สรุ ปสาระสาคัญของการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิให้ แก่ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
บริษทั ออริจนิ้ พร็อพเพอร์ ตี้ จากัด (มหาชน)
1.

วัตถุประสงค์ และความจาเป็ น
1.1 เพื่ อเป็ นการสร้ างแรงจู งใจและตอบแทนการปฏิ บตั ิ งานของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของ
บริ ษทั ให้มีความตั้งใจในการทางานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุ ดให้แก่บริ ษทั และผูถ้ ือหุ น้
1.2 สร้างแรงจูงใจให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารและ/หรื อพนักงานที่มีผลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้ยากให้
ทางานกับบริ ษทั ต่อไปในระยะยาวเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

2.

รายละเอียดเบื้องต้ นของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ชื่อหลักทรัพย์

: ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้น สามัญ ของบริ ษ ัท ออริ จิ้ น
พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด (มหาชน)ที่ออกให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และพนั ก งานของบริ ษัท รวมถึ ง กรรมการ ผู ้บ ริ หาร และ
พนักงานของบริ ษทั ของบริ ษทั ย่อย (“ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ”)

ประเภท/ชนิด

: ระบุชื่อผูถ้ ือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่โอนตามข้อ 3.2

อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

: 3ปี นับแต่ วนั ที่ ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ทั้งนี้ ภายหลังการ
ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ บริ ษทั จะไม่ขยายอายุใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ และจะเสนอขายหุ ้นรองรั บให้แล้วเสร็ จตามอายุข อง
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่เสนอขาย

: ไม่เกิน 3,150,000หน่วย

จานวนหุน้ สามัญที่จดั สรรไว้เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิ

: ไม่เกิน 3,150,000 หุน้ ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 0.72ของจานวนหุ น้ ที่
จ าหน่ า ยได้แ ล้ว ทั้ง หมดของบริ ษ ัท ก่ อ นการเสนอขายหุ ้น
สามั ญ ให้ แ ก่ ประชาชนเป็ นครั้ ง แรก (IPO) จ านว น
450,000,000 หุน้

วันออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

: วัน ที่ ก าหนดโดยคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท ทั้ง นี้
ภายหลังจากที่ บริ ษทั ฯ แปรสภาพเป็ นบริ ษ ทั มหาชนจากัด
และได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้ว

ลักษณะการเสนอขาย

: ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ อ อกในครั้ งนี้ เพื่ อ เสนอขายให้ แ ก่
กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิ จารณาจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ กาหนด

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

: 0 บาท (ศูนย์บาท)

อัตราการใช้สิทธิ

: ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย มี สิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ ได้ 1 หุ ้น
เว้นแต่กรณี มีการปรับอัตราการใช้สิทธิ ตามเงื่ อนไขการปรับ
สิ ท ธิ ต ามที่ จ ะก าหนดในข้อก าหนดสิ ท ธิ แ ละเงื่ อ นไขของ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

ราคาการใช้สิทธิ

: ต่ า กว่า ราคาเสนอขายหุ ้นสามัญต่ อประชาชนเป็ นครั้ งแรก
(IPO Price)ไม่เกินร้อยละ 50 เว้นแต่กรณี มีการปรับราคาการ
ใช้ สิ ทธิ ต ามเงื่ อ นไขการปรั บ สิ ทธิ ต ามที่ จ ะก าหนดใน
ข้อกาหนดสิ ทธิ และเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ

: เว้นแต่ในกรณี ที่กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานไม่สามารถ
ใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ได้ดงั ที่กาหนดไว้ในข้อ 3.2.2
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ สามารถที่ จะใช้สิทธิ ในการซื้ อหุ ้น
สามัญที่ออกใหม่ของบริ ษทั ฯ เมื่อครบระยะเวลา 6 เดือนนับ
แต่วนั ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
“วันกาหนดการใช้ สิทธิ ” คื อในวันทาการสุ ดท้ายของทุกๆ 6
เดือนที่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิ ตามใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ ไ ด้เ มื่ อ ครบระยะเวลา 6 เดื อ นนับ แต่ ว ัน ออก
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
โดยวันกาหนดการใช้สิทธิ ครั้งแรก คือ วันทาการสุ ดท้ายของ
เดื อนแรกภายหลังจากวันครบกาหนดระยะเวลา 6 เดื อนนับ
แต่วนั ที่บริ ษทั ได้ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และ
วันกาหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย จะตรงกับระยะเวลา5 วัน
ทาการก่ อนวันที่ ใ บส าคัญแสดงสิ ทธิ มีอายุครบ 3ปี นับ แต่
วันที่บริ ษทั ได้ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
เมื่อครบกาหนดระยะเวลา
ใช้สิทธิ ได้ไม่เกิน
(เดือนที่) นับจากวันที่ออก (ร้อยละของจานวนใบสาคัญ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
แสดงสิ ทธิ ที่ได้รับการ
จัดสรร)
6

