วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง
เรียน

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2562
กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เอกสารแนบ 1. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของ
บริษัทและ/หรือพนักงานบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (ESOP-W3)
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ได้มีมติที่สาคัญ ดังนี้
1. เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2. เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกาไรสะสมและกาไรจากผลการดาเนินงานประจาปี
2561 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจานวน 126,874,291.00 บาท ซึ่งได้จ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.15 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.35 บาท
รวมเป็นเงิน 88,812,003.70 บาท โดยเงินปันผลที่จ่ายในครัง้ นี้ เป็นการจ่ายจาก
2.1 กาไรสะสมและกาไรของ กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษี จากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุ น (BOI) ในอัตราหุ้น
ละ 0.25 บาท คิดเป็นจานวนเงิน 63,437,145.50 บาท
2.2 กาไรสะสมและกาไรของ กิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (Non BOI) ในอัตรา 20% ในอัตราหุ้นละ 0.10
บาท คิดเป็นจานวนเงิน 25,374,858.20 บาท
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 และกาหนดจ่ายเงินปัน
ผล ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
3. เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจานวน 3 ท่าน คือ 1. นายภาณุ
พงศ์ วิจิตรทองเรือง 2.นางประครอง นามนันทสิทธิ์ 3. นายธาราพงษ์ รุจิวงศ์ กลับเป็นกรรมการของบริษัทอีก
วาระหนึ่ง
4. เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัตคิ ่าตอบแทนกรรมการปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ค่าตอบแทนเบีย้ ประชุมของกรรมการ
ค่าตอบแทนเบีย้ ประชุมของกรรมการ
เบีย้ ประชุมของกรรมการ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
เบีย้ ประชุมของกรรมการชุดย่อย
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาฯ
- กรรมการสรรหาฯ

ปี 2562 (ปีที่เสนอ)
(บาท)
ต่อการประชุม 1 ครั้ง
15,000
(ขอเสนอครั้งนี)้
10,000
ต่อการประชุม 1 ครั้ง
15,000
(ขอเสนอครั้งนี)้
10,000
12,500
10,000

ปี 2561 (ปีที่ผ่านมา)
(บาท)
ต่อการประชุม 1 ครั้ง
12,500
10,000
ต่อการประชุม 1 ครั้ง
12,500
10,000
12,500
10,000
1

-

เสนอค่าตอบแทนรายปีของกรรมการอิสระ เพื่อเป็นการตอบแทนจากการมีหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น
ของบริษัทจดทะเบียน และจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ดี
ค่าตอบแทนรายปี
- ประธานกรรมการ (1 ท่าน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (1 ท่าน)
- กรรมการตรวจสอบ (2 ท่าน)
- ผลประโยชน์อ่นื ใด

ปี 2562 (ปีที่เสนอ)
(บาทต่อคน)
180,000
180,000
180,000
-ไม่ม-ี
(ไม่เปลี่ยนแปลง)

ปี 2561 (ปีที่ผ่านมา)
(บาทต่อคน)
180,000
180,000
180,000
-ไม่ม-ี

-

บริษัทไม่มกี ารจ่ายค่าตอบแทนอื่น หรือผลประโยชน์อ่นื แก่กรรมการอิสระ
กรรมการซึ่ งไม่ใ ช่กรรมการอิสระ ได้แ ก่ กรรมการบริ ห าร และกรรมการที่ไ ม่เป็ น ผู้บริห าร มีความ
ประสงค์ไม่รับเบีย้ ประชุม และค่าตอบแทนรายปีในฐานะกรรมการบริษัท
- กรรมการบริหารบางท่าน ได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี
2560 และ จะมีการเสนอให้จัดสรร ESOP-W3 จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2562
5. เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตแิ ต่งตัง้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และบริษัทย่อย ประจาปี 2562 โดยอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2562 เป็นจานวนเงินรวมไม่เกิน
2,245,000 บาท และพิจารณาแต่งตั้ง นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร
วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่
4054 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท
6. เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราใช้ สิทธิใหม่สาหรับใบสาคัญแสดง
สิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญซึ่งออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย
(ESOP-W2) เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
หลังการปรับสิทธิ
เดิมก่อนการปรับสิทธิ
ESOP-W2
ปรับสิทธิครั้งที่ 2
ปรับสิทธิครั้งที่ 1
(ปีที่เสนอ)
(ปีที่ผ่านมา)
ราคาการใช้สิทธิ
15.40 บาท ต่อหุ้น
15.47 บาท ต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ*
1 หน่วยต่อ 1.009 หุ้น
1 หน่วยต่อ 1.004 หุ้น
* บริษัทต้องออกหุ้นสามัญรองรับการปรับสิทธิเป็นจานวน 70,400 หุ้น ((8 ล้านหน่วย x 1.009 หุ้น)- 8 ล้านหุ้น) โดยบริษัทได้ออก
หุ้นรองรับการใช้สิทธิจากการปรับสิทธิ ครั้งที่ 1 แล้วเป็นจานวน 32,000 หุ้น จึงต้องออกหุ้นรองรับการใช้สิทธิจากการปรับสิทธิ ครั้ง
ที่ 2จานวน 38,400 หุ้น

7. เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท จานวน 5,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือพนักงานของ
บริษัทย่อย ครัง้ ที่ 3 (ESOP-W3)
8. เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม
261,780,582 บาท เป็นจานวน 266,818,982 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 5,038,400 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
2

9. เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจานวน 5,038,400 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิฯ ของโครงการ ESOP-W2 และรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ESOP-W3
10. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง MR 216217 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
10260 โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ในวันที่ 15 มีนาคม
2562 (Record Date) โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2561 และแผนดาเนินการในปี 2562
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงิน สาหรับงวดการบัญชีสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน ปันผลจากกาไรสะสมและกาไรจากผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี
2561
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดเงินค่าตอบแทนประจาปี 2562
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการปรับราคาใช้สิทธิ และอัตราใช้สิทธิใหม่สาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท (ESOP-W2) เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกาไร
สุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จานวน
5,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือพนักงานของ
บริษัทย่อย ครัง้ ที่ 3 (ESOP-W3)
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัตกิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 261,780,582 บาท เป็น
จานวน 266,818,982 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 5,038,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 266,818,982 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 5,038,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ESOP-W2 และรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ ESOP-W3
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

------------------------------------------(นายภาณุพงศ์ วิจติ รทองเรือง)
ผู้มอี านาจรายงานสารสนเทศ

3

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1
บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด(มหำชน)
โครงกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมกำรบริหำร และ/หรือ
พนักงำนของบริษัท และ/หรือ พนักงำนของบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (ESOP-W3)
วัตถุประสงค์และควำมจำเป็น
1. เพื่อกระตุน้ และเสริมสร้างแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน
2. เพื่อตอบแทนกรรมการบริหารและพนักงานที่มีความตั้งใจและทุ่มเทในการทางาน
3. เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทฯ
สรุปรำยละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จัดสรรให้แก่กรรมกำรบริหำร และ/หรือพนักงำนของบริษัทแ ละ/หรือ
พนักงำนบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (ESOP-W3)
หัวข้อ
รำยละเอียด
ประเภทและชนิดของใบสาคัญ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จะจัดสรรให้แก่กรรมการบริหาร
และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย ชนิดระบุชื่อผู้ถือและ
โอนเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่การโอนทางมรดก
วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
ภายในระยะเวลา 4 เดือน นับจากวันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติใ ห้เ สนอขาย
ESOP-W3 โดยคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
เป็นผู้มอี านาจในการกาหนดวันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออก 5,000,000 หน่วย
และเสนอขาย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
0.00 บาท (ศูนย์บาท)
วันเสนอขาย
24-31 ส.ค. 2562
จานวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับ 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.97 ของจานวนหุ้น
การใช้สทิ ธิ
สามัญที่จาหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษัท ซึ่งมีจานวน 253,748,582 หุ้น
อัตราการใช้สิทธิ

ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ (โดยอัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงได้
ในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ราคาใช้สทิ ธิที่จะซื้อหุ้น

7.55 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่มีส่วนลดคิดเป็นร้อยละ 9.90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วง
น้าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลาดหลักทรัพย์) ในช่วงระยะเวลา 7 วันทาการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ ที่ 2/2562 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเท่ากับ 8.38 บาทต่อหุ้น (โดยราคาการ
ใช้สทิ ธิอาจเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
1. จัดสรรให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย
โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์
2. ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายต่อกรรมการบริหาร มีราคาเสนอขาย รวมทั้ง
ข้อกาหนดและเงื่อนไขเช่นเดียวกันกับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายต่อ
พนักงาน

วิธีจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
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หัวข้อ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ

รำยละเอียด
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท
ได้ปีละ 1 ครัง้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
กำรใช้สิทธิครั้งที่ 1 (วันที่ 30 กันยำยน 2562) ใช้สิทธิได้ไม่เกิน ร้อยละ 30 ของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท
กำรใช้สิทธิครั้งที่ 2 (วันที่ 30 กันยำยน 2563) ใช้สิทธิได้ไม่เกิน ร้อยละ 60 ของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท
กำรใช้สิทธิครั้งที่ 3 (วันที่ 30 กันยำยน 2564) ใช้สิทธิได้ไม่เกิน ร้อยละ 100 ของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท
ทั้งนี้ หากวันใช้สิทธิในแต่ละครั้งตรงกับวันหยุดทาการของธนาคาร ให้เลื่อนเป็นวันทา
การสุดท้ายก่อนวันใช้สิทธิ
ระยะเวลาแสดงความจานงในการ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ จะต้องแสดงความ
ใช้สทิ ธิ
จานงในการใช้สทิ ธิ ภายใน 10 วัน ก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ ในระหว่างเวลา 9.00 น.
ถึง 16.00 น. ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องแสดงความจานงการใช้สิทธิในช่วง
ระยะเวลา 15 วันก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง
จานวนหุ้นที่ใช้สิทธินั้นจะต้องเป็นจานวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้นบนกระดานหลัก
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกเว้นการใช้สทิ ธิในครัง้ สุดท้าย
ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่มี
ตลาดรองของหุน้ สามัญที่เกิดจาก ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (mai) หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (เมื่อมี
การใช้สิทธิของใบสาคัญแสดง
คุณสมบัติฯครบถ้วน)
สิทธิ
การปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะดาเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ไม่ให้ด้อยกว่าเดิม
1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการ
รวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
2. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาต่ากว่า ร้อยละ 90 ของราคา
ตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
3. เมื่ อ บริ ษั ท ฯ เสนอขายหลั ก ทรั พ ย์ ที่ อ อกใหม่ ป ระเภทหุ้ น กู้ แ ปลงสภาพหรื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นใดๆ โดยกาหนดราคาหรือคานวณราคาของหุ้นที่
ออกใหม่เพื่อรองรั บหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้น ต่า
กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญ
4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกาไรสุทธิตาม
งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ สาหรับผลการดาเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) – (5) ที่ทาให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม
ทั้ ง นี้ มอบหมายให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ บุ ค คลที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
มอบหมายเป็นผู้พิจารณากาหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ
หรือเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สทิ ธิ
5

