SABUY 015/2564
วันที่ 19 เมษายน 2564
เรื่อง

การเปลี่ย นแปลงราคาการใช้สิท ธิใ บส าคัญ แสดงสิท ธิที่จ ะซื้อ หุ้น สามัญ ของบริษัท ฯ ให้แ ก่ กรรมการและ
พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครัง้ ที่ 2 (SABUY-ESOP2) การจัดตัง้ บริษัทย่อยใหม่และการเข้า ร่วม
ลงทุนของบริษทั ย่อย

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 1) สรุปสาระสาคัญของการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทั
สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด
(มหาชน) และบริษทั ย่อย (SABUY-ESOP 2) ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
2) แบบรายงานการเพิม่ ทุน (F53-4) ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ขอแจ้งมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 5/2564
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ซึ่งมีมติอนุ มตั ิการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุน้ สามัญของ
บริษทั ฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 2 (SABUY-ESOP2) การจัดตัง้ บริษทั ย่อยใหม่
และการเข้าลงทุนในกิจการทีเ่ กี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. อนุมตั เิ ปลี่ยนแปลงราคาใช้สทิ ธิใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั สบาย เทคโนโลยี
จากัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ครัง้ ที่ 2
(SABUY-ESOP2) โดยอนุ ม ัติใ ห้เ ปลี่ยนแปลงราคาใช้สิท ธิจากเดิม 3.25 บาทต่ อ หุ้น เป็ น 7.75 บาทต่ อ หุ้น เพื่อ ให้
สอดคล้องกับราคาตลาด ณ ปั จจุบนั ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะนาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ซึ่งจะประชุมใน
วันที่ 20 เมษายน 2564 นี้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ริ าคาใช้สทิ ธิของ SABUY-ESOP2 ที่ 7.75 บาทต่อหุน้ โดยมีรายละเอียด
สิง่ ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 1) และสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 2)
2. อนุมตั จิ ดั ตัง้ บริษทั ย่อยใหม่และการเข้าลงทุนในกิจการทีเ่ กี่ยวข้อง
2.1. อนุมตั จิ ดั ตัง้ บริษทั สบาย มาร์เก็ต พลัส จากัด ถือหุน้ ร้อยละ 99.99
บริษทั ที่จดั ตัง้

บริษทั สบาย มาร์เก็ต พลัส จากัด

ที่จดั ตัง้ บริษทั

230 ถ น น บาง ขุ น เ ที ย น - ช าย ท ะ เ ล แ ข วง แ ส ม ด า เ ข ต บาง ขุ น เ ที ย น
กรุงเทพมหานคร

ทุน

ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 2,000,000 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ก า ร
จัดตัง้

บริษทั โฮลดิ้ง (Holding Company) เพื่อลงทุนในธุรกิจบริหาร Supply Chain ใน
Ecosystem ของกลุ่ม SABUY
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ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.บริษทั ฯ
2.นายชูเกียรติ รุจนพรพจี
3.นายวิรชั มรกตกาล
รวม

หุ้น
1,999,998
1
1
2,000,000

บาท
19,999,980
10
10
20,000,000

กรรมการ

1.นายชูเกียรติ รุจนพรพจี
2.นายวิรชั มรกตกาล
กรรมการท่านใดท่านหนึ่งลงนามและประทับตราบริษทั

แหล่งที่มาของเงิ นทุน

กระแสเงินสดภายในบริษทั

สัดส่วน (%)
99.9%
<0.0%
<0.0%
100.0%

2.2. อนุ มตั ิให้บริษัท สบาย มาร์เก็ต พลัส จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย เข้าร่วมลงทุนกับ บริษัท ฟู้ดวิลล์
จากัด ในการจัดตัง้ บริษัท สบาย ฟู้ด พลัส จากัด โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 50 คิดเป็ นมูลค่าเงิน
ลงทุน 2.50 ล้านบาท
คู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้อง

บริษทั สบาย มาร์เก็ต พลัส จากัด และ

บริษทั ฟู้ดวิลล์ จากัด (“Foodville”) ดาเนินธุรกิจจัดจาหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง
และวัตถุดิบทุกประเภทที่ใช้สาหรับประกอบอาหารมากกว่ า 5,000 รายการ ทัง้
จากในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า ในราคายุติธรรม รวมไปถึง
บริ ก ารจัด ส่ ง สิ น ค้ า ตรงตามเวลาที่ ลู ก ค้ า ต้ อ งการ ภายใต้ แ นวคิ ด One-stop
Service Solution ซึ่งเป็ นนิตบิ ุคคลซึ่งไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริษทั ฯ และ
บริษัท ย่ อ ย ตามประกาศคณะกรรมการก ากั บตลาดทุ น ที่ ทจ.21/2551 เรื่อ ง
หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน (และทีไ่ ด้แก้ไขเพิม่ เติม)
วัตุ ป ระสงค์ ก ารร่ ว ม จัดตัง้ บริษัท สบาย ฟู้ ด พลัส จ ากัด เพื่อ ดาเนิ น ธุ ร กิจ จัดจ าหน่ ายอาหารสด
อาหารแห้ง และวัตถุดิบทุกประเภททีใ่ ช้สาหรับประกอบอาหาร ผ่านระบบ POS
ทุน
ของกลุ่มบริษทั SABUY
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว 5,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 500,000
หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท
โครงสร้างการถือหุ้น