ร้อยละ 10

12

ร้อยละ 25

18

ร้อยละ 40

24

ร้อยละ 60

30

ร้อยละ 80

36

ร้อยละ 100

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่เหลือจากการใช้สิทธิ หรื อไม่ถูกใช้สิทธิ
ในวันกาหนดการใช้สิทธิ ใดๆ สามารถสะสมเพื่ อนาไปใช้
สิ ทธิ ได้ในวันกาหนดการใช้สิทธิ ครั้ งต่ อๆ ไปได้ตลอดอายุ
ของใบส าคั ญ แสดงสิ ทธิ แต่ ห ากครบก าหนดอายุ ข อง
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ แล้ว ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ใดๆ ที่ไม่ถูกใช้
สิ ทธิ จะถูกยกเลิกและสิ้ นผลไป
“วันทาการ” หมายถึง วันทาการของบริ ษทั
ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการ
ใช้สิทธิ

: ผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซ่ ึ งประสงค์ที่จะใช้สิทธิ ในการซื้ อ
หุ น้ สามัญของบริ ษทั จะต้องแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ซ้ื อ
หุ ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในระหว่างเวลา 9.00 ถึ ง
15.00 น.ล่วงหน้าเป็ นระยะไม่น้อยกว่า5 วันทาการก่ อ นวัน
กาหนดการใช้สิทธิ ในแต่ละครั้งยกเว้นการแสดงความจานง
ในการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย ให้แสดงความจานงในการใช้สิทธิ
ในระหว่ า ง 15 วัน ท าการก่ อ นวัน ก าหนดการใช้สิ ท ธิ ค รั้ ง
สุ ดท้าย

ระยะเวลาการเสนอขาย

: บริ ษทั จะต้องเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ภายใน 1 ปี นับแต่
วันที่ ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 8/2557อนุ มตั ิ ให้บริ ษทั
ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และอนุ มตั ิ ให้บริ ษทั
แปรสภาพจากบริ ษทั จากัดเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด

วิธีการจัดสรร

: จัดสรรโดยตรงให้กบั กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานตาม
รายละเอี ย ดที่ ป รากฏในข้ อ 3. โดยไม่ ผ่ า นผู ้รั บ ช่ ว งซื้ อ
หลักทรัพย์

เหตุในการต้องออกหุ น้ ใหม่เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ

: เมื่ อมี การดาเนิ นการปรั บราคาการใช้สิทธิ ตามเงื่ อนไขการ
ปรั บสิ ทธิ ตามที่ กาหนดในข้อกาหนดสิ ทธิ และเงื่ อนไขของ
ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ซึ่ งเป็ นเหตุ ก ารณ์ ที่ ก าหนดไว้ต าม
ประกาศสานักงาน ก.ล.ต.

สิ ทธิ และประโยชน์อย่างอื่นนอกจากสิ ทธิ : -ไม่มีและประโยชน์ตามปกติของหุ น้ สามัญ
ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

: บริ ษัท จะไม่ น าใบส าคั ญ แสดงสิ ทธิ ที่ อ อกในครั้ งนี้ ไป
จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดรองของหุ น้ สามัญที่เกิดจากการใช้
สิ ทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

3.

: บริ ษทั จะนาหุ น้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญตาม
ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ อ อกในครั้ งนี้ เข้า จดทะเบี ย นเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิและการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
3.1

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
3.1.1 คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั โดยได้รับมอบหมายจากที่ ประชุม วิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่
8/2557 ให้มีอานาจในการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) พิจารณากาหนดรายนามผูบ้ ริ หารและพนักงานผูม้ ีสิทธิ ได้รับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และ
จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ผบู ้ ริ หารและพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ
สาหรั บรายละเอี ยดรายนามกรรมการทุ กรายที่ มีสิทธิ ได้รับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และ
จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่กรรมการแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ ปรากฏในข้อ 4.
ทั้งนี้ จะไม่มีกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ เกินกว่าร้อยละ 5 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ท้ งั หมด
(2) เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรื อลดจานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ของผูบ้ ริ หารและพนักงานที่ได้รับ
การจัดสรรไปแล้ว
3.1.2 ในกรณี ที่มีกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานไม่สามารถใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ได้
ดังที่ กาหนดไว้ในข้อ 3.2.2 บริ ษทั จะไม่นาใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ได้รับคื นจากกรรมการ
ผูบ้ ริ หารและพนักงานดังกล่าวมาจัดสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานรายอื่น โดย
บริ ษทั จะดาเนินการยกเลิกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวในภายหลัง
3.1.3 คุ ณสมบัติของกรรมการผูบ้ ริ หารและพนักงานที่ จะมี สิทธิ ได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ
1. กรณี กรรมการ
กรรมการที่จะมีสิทธิ ได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ต้องเป็ นกรรมการของบริ ษทั
หรื อบริ ษทั ย่อย ณ วันที่บริ ษทั ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริ ษทั
จะได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในจานวนที่ เมื่ อมี การใช้สิทธิ ตามใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ แล้ว กรรมการอิสระรายดังกล่าวต้องถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1ของจานวนหุ น้ ที่
มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั
2. กรณี ผบู ้ ริ หารและพนักงาน