หัวข้อ
นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ

รำยละเอียด
บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์ในการจัดสรรใบสาคัญ 1. บริษัทฯ จะดาเนินการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ จานวน 5,000,000 หน่วย
ให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือพนักงานของบริษัท
ย่อย ณ วันที่ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยไม่มีกรรมการบริหาร
และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือพนักงานของบริษัทย่อยรายใดได้รับจัดสรร
เกินกว่า ร้อยละ 5 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถอื หุ้น
2. ผู้ที่ได้รั บจั ดสรรต้องมี สถานภาพเป็น กรรมการบริ หาร และ/หรื อพนักงานของ
บริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ทาการจัดสรร
3. จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรแต่ละรายไม่จาเป็นต้องมีจานวน
เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ตาแหน่ง อายุงาน ความสามารถ ความรับผิดชอบที่มีต่อ
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย
เงื่อนไขการใช้สิทธิ
1. ผู้ ถื อ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ จ ะต้ อ งมี ส ถานภาพเป็ น กรรมการบริ ห าร และ/หรื อ
พนั ก งานของบริ ษั ท และ/หรื อ พนั ก งานของบริ ษั ท ย่ อ ย(แล้ ว แต่ กรณี ) ในวั น
กาหนดการใช้สทิ ธิ
2. ในกรณีที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริหาร และ/หรือ
พนั ก งานของบริ ษั ท และหรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย เนื่ อ งจากถึ ง แก่ ก รรม เจ็ บ ป่ ว ยอย่ า ง
ร้า ยแรง หรือทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้อีกต่อไป หรือเหตุอื่นใดที่
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ให้บุคคลดังกล่าวหรือทายาทหรือผู้พิทักษ์หรือ
ผู้อนุบาลของบุคคลดังกล่าว สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสาคัญแสดงสิทธิแทน
ได้จนครบอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
3. ในกรณีที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็น กรรมการบริหาร และ/
หรือพนักงาน เนื่องจากเกษียณอายุ หรือครบวาระในการดารงตาแหน่ง(แล้วแต่
กรณี) หรือการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท
นั้น เป็นผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอานาจการควบคุมในบริษัทฯและ/หรือ
บริษัทย่อย หรือการโอนย้ายตามคาสั่งบริษัทฯและ/หรือบริ ษัทย่อย หรือการปรับ
โครงสร้ า งองค์ ก ร ก่ อ นวั น ครบก าหนดอายุ ข องใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ให้
กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานรายนั้น ยังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิตามจานวน
ใบสาคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร
4. ในกรณี ที่ ผู้ ถื อ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ล าออก หรื อ พ้ น สภาพจากก ารเป็ น
กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานบริษัทและ/หรือพนักงานบริษัทย่อย ด้วยความ
สมัครใจ โดยเหตุอื่นนอกจากที่กาหนดในข้อ 2 และ 3 ข้า งต้น หรือถูกเลิกจ้า ง
หรือ ปลดออก ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดง
สิทธิที่ได้รับจัดสรรอีก และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิต้องคืนใบสาคัญแสดงสิทธิใน
ส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดที่ถืออยู่ให้แก่บริษัทฯ โดยทันที ซึ่งใบสาคัญแสดง
สิทธิส่วนที่บริษัทได้รับคืนในกรณีนี้ จะถูกนามาจัดสรรให้พนักงานของบริษัทและ/
หรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
4.1 จัดสรรให้แก่พนักงานเท่านัน้ (ไม่มกี ารจัดสรรให้กรรมการ) และไม่มีพนักงาน
รายใดจะได้รับการจัดสรรรวมแล้วเกินกว่าร้อยละ 5 ของจานวนใบสาคัญ
6

หัวข้อ

เงื่อนไขอื่นๆ

รำยละเอียด
แสดงสิทธิ ESOP-W3 ทั้งหมดที่ออกเสนอขาย ให้คณะกรรมการและหรือ
บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายพิจารณาและดาเนินการได้โดยไม่ต้องเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้น
4.2 กรณีเ ป็นการจัดสรรให้แ ก่กรรมการไม่ว่า จานวนเท่า ใด หรือจัดสรรให้แ ก่
พนักงานรายใดอันจะทาให้พนักงานรายนั้นได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3 ทั้งหมดที่
เสนอขาย บริ ษั ท ต้ อ งเรี ย กประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ ขออนุ มั ติ ใ ห้ บ ริ ษั ท ฯ น า
ใบสาคัญแสดงสิทธิม าจัดสรรให้แก่กรรมการหรือพนักงานรายที่ได้รับการ
จัดสรร โดยการเรียกประชุม หนังสือนัดประชุม และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
ทจ.32/2551 ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่
ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน รวมทั้งประกาศ หรือข้อกาหนดอื่นที่
แก้ไขเพิ่มเติม หรือใช้แทนประกาศฉบับดังกล่าว
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้
พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ
โดยรวมถึงการเจรจาตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการ
ด าเนิ น การต่ า งๆ อั น จ าเป็ น และสมควรอั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี้ ซึ่งรวมถึงการนาหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิเ ข้า จดทะเบียนเป็นหลั กทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
หรื อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย(SET) ตลอดจนด าเนิ น การขออนุ ญ าตต่ อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รำยชื่อผู้ท่ไี ด้รับกำรจัดใบสำคัญแสดงสิทธิ มีดังนี้
รำยชื่อ

นายธานินทร์ ตันประวัติ
นายรุง่ เรือง แก้วพวง

ตำแหน่ง

กรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการทั่วไป ของบริษัทย่อย
(บจก. เจ.เอส.วี.เทคนิคอล)
กรรมการ และผู้อานวยการส่วนบัญชีและ
การเงิน
กรรมการ และผู้อานวยการส่วน Supply Chain