โครงสร้างกรรมการ

รายชื่อผู้ถือหุ้น
หุ้น
บาท
สัดส่วน %
1.บจก. ฟู้ดวิลล์
250,000
2,500,000
50.00
2.บจก. สบาย มาร์เก็ต พลัส
249,999
2,499,990
49.99
3.นายวิรชั มรกตกาล
1
10
0.01
รวม
500,000
5,000,000
100.00
คณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการ 4 คนโดย โดยการเสนอชื่อจากผู้ถือ
หุน้ กลุ่มละ 2 คน
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ประโยชน์ ที่คาดว่าจะ เพื่อสนับสนุ นกลยุทธ์ ในการบริห ารจัดการและขยายธุร กิจใน Ecosystem ของ
กลุม่ บริษทั SABUY
ได้รบั
บริษัทฯ ขอเรียนว่าการเข้าท ารายการดัง กล่ าวทัง้ ข้อ 2.2 เข้าข่ายเป็ นรายการได้ม าซึ่ง สินทรัพ ย์ ต าม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มนี ัยสาคัญที่เข้า
ข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์ สิน (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการ
ได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือ
จาหน่ายไป”) โดยรายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.09 ตามเกณฑ์มูลค่าสิง่ ตอบแทน แต่
เมื่อนับกับการเข้าท ารายการได้ม าซึ่งทรัพย์ สินอื่นใดในรอบระยะเวลา 6 เดือนของบริษัทฯ มีขนาดสู ง สุ ด
เท่ ากับร้อ ยละ 5.51 ของกาไรสุ ท ธิข องบริษัท โดยพิจ ารณาตามงบการเงิน รวมของบริษัท ฯ ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็ นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์กาไรสุทธิจากการดาเนินงานที่มีขนาดรายการต่ ากว่า
ร้อ ยละ 15 ตามประกาศเรื่อ งการได้ม าหรือ จ าหน่ ายไป บริษัท ฯ จึง ไม่ ไ ด้มีห น้ าที่ต้ องเปิ ดเผยข้อ มู ลตาม
ประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไป
อนึ่ง การเข้าทารายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (ตามทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม) บริษทั ฯ จึงไม่มหี น้าทีต่ ้องดาเนินการตามประกาศดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเข้าร่วมลงทุนดังกล่าว เป็ นเหตุการณ์สาคัญของบริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนักลงทุนเพื่อทราบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

นายชัยรัตน์ สุวรรณ
เลขานุการบริษทั
ผูม้ อี านาจประกาศสารสนเทศ
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สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 1
สรุปสาระสาคัญของการออกและการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริษัท สบาย
เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษทั
ย่อย ครัง้ ที่ 2 (SABUY-ESOP 2) ที่แก้ไขเพิ่ มเติ ม
การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
(“บริ ษัทฯ”) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครัง้ ที่ 2 SABUY-ESOP 2 (“ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ”)
ต่อกรรมการในครัง้ นี้ บริษทั ฯ ไม่ได้กาหนดราคาเสนอขาย ข้อกาหนดและเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ทีด่ ไี ปกว่าการ
ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกและเสนอขายต่อพนักงาน โดยใบสาคัญแสดงสิทธิฯ มีรายละเอียดสาคัญ
ดังต่อไปนี้
1.

2.

วัตถุประสงค์และความจาเป็ น
1.1

เพื่อเป็ นการตอบแทนการการปฏิบตั ิงานของกรรมการและพนั กงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มี
ความตัง้ ใจในการทางานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้

1.2

เพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจให้ให้กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษทั ย่อยทีม่ คี ุณค่าต่อบริษัทฯ
ให้ทางานกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต่อไปในอนาคตเพื่อบรรลุเป้ าหมายทางธุรกิจและเพื่อการเติบโต
อย่างยั ่งยืนของบริษทั ฯ

1.3

เพื่อรักษาบุคคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในการทางานให้ทางานกับบริษทั ฯ

1.4

เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็ นเจ้าของ ทาให้มีวตั ถุประสงค์เป็ นหนึ่งเดียวกันกับผู้ถือหุน้ และมุ่ง
สร้างความเจริญให้แก่บริษทั ฯ

รายละเอียดสาคัญเกี่ยวกับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SABUY-ESOP 2
2.1 ประเภท/ชนิดของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ

ใบส าคัญ แสดงสิท ธิที่จ ะซื้อ หุ้น สามัญ ชนิ ดระบุ ช่ือ ผู้ถือและไม่ ส ามารถโอน
เปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็ นการโอนให้แ ก่ กรรมการหรือพนั กงานของบริษั ท ฯ
หรือบริษทั ย่อย หรือเป็ นการโอนเนื่องจากกรรมการหรือพนักงานของบริษัท ฯ
หรือบริษทั ย่อยถึงแก่กรรม
2.2 อายุ ข องใบส าคัญ แสดง 3 ปี นั บแต่ ว ัน ที่อ อกใบส าคัญ แสดงสิท ธิฯ (บริษัท ฯ จะไม่ ข ยายอายุ ข อง
สิทธิฯ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ และไม่มขี อ้ กาหนดเรียกให้ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ใช้
สิทธิก่อนครบกาหนด) ทัง้ นี้ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จตาม
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
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2.3 จ านวนใบส าคั ญ แสดง ไม่เกิน 29,500,00 (ยีส่ บิ เก้าล้านห้าแสน) หน่วย
สิทธิฯ ทีเ่ สนอขาย
2.4 จานวนหุ้นสามัญทีจ่ ดั สรร ไม่ เ กิน 29,500,00 (ยี่สิบเก้ าล้ านห้าแสน) หุ้น มู ล ค่ าหุ้น ที่ต ราไว้หุ้น ละ 1
ไว้เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิ
(หนึ่ ง ) บาท ซึ่ง คิดเป็ น สัดส่ ว นหุ้น รองรับต่ อ จ านวนหุ้น ที่จ าหน่ ายได้ แ ล้ ว
ทัง้ หมดของบริษทั ฯ ในปั จจุบนั เท่ากับร้อยละ 2.93 1
2.5 วั น ออกใบส าคั ญ แส ดง ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารจะเป็ นผู้ ก าหนดวัน ออกใบส าคัญ แสดงสิท ธิฯ
สิทธิฯ
ภายหลังจากที่บริษัท ฯ ได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ซึ่งไม่เกิน 1 ปี
นับแต่วนั ทีผ่ ถู้ อื หุน้ มีมติให้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
2.6 ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
2.7 อัตราการใช้สทิ ธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จานวน 1 หน่วย มีสทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ
ได้ 1 (หนึ่ง) หุน้ (เว้นแต่กรณีมกี ารปรับอัตราการใช้สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับ
สิทธิตามข้อ 3.6)
2.8 ราคาการใช้สทิ ธิ
7.75 บาท (เจ็ดบาทเจ็ดสิ บห้าสตางค์) ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคา
การใช้สิทธิตามเงื่อ นไขการปรับสิทธิ (โปรดพิจารณาเงื่อนไขการปรับสิ ท ธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ในหัวข้อ 3.6)
2.9 ระยะเวลาเสนอขาย
บริษัท ฯ จะต้ อ งเสนอขายใบส าคัญ แสดงสิท ธิ ฯ ภายใน 1 ปี นั บแต่ ว ัน ที่ ที่
ประชุ ม ผู้ถือ หุ้น สามัญ ประจาปี 2564 อนุ ม ัติใ ห้บริษัท ฯ ออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
2.10 ร ะ ย ะ เ วล าแ จ้ ง ความ ระยะเวลาที่ผู้ถือ ใบส าคัญ แสดงสิท ธิฯ ซึ่ง ประสงค์ จ ะใช้สิท ธิใ นการซื้อ หุ้น
จานงในการใช้สทิ ธิ
สามัญของบริษทั ฯ โดยจะต้องแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิทจี่ ะซื้อหุน้ สามัญ
ของบริษทั ฯ ในระหว่าง 5 (ห้า) วันทาการ ก่อนวันกาหนดการใช้สทิ ธิในแต่ละ
ครัง้ ยกเว้น การแสดงความจานงในการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย ให้แ สดงความ
จานงในการใช้สิทธิในระหว่าง 15 (สิบห้า) วันทาการก่อนวันกาหนดการใช้
สิทธิครัง้ สุดท้าย
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะแจ้งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลายื่นความจานงในการใช้สทิ ธิ อัตรา
การใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ สถานที่ที่จะใช้สิทธิ พร้อมขัน้ ตอนการใช้สิท ธิ
โดยติดประกาศ ณ ส านั กงานใหญ่ ข องบริษัท ฯ หรือ แจ้งผ่ านระบบสื่อสาร
ภายในบริษัท ฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทาการ ก่อนกาหนดระยะเวลาแจ้ง
ความจานงในแต่ละครัง้
1

ทัง้ นี้ อัตราส่วนหุน้ รองรับการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ต่อจานวนหุน้ ที่จาหน่ายทัง้ หมดของบริษทั ฯ อาจมีอตั ราลดลงเนื่องจากอาจมีหุน้
ที่จาหน่ายได้แล้วของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ จากการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ของกรรมการและพนักงานตามโครงการ SABUY-ESOP 1 ซึ่งจะ
มีการใช้สทิ ธิในวันที่ 1 เมษายน 2564 เป็ นจานวนร้อยละ 50 ของจานวนหน่วยที่ออก
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2.12 ระยะเวลาการใช้สทิ ธิ

2.13 วิธกี ารจัดสรร

2.14 เหตุในการต้องออกหุน้
ใหม่เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงการใช้สทิ ธิ
2.15 สิทธิและประโยชน์อย่าง
อื่ น น อ ก จ า ก สิ ท ธิ แ ล ะ
ประโยชน์ ต ามปกติ ข องหุ้ น
สามัญ
2.16 ตลาดรองของใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ
2.17 ตลาดรองของหุน้ สามัญ
ทีเ่ กิดจากการใช้สทิ ธิของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
2.18 เงือนไขอื่นๆ

วันทาการสุดท้ายของทุก 6 เดือน นับจากวันทีอ่ อกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
ทัง้ นี้ วันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุ ดท้าย คือ วันทาการวัน สุ ดท้ายก่ อนวัน ที่
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 3 ปี (สาม) ปี นับจากวันทีอ่ อกใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ หากวันกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ายตรงกับวันหยุดทาการของบริษัท
ฯ ให้เลื่อนวันกาหนดวันใช้สทิ ธิดงั กล่าวเป็ นวันทาการก่อนหน้า
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ในจานวนไม่เกิน 29,500,000 (ยี่สิบเก้าล้านห้า
แสน) หน่วย โดยจัดสรรให้แก่กรรมการพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
โดยตรงเป็ นจานวน 29,500,000 (ยีส่ บิ เก้าล้านห้าแสน) หน่วย
เมื่อ มีการดาเนิ น การปรับราคาการใช้สิท ธิตามเงื่อ นไขการปรับสิทธิตามที่
กาหนดในข้อ 3.6 ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ทกี่ าหนดไว้ตามประกาศสานักงาน ก.ล.ต.
-ไม่ม-ี

บริษัท ฯ จะไม่ น าใบส าคัญ แสดงสิท ธิฯ เข้าจดทะเบีย นเป็ น หลักทรัพ ย์ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษทั ฯ จะนาหุน้ สามัญทีเ่ กิดจากการใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจด
ทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ให้ ค ณะกรรมการหรื อ บุ ค คลที่ ค ณะกรรมการมอบหมาย หรื อ ประธาน
เจ้าหน้ าที่บริห ารหรือ บุ คคลที่ประธานเจ้าหน้ าที่บริห ารมอบหมายเป็ น ผู้มี
อานาจในการกาหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียด
อื่นๆ ของใบสาคัญแสดงสิทธิได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควรและภายใต้ ขอบ
อานาจทีก่ ฎหมายกาหนด อาทิ การจัดสรร การกาหนดวันออกและเสนอขาย
ใบส าคัญ แสดงสิท ธิ การกาหนดเหตุ แ ห่ ง การออกหุ้น ใหม่ เ พื่อ รองรับ การ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดง
สิทธิ การเจรจาตกลง ลงนาม และส่งมอบเอกสารและสัญญาต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
รวมถึงการนาหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศ
ไทย ตลอดจนดาเนิ นการขออนุ ญาตต่อ หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้อ งอื่น และการ
แต่ ง ตัง้ ผู้รบั มอบอานาจช่ ว ง รวมทัง้ มีอ านาจในการดาเนิ น การใดๆ ตามที่
จาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี้ได้ทุกประการ

หน้า 3 จาก 20

3.

