงการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

1

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอานาจในการพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสาคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนดาเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอานาจในการดาเนินใดๆ
ตามที่จาเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
1.2 การดาเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น
-ไม่ม-ี
2. กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง Auditorium
ชั้น 9 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุน้
ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2562
3. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
บริษัทจะขอจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และขอ
อนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเข้าทาการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
4. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
บริษัทฯจะได้รับเงินทุนหลังจากการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งเงินทุนที่บริษัทฯได้รับนี้จะจาไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ภายในบริษัทต่อไป
5. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากนี้เพื่อให้
บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการทางานเพื่อสร้ างประโยชน์ สูงสุดให้แก่บริษัท อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการ และ
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทางานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว
6. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากนี้เพื่อให้
บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการทางานเพื่อ สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการ และ
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทางานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีผลการดาเนินงานที่ดีในอนาคต
สิทธิของหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ได้ออกไปก่อนหน้านี้แล้ว และมีสิทธิในการรับเงินปันผลนับตั้งแต่วันที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่
ยื่นขอเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

รายชื่อกรรมการ และพนักงานที่ได้รับการเสนอขายและจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกในครั้งนี้

รายชื่อ
1. นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์

ตาแหน่ง
กรรมการ /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ กรรมการ /
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุน
องค์กร

จานวนใบสาคัญ คิดเป็นร้อยละ
แสดงสิทธิ
ของโครงการ
3,000,000

7.50

3,000,000

7.50

ประโยชน์ที่ทาให้แก่บริษัท
1. เป็นผู้นาในการสร้างวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน
2. พัฒนากลยุทธ์เชิงรุกและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานทุก 6 เดือน
ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย
3. เป็ น ผู้ น าสู ง สุ ด ของผู้ บ ริ ห ารและพนัก งานในการก ากับ ดู แ ลและ
บริ ห ารงานของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย รวมถึ ง การพั ฒ นาขี ด
ความสามารถของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อการแข่งขันกับบริษัท
ต่างๆ ภายนอก
1. เป็นผู้กากับดูแลและบริหารงานด้านการเงิน และงานด้านสนับสนุน
เพื่อให้ธุรกิจส่วนงานต่างๆ ดาเนินงานตามแผนงานและงบประมาณ
ที่วางไว้
2. บริหารสภาพคล่องทางการเงินให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท

จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม /
จานวนครั้งที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุม ในปี 2561
7/7

7/7

ผลประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อคานวณเป็นตัวเงิน (บาท): เนื่องจากบริษัทกาหนดราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญด้วยราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นของบริษัทที่ทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในช่วงระยะเวลา 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นราคาตลาดตามประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. จึงไม่มีผลประโยชน์ที่กรรมการหรือพนักงานแต่ ละรายดังกล่าวจะได้รับจากการเสนอขาย
หลักทรัพย์เมื่อคานวณเป็นตัวเงินจากผลต่างของราคาเสนอขายและราคาตลาด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