จำนวนที่ได้รับ ร้อยละของจำนวนที่จะ
จัดสรร(หน่วย)
ออกและเสนอขำย
625,000
12.50
562,500
11.25
500,000

10.00

225,000
นายภาณุพงศ์ วิจติ รทอง
เรือง
150,000
นายธาราพงษ์ รุจวิ งศ์
กรรมการ และผู้อานวยการส่วนโรงงาน
หมายเหตุ จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายในครั้งนีร้ วมทั้งสิน้ 5,000,000 หน่วย

4.50

นายสมภพ จูโล่ห์

หัวข้อ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

3.00

รำยละเอียด
1. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
สูตรการคานวณ ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น
=

จานวนหุ้นหรือหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้
จานวนหุ้น paid-up + จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี้

.
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หัวข้อ

รำยละเอียด
= (5,000,000/(253,748,582 +5,000.000))
= 1.93%
2. ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกาไร(Earnings per share dilution) หรือ (EPS dilution)
สูตรการคานวณ ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกาไร
= EPS ก่อนเสนอขาย - EPS หลังเสนอขายครัง้ นี้
EPS ก่อนเสนอขาย
= (0.57-0.56) / 0.57
= 1.51%
โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย
= กาไรสุทธิ / จานวนหุ้น paid-up
= 144,275,033.12 / 253,748,582 = 0.57 บาทต่อหุ้น
และ EPS หลังเสนอขาย
=
กาไรสุทธิ
(จานวนหุ้น paid-up + จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี)้

.

= 144,275,033.12 / (253,748,582+5,000,000) = 0.56 บาทต่อหุ้น
กาไรสุทธิใช้ข้อมูลของงบการเงินรวมสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ
144,275,033.12 บาท
3. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)
สูตรการคานวณ ด้านการลดลงของราคา
= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย

= ( 8.38 – 8.36 ) / 8.38
= 0.24%
โดยที่ ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก 7 วันทาการก่อนวัน
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเท่ากับ 7.55 บาท/หุ้น
ราคาตลาดหลังเสนอขาย
= (ราคาตลาดฯ x จานวนหุ้น paid-up) + (ราคาใช้สิทธิ x จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี)้
จานวนหุ้น paid-up + จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้

= (8.38 x 253,748,582) + ( 7.55 x 5,000,000 )
253,748,582 + 5,000,000
= 2,164,163,117 / 258,748,582
= 8.36 บาท/หุ้น
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น เมื่อ
นอกจากนี้ บริษัทได้ มีการจดทะเบีย นเพิ่ มทุนรองรับ ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้ น
พิจารณาถึงใบสาคัญแสดงสิทธิ
สามัญของกรรมการ บริหาร และ/หรือ พนักงาน ครั้งที่ 2 รวมถึงจานวนหุ้นรองรับ
ESOP-W2 ที่เหลืออยู่ ซึ่งสามารถ เมื่อมีการปรับสิทธิ จานวนรวมทั้งสิ้น 8,070,400 หุ้น ใบสาคัญแสดงสิทธิดังกล่าว มี
ใช้สทิ ธิแปลงเป็นหุ้นสามัญได้
กาหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุดท้ายในวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยบริษัทยังมีหุ้นรองรับ
8,070,400 หุ้น (ภายหลังการปรับ การใช้สิทธิของ ESOP-W2 คงเหลือ 8,070,400 หุ้น (ภายหลังการปรับสิทธิ ครั้งที่ 2)
สิทธิ ครัง้ ที่ 2)
จึงนามาพิจารณาถึงผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้
1. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
8

หัวข้อ

รำยละเอียด

=

จานวนหุ้นที่เหลือรองรับ ESOP-W2+ จานวนหุ้นหรือหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้ .
จานวนหุ้น paid-up+จานวนหุ้นที่เหลือรองรับ ESOP-W2 + จานวนหุ้นหรือหุน้ รองรับที่เสนอขาย
ครั้งนี้