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ ในการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
3.1

ระยะเวลาแสดงความจานงในการใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญ
ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งประสงค์จะใช้สทิ ธิในการซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ จะต้องแจ้งความจานงใน
การใช้สิทธิซ้อื หุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามข้อ 3.2 โดยจะต้องแจ้งความจานงในการใช้สิทธิซ้อื หุ้นสามัญ
ของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 (ห้า) วัน ท าการ (ภายในช่ ว งเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น.) ก่ อ นวัน
กาหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ยกเว้นการแสดงความจานงในการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย ให้แสดงความ
จานงในการใช้สทิ ธิในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทาการก่อนวันกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย
วันที่สามารถใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย คือ วันทาการวันสุดท้ายก่อนวันที่ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 3
(สาม) ปี นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะกาหนดวันทีอ่ อกและแจ้ง
ให้ทราบภายหลังจากทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้ว
ทัง้ นี้ บริษัทฯ จะแจ้งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลายื่นความจานงในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้
สิทธิ สถานที่ที่จะใช้สิทธิ พร้อมขัน้ ตอนการใช้สิทธิโดยติดประกาศ ณ สานักงานใหญ่ของบริษัท ฯ หรือ
แจ้งผ่านระบบสื่อสารภายในบริษัท ฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทาการ ก่อนกาหนดระยะเวลาแจ้งความ
จานงในแต่ละครัง้