ต้องเป็ นผูบ้ ริ หารและพนักงานซึ่ งเข้ามาทางานกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยก่ อนวันที่ 1
มกราคม 2557 หรื อเป็ นผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยตั้งแต่ระดับ 4
ขั้นไปหรื อในตาแหน่งเทียบเท่า
ในกรณี หากเป็ นผูบ้ ริ หารและพนักงานหรื อบริ ษทั ย่อยซึ่ งเข้ามาทางานกับบริ ษทั ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็ นต้นไป หรื อเป็ นผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่ต่ากว่า
ระดับ 4 ลงมาหรื อในตาแหน่งเทียบเท่า คณะกรรมการบริ หารจะเป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เป็ นรายบุคคลตามคุณประโยชน์ที่ได้ทาให้แก่บริ ษทั ฯ
3. จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ กรรมการผูบ้ ริ หารและพนักงานแต่ ละรายจะได้รั บ ไม่
จาเป็ นต้องมี จานวนเท่ า กัน ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั ตาแหน่ ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน
ศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ทาให้แก่บริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ในกรณี อื่นๆ นอกจากข้อ 1,2 และ 3 ให้คณะกรรมการบริ หารเป็ นผูพ้ ิจารณาเป็ นกรณี
พิเศษ
3.2

เงื่อนไขในการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
3.2.1 ผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องมี สภาพเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารและ/หรื อ พนักงานในวัน
กาหนดการใช้สิทธิ น้ นั ๆ
3.2.2 เงื่อนไขสาหรับผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่พน้ สภาพเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงาน
ในกรณี ต่างๆ ดังนี้
(ก)

กรณี พิการ ในสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดใช้สิทธิ แปลงสภาพให้สามารถใช้
สิ ทธิ ได้ทนั ที และใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ถึงกาหนดใช้สิทธิ แปลงสภาพได้แล้ว สามารถ
ใช้สิทธิ ได้ตามกรณี ทวั่ ไป

(ข) กรณี ถึงแก่ กรรม ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดใช้สิทธิ แปลงสภาพให้สามารถ
ใช้สิทธิ ได้ทนั ทีโดยทายาท หรื อผูร้ ับผลประโยชน์ และใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ถึงกาหนด
ใช้สิทธิ แปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สิทธิ ได้ตามกรณี ทั่วไปโดยทายาท หรื อผูร้ ั บ
ผลประโยชน์
(ค) กรณี เกษียณอายุใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดใช้สิทธิ แปลงสภาพให้สามารถใช้
สิ ทธิ ได้ทนั ที และใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ถึงกาหนดใช้สิทธิ แปลงสภาพได้แล้ว สามารถ
ใช้สิทธิ ได้ตามกรณี ทวั่ ไป
(ง)

กรณี การสิ ้นสภาพการจ้ างงานไม่ ว่าด้ วยเหตุใด ซึ่ งรวมถึงการลาออก การเลิกจ้ างหรื อให้
ออกจากงาน ไม่ ว่าด้ วยสาเหตุใดๆ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดใช้สิทธิ แปลง
สภาพจะถูกยกเลิกไป และใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่กาหนดใช้สิทธิ แปลงสภาพได้แล้ว ต้อง

ใช้สิทธิ ภายใน 30 วันหลังจากสิ้ นสภาพการจ้างงาน หรื อสิ้ นอายุใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน
3.2.3 หากกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานไม่ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใช้
สิ ทธิ ไม่ ครบถ้ว นและใบส าคัญ แสดงสิ ทธิ ด ังกล่ า วครบอายุ ตามที่ ก าหนดแล้ว ให้ถื อว่ า
กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ย่อยสละสิ ทธิ การใช้สิทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่เหลือดังกล่าว โดยกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานดังกล่าวไม่ มีสิ ทธิ
เรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆ จากบริ ษทั ฯ
3.2.5 คณะกรรมการบริ หารมีอานาจโดยสมบูรณ์ในการพิจารณากาหนดหรื อแก้ไขเงื่อนไขในการใช้
สิ ทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซ่ ึ งอาจแตกต่างไปจากที่ได้ระบุมาข้างต้นได้
4.