=

(8,070,400+ 5,000,000)
.
(253,748,582 + 8,070,400+ 5,000,000)
= 4.90%

2. ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกาไร (EPS dilution)
= EPS ก่อนเสนอขาย - EPS หลังเสนอขายครัง้ นี้ (รวม ESOP-W2)
EPS ก่อนเสนอขาย
= (0.57-0.54) / 0.57
= 5.26%
โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย
= กาไรสุทธิ / จานวนหุ้น paid-up
= 144,275,033.12/ 253,748,582 = 0.57 บาท
และ EPS หลังเสนอขายครัง้ นี้ (รวม ESOP-W2)
=
กาไรสุทธิ
.
(จานวนหุ้น paid-up +จานวนหุ้นที่เหลือรองรับ ESOP-W2+ จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้ง
นี)้

= 144,275,033.12/ (253,748,582 + 8,070,400 + 5,000,000) = 0.54 บาท
กาไรสุทธิใช้ข้อมูลของงบการเงินรวมสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ
144,275,033.12 บาท
3. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)
= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย (รวม ESOP-W2)
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย

= ( 8.38 – 8.58 ) / 8.38
= -2.39%
โดยที่
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก 7 วันทาการก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่ง
เท่ากับ 8.38 บาท/หุ้น
ราคาตลาดหลังเสนอขาย
= (ราคาตลาดฯ x จานวนหุ้น paid-up) +(ราคาใช้สิทธิ x จานวนหุ้นที่เหลือรองรับ ESOP-W2)+
(ราคาใช้สิทธิ x จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี)้
.
จานวนหุ้น paid-up +จานวนหุ้นที่เหลือรองรับ ESOP-W2+ จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้

= (8.38 x 253,748,582) + ( 15.40 x 8,070,400) + ( 7.55 x 5,000,000 )
253,748,582 + 8,032,000 + 5,000,000
= 2,288,447,277.16 / 266,818,982
= 8.58 บาท/หุ้น
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หัวข้อ
ข้อมูลอื่นใดอันอาจส่งผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจของนักลงทุน

สิทธิในการคัดค้านของผู้ถอื หุ้น

ความช่วยเหลือทางการเงินจาก
บริษัทในการจัดหาแหล่งเงินทุน
ให้แก่กรรมการ
และ/หรือ
พนักงานของบริษัทและ/หรือ
บริษัทย่อย
รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถอื หุ้น
อาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม
และเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

รำยละเอียด
นักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจะได้รับประโยชน์ ทั้งในรูปของเงินปันผล(ถ้ามี) และ
มูลค่าของหุ้น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริหาร และ พนักงานของ
บริษัท โดยการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3 ถือเป็นการสร้า งขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ อันจะเพิ่มกาไรและมูลค่าหุ้นของ
บริษัทได้
การออกใบสาคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ กรรมการ
และ/หรือพนักงานบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในครั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10
ของจานวนเสี ย งทั้ ง หมดของผู้ ถื อหุ้ น ที่ม าร่ วมประชุ ม และมี สิท ธิ อ อกเสีย ง คัด ค้ า น
(VETO) การออกใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี้
บริษัทไม่มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในการใช้สิทธิแปลงสภาพของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3 ที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหาร และพนักงานของ
บริษัทและบริษัทย่อย

รายชื่อ
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร
1. ดร.สุรเดช จันทรานุรักษ์
2. นายนาพล เงินนาโชค
3. นายชนะ สิงห์รุ่งเรือง
-
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(F 53-4)

ง ง
แบบรำยงำนกำรเพิ่มทุน
บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด(มหำชน)
วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562

บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด(มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน / จัดสรรหุน้ เพิ่มทุน ดังต่อไปนี้
1.

2.

กำรเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและมีมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียน 261,780,582
บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็น 266,818,982 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 266,818,982 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 5,038,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งสิน้ 5,038,400 บาท
กำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจานวน 5,038,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับ
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ESOP-W2) และรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะ
ซือ้ หุ้นสามัญของบริษัทฯ (ESOP-W3)
2.1 รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้แก่

จำนวนหุ้น

เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
การแปลงสภาพของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
(ESOP-W2)
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ที่เสนอขายให้แก่
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ/
หรือพนักงานของบริษัท
และ/หรือพนักงานบริษัท
ย่อย (ESOP-W3)

38,400 หุ้น

5,000,000 หุ้น

อัตรำส่วน
(เดิม : ใหม่)
อัตราการใช้สิทธิ
เดิม 1:หน่วยต่อ
1.004 หุ้น ใหม่ 1
หน่วยต่อ 1.009 หุ้น