3.2

วิ ธีการใช้สิทธิ และขัน้ ตอนการใช้สิทธิ
3.2.1 ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ทีป่ ระสงค์จะใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญจะต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการแจ้ง ความ
จานงในการใช้สทิ ธิ โดยดาเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี้
(1) แบบแจ้ง ความจานงการใช้สิทธิซ้อื หุ้นสามัญ (“แบบแจ้งความจานง”) ที่กรอกข้อ ความถูกต้อง
ชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุกรายการ (แบบแจ้งความจานงสามารถติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายทรัพยากร
บุคคลหรือเลขานุการบริษทั )
(2) ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ตามแบบทีบ่ ริษทั ฯ กาหนด ทัง้ นี้ ตามจานวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจ านง
ใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญ
(3) หลักฐานประกอบการใช้สทิ ธิ
- บุคคลสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- บุคคลทีม่ ใิ ช่สญ
ั ชาติไทย
สาเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
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(4) ชาระเงิน (รวมทัง้ ค่าภาษีและอากรแสตมป์ ใดๆ (ถ้ามี)) ตามจานวนทีร่ ะบุในแบบแจ้งความจานงและ
ส่งหลักฐานการชาระเงินให้แก่บริษทั ฯ โดยวิธกี ารชาระเงินค่าจองซื้อหุน้ สามัญ (รวมทัง้ ค่าภาษีและอากร
แสตมป์ ใดๆ (ถ้ามี)) จะต้องเป็ นไปตามวิธกี ารทีบ่ ริษทั ฯ กาหนด
3.2.2 จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ทีข่ อใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญจะต้องเป็ นจานวนเต็มเท่านัน้ โดย
อัตราการใช้สทิ ธิเท่ากับใบสาคัญแสดงสิทธิฯ 1 (หนึ่ง) หน่วย ต่อ 1 (หนึ่ง) หุน้ สามัญ เว้นแต่จะมีการปรับ
สิทธิ
3.2.3 จานวนหุ้นสามัญที่จะออกเมื่อมีการใช้สิทธิจะคานวณโดยการนาจานวนเงินในการใช้สิทธิซ่งึ ผูถ้ อื
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ได้ชาระตามทีก่ ล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สทิ ธิในขณะทีม่ ีการใช้สทิ ธินัน้ โดย
บริษทั ฯ จะออกหุน้ สามัญเป็ นจานวนเต็มไม่เกินจานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ คูณด้วยอัตราการ
ใช้สิทธิหากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิแล้ ว ทาให้มีเศษเหลือ อยู่จ ากการ
คานวณดัง กล่ าว บริษัทฯ จะไม่นาเศษดัง กล่ าวมาคิดคานวณและจะช าระเงินที่เ หลือจากการใช้ สิท ธิ
ดัง กล่ าวคืน ให้แ ก่ ผู้ถือ ใบส าคัญ แสดงสิท ธิฯ ภายใน 14 วัน นั บจากวัน ใช้สิท ธิใ นแต่ ล ะครัง้ โดยไม่ มี
ดอกเบี้ย
ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้
สิทธิตามที่ระบุในเงื่อ นไขการปรับสิทธิและมีเ ศษของจ านวนหุ้นสามัญที่จะได้ร ับจากการใช้สิท ธิต าม
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ให้ตดั เศษของหุน้ ทิ้ง
3.2.4 การคานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งท าให้
ราคาการใช้สทิ ธิใหม่สูงขึน้ และ/หรือ อัตราการใช้สทิ ธิลดลงเว้นแต่กรณีการรวมหุน้ และจะใช้ราคาการใช้
สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตาแหน่ง) คูณกับจานวนหุ้นสามัญ (จานวนหุน้ สามัญคานวณ
ได้จากอัตราการใช้ สิทธิใหม่ คูณกับจานวนใบส าคัญ แสดงสิท ธิฯ ที่แสดงความจ านงการใช้สิทธิ เมื่อ
คานวณได้จานวนหุ้น ออกมาเป็ นเศษหุน้ ให้ตดั เศษของหุน้ นัน้ ทิ้ง) ส่วนในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงราคา
การใช้สิทธิดงั กล่าวมีผลท าให้ร าคาการใช้สิทธิใหม่ มีร าคาซึ่งต่ ากว่ ามูล ค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ ขอ ง
บริษทั ฯ ก็ให้ใช้มูลค่าทีต่ ราไว้ของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ เป็ นราคาการใช้สทิ ธิใหม่
3.2.5 หากบริษัทฯ ได้รบั หลักฐานใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ครบตามจานวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความ
จานงการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญ หรือบริษทั ฯ ตรวจสอบได้ว่าข้อความทีผ่ ถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ กรอกลง
ในแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิซ้อื หุน้ สามัญนัน้ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือปิ ดอากรแสตมป์ ไม่
ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องทาการแก้ไขเพื่อให้
เป็ นไปตามเงื่อนไขก่อนวันทีใ่ ช้สทิ ธิ มิฉะนัน้ แล้วบริษทั ฯ จะถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิในครัง้
นัน้ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิและบริษัท ฯ จะจัดส่งใบสาคัญแสดงสิทธิฯ คืนให้แก่ผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ ภายใน 14 วันนับจากวันใช้สทิ ธิโดยไม่มดี อกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ
3.2.6 ในกรณีที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ชาระเงินในการใช้สิทธิไ ม่ ครบถ้ วน บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะ
ดาเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ตามทีบ่ ริษทั ฯ เห็นสมควร
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(1) ถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ สิน้ สภาพลงโดยไม่มกี ารใช้สทิ ธิ หรือ
(2) ถือว่าจานวนหุน้ สามัญทีจ่ องซื้อมีจานวนเท่ากับจานวนทีพ่ งึ จะได้รบั ตามจานวนเงินในการใช้สิทธิซ่งึ
บริษทั ฯ ได้รบั ชาระไว้จริงตามราคาการใช้สทิ ธิในขณะนัน้
ในกรณีตามข้อ (3.2.6 (1)) บริษัทฯ จะคืนเงินที่ได้รบั ไว้และใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งบริษัท ฯ ถือว่าไม่มี
การใช้สทิ ธิดงั กล่าวให้กับผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ภายใน 14 วัน โดยจะไม่มกี ารคานวณดอกเบี้ยไม่ ว่า
ในกรณีใดๆ ทัง้ นี้ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยงั ไม่มีการใช้สิทธิดงั กล่าวยังมีผลใช้ได้ต่อไปจนถึงวันใช้สทิ ธิ
ครัง้ สุดท้าย หรือ
ในกรณีตามข้อ (3.2.6 (2)) บริษัทฯ จะส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนที่เหลือ พร้อมเงินส่วนที่เหลือ
(ถ้ามี) ในกรณีทบี่ ริษทั ฯ ถือว่ามีการใช้สทิ ธิเพียงบางส่วน คืนให้กบั ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ภายใน 14
วัน โดยจะไม่มกี ารคานวณดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ อย่างไรก็ดี ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนทีย่ งั ไม่มีการ
ใช้สทิ ธิดงั กล่าวยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย
3.2.7 เมื่อผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ทีป่ ระสงค์จะใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญได้ปฎิบตั ติ ามเงื่อนไขการแจ้ง ความ
จานงการใช้สิทธิซ้อื หุน้ สามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทัง้ ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ แบบแสดงความจานงการใช้
สิทธิซ้อื หุน้ สามัญ และชาระเงินค่าจองซื้อหุน้ สามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ฯ จะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สทิ ธิได้เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือจากบริษทั ฯ
3.2.8 เมื่อพ้นกาหนดวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ยังมิได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ของการใช้สทิ ธิทกี่ าหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถอื ว่าใบสาคัญแสดงสิทธิฯ นัน้ ๆ สิน้ สภาพลงโดยไม่มกี ารใช้
สิทธิและผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จะใช้สทิ ธิไม่ได้อกี เมื่อพ้นกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย
3.2.9 ในกรณีทผี่ ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เป็ นจานวนหน่วยมากกว่าจานวน
หน่วยทีป่ ระสงค์จะใช้สทิ ธิบริษทั ฯ จะส่งใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ทีม่ จี านวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
ส่วนทีเ่ หลือคืนให้แก่ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ภายใน 14 วันนับจากวันใช้สทิ ธินัน้ ๆ
3.2.10 บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วของบริษัท ฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ ต าม
จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่สาหรับการใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ ภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สทิ ธิและบริษัท ฯ
ได้รบั ชาระค่าหุน้ ครบตามจานวนที่มกี ารใช้สทิ ธิแล้ว นอกจากนี้ บริษทั ฯ จะดาเนินการจดทะเบีย นผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้ใช้สิทธินัน้ เข้าเป็ นผู้ถื อหุ้นสามัญของบริษัท ฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตาม
จานวนหุน้ สามัญทีค่ านวณได้จากการใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้
3.3

วันกาหนดการใช้สิทธิ
วันทาการสุดท้ายของทุก 6 เดือน นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ตลอดอายุของใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ
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3.4