รายชื่ อกรรมการทุกรายที่ได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ชื่อของกรรมการ
นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี
นายสหัส ตรี ทิพยบุตร
พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิ ช
นางสาววรุ ณรัตน์ จูจ้ ินดา
นายนิวตั ิ ลมุนพันธ์
นางวีณา อรัญญเกษม
นายพีระพงศ์ จรู ญเอก
นางอารดา จรู ญเอก
นางสาวศิรินทรา จริ ยคุณ
รวม

5.

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จานวนใบสาคัญแสดง ร้อยละ (%) ของใบสาคัญ
สิ ทธิ ที่จดั สรร (หน่วย)
แสดงสิ ทธิ ท้ งั หมด
157,500
5.0
126,000
4.0
94,500
3.0
15,750
0.5
47,250
1.5
31,500
1.0
157,500
5.0
157,500
5.0
63,000
2.0
850,500

ผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้น
5.1 ผลกระทบต่ อราคาตลาดของหุ้นของบริษทั (Price Dilution)
ในกรณี ที่มีการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จดั สรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของ
บริ ษ ทั ทั้งจานวน 3,150,000 หน่ วย ดังนั้น การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ที่ จัดสรรให้
กรรมการ ผู บ้ ริ ห ารและพนักงานจะส่ งผลกระทบให้ร าคาตลาดของหุ ้ นของบริ ษ ัท ลดลง(Price
Dilution) โดยผลกระทบดังกล่าว สามารถคานวณได้ดงั นี้

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย*
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
หมายเหตุ
*ราคาตลาดหลังเสนอขาย =

(ราคาตลาด x จานวนหุน้ paid-up) + (ราคาใช้สิทธิ x จานวนหุน้ รองรับที่เสนอขายครั้งนี้)
จานวนหุน้ paid-up + จานวนหุน้ รองรับที่เสนอขายครั้งนี้

ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จดั สรรให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานเป็ นราคา
ต่ ากว่าราคาเสนอขายหุ ้นสามัญต่อประชาชนเป็ นครั้งแรก (IPO Price)บาท ร้อยละ 50 ซึ่ งราคา IPO
Price ยังไม่ได้กาหนด จึงไม่สามารถคานวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ ของบริ ษทั ได้
5.2 ผลกระทบต่ อส่ วนแบ่ งกาไรต่ อหุ้น (Earning Per Share Dilution) และสิ ทธิในการออกเสี ยงของผู้ถือ
หุ้น (Control Dilution)
ในกรณี ที่มีการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จดั สรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของ
บริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ย่อย ทั้งจานวน 3,150,000 หน่วย ดังนั้นการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ที่จดั สรรให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานจะส่ งผลกระทบให้ส่วนแบ่ งกาไรและสิ ทธิ ออก
เสี ยงของผูถ้ ือหุ น้ เดิมลดลง (Earning Per Share Dilutionand Control Dilution)โดยผลกระทบดังกล่าว
สามารถคานวณได้ดงั นี้
จานวนหุน้ รองรับที่เสนอขายในครั้งนี้

: ไม่ เ กิ น 3,150,000หุ ้ น (มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้เ ท่ า กับ 0.50
บาท)

จ านวนหุ ้น ที่ จ าหน่ า ยได้แ ล้ว ทั้ง หมด : 600,000,000 หุน้ (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 0.50 บาท)
ของบริ ษทั หลังการเสนอขายหุ น้ สามัญ
ต่อประชาชนเป็ นครั้งแรก (IPO)
ผลกระทบต่อส่ วนแบ่งกาไรต่อหุน้ และ : ร้อยละ 0.52
สิ ทธิ ในการออกเสี ยงของผูถ้ ือหุน้
=

จานวนหุ น้ รองรับที่เสนอขายครั้งนี้
จานวนหุน้ paid-up* + จานวนหุน้ รองรับที่เสนอขายครั้งนี้

หมายเหตุ * จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั หลังการเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนเป็ นครั้งแรก (IPO)

6.

ลักษณะและเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ และ/หรื อ
บริ ษทั ย่อยจะเป็ นไปตามที่ได้กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่ อง การ

เสนอขายหลัก ทรั พ ย์ที่ อ อกใหม่ ต่ อ กรรมการหรื อ พนัก งาน ลงวัน ที่ 15 ธั น วาคม 2551 และประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่ อง การขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นที่ ออกใหม่และหุ ้นที่ ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม
2551 หรื อประกาศอื่นใดที่ใช้บงั คับแทนรวมทั้งกฎและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.

สิ ทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้ านการเสนอขาย
การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ต่อกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานดังกล่าวจะต้องได้รับอนุ มตั ิ จากที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสี ยง ไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมี
สิ ทธิ ออกเสี ยงและต้องไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซึ่ งถือหุ น้ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุมและออกเสี ยงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