รำคำขำย
(บำทต่อหุ้น)
ราคาใช้สิทธิ เดิม
15.47 บาท ต่อหุ้น
ใหม่ 15.40 บาทต่อ
หุ้น

อัตราการใช้สิทธิ 1:1

- จัดสรรให้
กรรมการ ผูบ้ ริหาร
และ/หรือ พนักงาน
ของบริษัท และ/หรือ
บริษัทย่อย โดยไม่
คิดมูลค่า
- ราคาใช้สิทธิ 7.55
บาทต่อหุ้น

วัน เวลำ จองซื้อ
และชำระเงินค่ำหุ้น
ตามข้อกาหนดสิทธิ
ของ ESOP-2 (การ
ใช้สิทธิครั้งแรก
กาหนดขึน้ ในวันที่
30 มิถุนายน 2561)
ตามข้อกาหนดสิทธิ
ของ ESOP-3 (การ
ใช้สิทธิครั้งแรก
กาหนดขึน้ ในวันที่
30 กันยายน 2562)

หมำยเหตุ
จากการจ่ายเงินปัน
ผลมากกว่าเงื่อนไข
ตามข้อกาหนดสิทธิ
ของใบสาคัญแสดง
สิทธิ
โปรดพิจารณา
เอกสารแนบ 1

2.2

3.

การดาเนินการของบริษัท กรณีมีเศษของหุน้
การใช้สิ ทธิข องใบส าคั ญ แสดงสิท ธิที่ จะซื้ อหุ้น สามั ญของบริษัท ฯ ที่ เ สนอขายแก่กรรมการ ผู้บ ริหาร และ/หรื อ
พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในกรณีการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิครั้งใด ทาให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึง
จานวนเต็มหน่วยการซื้อขายหุ้น (Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ให้ปัดส่วนที่ทาให้
เกิดเศษหุ้น ดังกล่าวไปรวมการใช้สิทธิในช่วงระยะเวลาการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย
2.3 จานวนหุ้นสามัญคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร
- ไม่มี –
กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติกำรเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุม ไบเทค บางนา ห้อง MR. 216-217 เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
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- กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 (Record Date)
4.

กำรขออนุญำตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนต่อหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขกำรขออนุญำต
บริษัทจะดาเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบีย นและทุนชาระแล้วของบริษัทต่อกรมพัฒ นาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ และขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการนาหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์

5.

วัตถุประสงค์ของกำรเพิ่มทุนอละกำรใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
- เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริ ษัท และ/
หรือบริษัทย่อย
- เพื่อใช้เงินที่ได้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

6.

ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจำกกำรเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- เป็ น แรงจู ง ใจให้ กรรมการบริ ห าร รวมทั้ ง พนั ก งาน ในการท างานให้ บ ริ ษั ท เจริ ญ ก้ า วหน้ า และรั ก ษาบุ ค ลากรที่ มี
ความสามารถ ให้คงอยู่กับบริษัทฯ
- บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติมสาหรับการดาเนินธุรกิจ

7.

ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจำกกำรเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักสารองตามกฎหมาย
และ กันสารองอื่น (ถ้ามี) ดังนั้นเมื่อบริษัทเจริญก้าวหน้าย่อมสามารถจ่ายปันผลได้อย่างต่อเนื่อง อันอาจจะทาให้มูลค่าหุ้น
ของบริษัทมีความมั่นคง

8.

รำยละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบกำรตัดสินใจในกำรอนุมัติกำรเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- ไม่มี –

9.

ตำรำงระยะเวลำดำเนินกำรในกรณีที่คณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
1.
2.
3.
4.
5.

กำรดำเนินกำร
ประชุมคณะกรรมการบริษัท
วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือ
หุ้น
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
วันนามติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นฯ ไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนต่อ
กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์
วันที่จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามั ญของบริษัท
ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานบริษัท และ/หรือ
บริษัทย่อย

วัน / เดือน / ปี
27 กุมภาพันธ์ 2562
15 มีนาคม 2562 (RECORD DATE)
26 เมษายน 2562
ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการหรื อ ผู้ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการจะ
พิจารณากาหนดวันออกและเสนอขาย ภายใน 4 เดือน หลังจาก
ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
------------------------------------------(นายภาณุพงศ์ วิจติ รทองเรือง)
ผู้มอี านาจรายงานสารสนเทศ
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