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
3.4.1 คุณสมบัตขิ องกรรมการและพนักงานทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
บริษัทฯ จะจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดย
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทนจะเป็ น ผู้พิจ ารณาจัดสรรใบส าคัญ แสดงสิท ธิ ฯ ให้แ ก่
กรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และ/หรือ บุคคลทีป่ ระธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารมอบหมาย เป็ นผูพ้ จิ ารณาจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่พนักงานของบริษทั ฯ และ
กรรมการและพนั กงานในบริษัทย่อย ทัง้ นี้จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่กรรมการและพนักงานของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ในแต่ละรายไม่จาเป็ นต้องมีจานวนเท่ากัน ขึ้นอยู่กับตาแหน่ ง อายุงาน ความรู้
และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตั ิงานหรือประโยชน์ที่บริษัท ฯ และ/หรือ บริษัทย่อยจะ
ได้รบั
สาหรับรายละเอียดรายนามกรรมการทุกรายที่มีสิทธิได้รบั ใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ และจานวนใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ ทีก่ รรมการแต่ละรายดังกล่าวจะได้รบั ปรากฎในข้อ 4
3.4.2 การจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ กรณีที่กรรมการหรือ พนั กงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยพ้น
สภาพ
(1) เว้นแต่ (ก) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนมอบหมายจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น หรือ (ข) กรณีทรี่ ะบุเอาไว้ในข้อ 3.5.1 หรือข้อ 3.5.2
ในกรณีทผี่ ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ลาออก ถูกไล่ออก เลิกจ้าง หรือปลดออก ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จะ
ไม่ สามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้ร ับจัดสรรอีก และผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ต้ องคืน
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ในส่วนทีย่ งั ไม่ได้ใช้สทิ ธิทงั ้ หมดทีถ่ อื อยู่ให้แก่บริษทั ฯ โดยทันที เพื่อให้คณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมอบหมายนาไปจัดสรรให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษทั ฯ หรือบริษัท
ย่อยตามความเหมาะสมต่อไปตามเงื่อนไขในข้อ 3.4.2 (2) – ข้อ 3.4.2 (4)
(2) กรณีบุคคลผู้ดารงตาแหน่ งกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่มีสิทธิได้ร ับการจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ พ้นสภาพจากการปฏิบตั ิงานให้แก่บริษัทฯ ในฐานะกรรมการ และ/หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทนเป็ นผู้พิจ ารณา
อนุมตั ดิ าเนินการพิจารณาสิทธิของบุคคลดังกล่าวในการใช้สทิ ธิตามทีเ่ ห็นสมควรต่อไป
(3) กรณีบุคคลผู้ดารงต าแหน่ งที่ต่ ากว่ าประธานเจ้าหน้ าที่บริห าร รวมถึงกรรมการและพนั กงานของ
บริษัทย่อย ที่มีสิทธิได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ พ้นสภาพจากการปฏิบตั ิง านให้แ ก่บ ริษัท ฯ
และ/หรือ บริษทั ย่อย แล้วแต่กรณี ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุ มตั ิ
การดาเนินการพิจารณาสิทธิการใช้สทิ ธิของบุคคลดังกล่าวและการจัดสรรสิทธิตามทีเ่ ห็นสมควรต่อไป
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(4) กรณี บุคคลผู้ดารงต าแหน่ ง หลายต าแหน่ ง ในบริษัท ฯ ให้บุคคลดัง กล่ าวมีสิท ธิไ ด้ร ับการจั ด สรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ในตาแหน่งสูงสุดตาแหน่งเดียวเท่านัน้
3.5

เงื่อนไขสาหรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
3.5.1 ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องมีสถานะเป็ นกรรมการหรือพนักงานของบริษทั ฯ และ/หรือ บริษัท
ย่ อ ย แล้ ว แต่ กรณี ในวันกาหนดการใช้สิทธินั น้ ๆ เว้นแต่ เป็ นการพ้นสภาพจากการเกษี ยณอายุ การ
เปลี่ยนแปลงอานาจการควบคุมในบริษทั ฯ การพ้นจากตาแหน่งกรรมการเนื่องจากต้องออกตามวาระในการ
ประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น หรือการโอนย้ายตามคาสั ่งบริษัท ฯ หรือการปรับโครงสร้างองค์ กร ก่ อนวันครบ
กาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ให้กรรมการหรือพนักงานรายนัน้ ยังคงมีสทิ ธิทจี่ ะใช้สทิ ธิตามจ านวน
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ได้จนครบอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ทีไ่ ด้รบั จัดสรร
3.5.2 ในกรณี ที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ พ้นสภาพการเป็ นกรรมการหรือ พนั กงานของบริ ษัท ฯ และ
บริษัทย่อย เนื่องจากถึงแก่กรรม ให้ผู้จดั การมรดก ทายาทโดยธรรม ผู้รบั พินัยกรรมของบุคคลดัง กล่ าว
สามารถใช้สิทธิซ้อื หุ้นตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ แทนกรรมการหรือพนั กงานดังกล่าวได้จนครบอายุ ของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ทีไ่ ด้รบั จัดสรรนัน้
3.5.3 คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอานาจโดยสมบูรณ์ในการ
พิจารณากาหนดหรือแก้ไขเงื่อนไขการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งอาจแตกต่างไปจากที่ได้ระบุมา
ข้างต้น
3.5.4 ในกรณีทผี่ ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ไม่ครบจานวนตามทีร่ ะบุไ ว้ใน
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รบั การจัดสรรแต่ยงั ไม่ได้มีการใช้สิทธิสามารถนาไปใช้สิทธิในปี ถัดไปได้โดย
จะต้องใช้สิทธิให้แล้วเสร็จภายในวันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย หากครบกาหนดอายุของใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ แล้ว ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป และให้ถือว่าผูถ้ อื
ใบส าคัญ แสดงสิท ธิ ฯ สละสิท ธิการใช้สิท ธิต ามใบส าคัญ แสดงสิท ธิ ฯ ที่เ หลือ โดยไม่ มีสิท ธิเ รีย กร้อ ง
ค่าเสียหายใดๆ จากบริษทั ฯ

3.6

เงื่อนไขการปรับสิ ทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
เพื่อ รักษาผลประโยชน์ ต อบแทนของผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิท ธิ ฯ ไม่ ใ ห้ด้อ ยไปกว่ าเดิม บริษัท ฯ จะ
ดาเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสาคัญ แสดง
สิทธิฯ โดยบริษทั ฯ จะออกหุน้ เพื่อรองรับการปรับสิทธิดงั กล่าว หรือในกรณีทบี่ ริษัทไม่สามารถปรับสิทธิ
ได้ ให้บริษทั ฯชดใช้ค่าเสียหาย เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้
3.6.1 เมื่อบริษทั ฯ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทีต่ ราไว้ของหุ้นสามัญของบริษทั ฯ อันเป็ นผลมาจากการรวม
หุน้ หรือแบ่งแยกหุน้ ของบริษทั ฯ โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิจะมีผลบังคับ
ทันทีนับตัง้ แต่วนั ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ฯ ซึ่งการปรับสิทธินี้ทา
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เพื่อให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ได้รบั หุ้นจานวนเท่าเดิม เสมือนว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ต ราไว้
ของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
(1)

ราคาการใช้สทิ ธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี้
Price 1 =
Price 0 x (Par 1)
Par 0

(2)

อัตราการใช้สทิ ธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี้
Ratio 1

=

Ratio 0 x (Par 0)
Par 1

โดยที่

Price 1 คือ

ราคาการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ

ราคาการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ

อัตราการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ

อัตราการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Par 1 คือ

มูลค่าทีต่ ราไว้ของหุน้ สามัญหลังการเปลี่ยนแปลง

Par 0 คือ

มูลค่าทีต่ ราไว้ของหุน้ สามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

3.6.2 เมื่อบริษทั ฯ เสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ให้กับผูถ้ ือหุน้ เดิม และ/หรือ ประชาชนทัวไป
่ และ/หรือ
บุคคลในวงจากัด โดย “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ ออกใหม่ ” ต่ ากว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ
“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมี
ผลบังคับทันที ตัง้ แต่วนั แรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่ได้รบั สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ณ วันปิ ด
สมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ีสทิ ธิจองซื้อหุ้นสามัญทีอ่ อกใหม่ หรือ วันแรกทีต่ ลาดหลักทรัพย์ขน้ึ เครื่องหมาย
XR สาหรับกรณีทเี่ ป็ นการเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขาย
หุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ให้แก่ประชาชนทัวไป
่ และ/หรือ บุคคลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
“ราคาเฉลี่ยต่ อหุ้นของหุ้นสามัญที่ ออกใหม่ ” คานวณได้จากจานวนเงินทัง้ หมดที่บริษัท ฯ จะได้ร ับ
จากการเสนอขายหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เ กิดขึ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกนัน้ (ถ้ามี)
หารด้วยจานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ทงั ้ หมด
อนึ่ ง ในกรณี ที่มีการเสนอขายหุ้น สามัญ ที่อ อกใหม่ พ ร้อ มกัน มากกว่ า 1 (หนึ่ ง ) ราคาการเสนอขาย
ในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหุน้ ดังกล่าวด้วยกัน ให้นาราคาเฉลี่ยทัง้ 2 (สอง) ราคา และจานวนหุ้นที่ออก
ใหม่ทงั ้ หมดมาคานวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อ ม กัน
ดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อ ด้วยกัน ให้นาจานวนหุ้นและราคาเสนอขายเฉพาะของ หุ้น
สามัญที่ออกใหม่ซ่งึ “ราคาเฉลี่ยต่อหุน้ ของหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ ” ต่ ากว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ "ราคา
ตลาดของหุน้ สามัญของบริษทั " มาคานวณการเปลี่ยนแปลงเท่านัน้
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"ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท" ได้กาหนดไว้เท่ากับ ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญ ของ
บริษัท ฯ ที่มีการซื้อ ขายทัง้ หมดในตลาดหลักทรัพ ย์ 7 (เจ็ด) วัน ท าการติดต่ อ กัน ก่ อ นวัน ที่ใ ช้ใ นการ
คานวณ ซึ่งราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก เท่ากับ มูลค่าการซื้อขายหุน้ สามัญทัง้ หมดของบริษทั ฯ หารด้วย
จานวนหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ทีม่ กี ารซื้อขายทัง้ หมดในตลาดหลักทรัพย์
ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว บริษทั ฯ จะดาเนินการกาหนดราคายุตธิ รรมเพื่อใช้ในการคานวณแทน
“ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคาทีป่ ระเมินโดยทีป่ รึกษาทางการเงินทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
“วันที่ใช้ในการคานวณ” หมายถึง วันแรกทีผ่ ซู้ ้อื หุน้ สามัญจะไม่ได้รบั สิทธิในการจองซื้อหุน้ สามัญที่ออก
ใหม่ (วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถอื หุ้นทีม่ ีสทิ ธิจองซื้อหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ หรือ วันแรกทีต่ ลาดหลักทรัพย์ ข้นึ
เครื่องหมาย XR) สาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรก
ของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่สาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัวไป
่ และ/หรือ
กรณีทเี่ ป็ นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
(1)

ราคาการใช้สทิ ธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี้
Price 1

(2)

=

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

อัตราการใช้สทิ ธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี้
Ratio 1 =
Ratio 0 x [MP x (A + B)]
[(A x MP) + BX]
โดยที่

Price 1

คือ

ราคาการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0

คือ

ราคาการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ

อัตราการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ

อัตราการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP

คือ

ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษทั

A

คือ

จานวนหุ้นสามัญทีไ่ ด้เรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิ ดสมุด
ทะเบี ย นผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ การจองซื้ อ หุ้ น สามั ญ ที่ อ อกใหม่ ข อง
ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญ ที่
ออกใหม่แก่ประชาชนทัวไป
่ และ/หรือ กรณีเสนอขายให้แก่บุคคล
ในวงจากัด แล้วแต่กรณี
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B

คือ

จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/หรือ
เสนอขายต่อประชาชนทัวไป
่ และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจากัด

BX

คือ

จ านวนเงิ น ที่ จ ะได้ ร ับ ทัง้ สิ้ น หลั ง หั ก ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้น จาก
การออกหลั ก ทรั พ ย์ นั ้น (ถ้ า มี ) ทั ง้ จากการเสนอขายให้ แ ก่
ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทัวไป
่ และ/หรือ เสนอ
ขายให้แก่บุคคลในวงจากัด

3.6.3 เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชน
ทัวไป
่ และ/หรือ บุคคลในวงจากัดโดยที่หลักทรัพย์นัน้ มีสทิ ธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญได้
หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (“หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิ แปลงสภาพ”) เช่น หุ้นกู้แปลง
สภาพ หรือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยที่ “ราคาเฉลี่ยต่ อหุ้นของหุ้นสามัญที่ จะออก
ใหม่เพื่อรองรับสิ ทธิ ” ดังกล่าว ต่ากว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สทิ ธิ และอัตราการใช้สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีตงั ้ แต่วนั แรกทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามัญจะ
ไม่ได้รบั สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ทีม่ สี ทิ ธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ หรือให้
สิทธิในการจองซื้อหุน้ สามัญ (วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิจองซื้อหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ หรือวันแรก
ทีต่ ลาดหลักทรัพย์ขน้ึ เครื่องหมาย XR) สาหรับกรณีทเี่ ป็ นการเสนอขายให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิม(Rights Issue)
และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้
สามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุน้ สามัญ กรณีเสนอขายให้กับประชาชนทัวไป
่ และ/หรือ กรณีที่เป็ น
การเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
“ราคาเฉลี่ยต่ อหุ้นสามัญที่ ออกใหม่เพื่อรองรับสิ ทธิ ” คานวณได้จากจานวนเงินที่บริษัท ฯ จะได้รบั
จากการขายหลักทรัพย์ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้น
สามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการออกหลักทรัพย์นัน้ (ถ้ามี) รวมกับเงินทีจ่ ะได้ร ับจากการใช้สิทธิ
ซื้อหุน้ สามัญนัน้ หารด้วยจานวนหุน้ ทัง้ สิน้ ทีต่ ้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สทิ ธินัน้
อนึ่ง ในกรณีทมี่ กี ารเสนอขายหลักทรัพย์ทอี่ อกใหม่ที่มสี ทิ ธิแปลงสภาพพร้อมกันมากกว่า 1(หนึ่ง) ราคา
การเสนอขาย ในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหลักทรัพย์ดงั กล่าวด้วยกัน ให้คานวณการเปลี่ยนแปลงจาก
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ที่มีสิทธิแ ปลงสภาพทัง้ หมด แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกัน ดัง กล่ าวไม่ อ ยู่
ภายในเงื่อนไขทีต่ ้องจองซื้อด้วยกัน ให้คานวณการเปลี่ยนแปลงจาก หลักทรัพย์ทอี่ อกใหม่ทมี่ สี ทิ ธิแปลง
สภาพ ซึ่ง "ราคาเฉลี่ยต่อหุน้ ของหุน้ สามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ" ต่ากว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ
"ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษทั " เท่านัน้
“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษทั ” มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 1.4.2 ข้างต้น
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“วันที่ ใช้ในการคานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซ้อื หุ้นสามัญจะไม่ได้รบั สิทธิใ นการจองซื้อหลักทรัพย์ที่
ออกใหม่ใด ๆ ทีใ่ ห้สทิ ธิแปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญ หรือให้สทิ ธิในการซื้อหุน้ สามัญ สาหรับกรณีทเี่ ป็ นการ
เสนอขายหลักทรัพ ย์ ดังกล่ าวให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น เดิม (Rights Issue) และ/หรือ วัน แรกของการเสนอขาย
หลักทรัพ ย์ ที่อ อกใหม่ ใ ด ๆ ที่ใ ห้สิท ธิแ ปลงสภาพเป็ นหุ้น สามัญ หรือ ให้สิท ธิใ นการซื้อ หุ้น สามัญ แก่
ประชาชนทัวไป
่ และ/หรือ กรณีทเี่ ป็ นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
(1)

ราคาการใช้สทิ ธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี้
Price 1 =
Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP x (A + B)]

(2)

อัตราการใช้สทิ ธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี้
Ratio 1

=

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

โดยที่

Price 1

คือ

ราคาการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0

คือ

ราคาการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ

อัตราการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ

อัตราการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP

คือ

ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษทั

A

คือ

จานวนหุ้นสามัญทีไ่ ด้เรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิ ดสมุด
ทะเบียนผูถ้ อื หุน้ เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ทอี่ อกใหม่ทมี่ ี สทิ ธิที่จะ
แปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้น สามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อ
หุ้นสามัญ และ/หรือ ก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพ ย์ ที่
ออกใหม่ ที่มีสิท ธิที่จ ะแปลงสภาพ หรือ เปลี่ย นเป็ น หุ้น สามัญได้
หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายต่อประชาชน
ทัวไป
่ และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด แล้วแต่กรณี

B

คือ

จานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิของหลักทรัพย์
ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญได้ หรือให้
สิท ธิใ นการจองซื้อ หุ้น สามัญ ตามที่เ สนอขายให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น เดิ ม
และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทัวไป
่ และ/หรือ เสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจากัด

BX

คือ

จ านวนเงิ น ที่ จ ะได้ ร ับ ทัง้ สิ้ น หลั ง หั ก ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้น จาก
การออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ น
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หุ้ น สามั ญ ได้ หรื อ ให้ สิ ท ธิ ใ นการจองซื้ อ หุ้ น สามั ญ ส าหรั บ
การเสนอขายให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น เดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชน
ทัวไป
่ และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด รวมกับเงิน ที่จะ
ได้รบั จากการใช้สทิ ธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญได้ หรือให้
สิทธิในการจองซื้อหุน้ สามัญ
3.6.4 เมื่อบริษทั ฯ จ่ายเงินปั นผลทัง้ หมดหรือบางส่วนเป็ นหุน้ สามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัท ฯ
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สทิ ธิ และอัตราการใช้สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีตงั ้ แต่วนั แรกทีผ่ ซู้ ้อื หุน้ สามัญจะ
ไม่ มี สิ ท ธิ ร ับ หุ้น ปั น ผล (วัน ปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นผู้ถื อ หุ้น ที่มี สิ ท ธิไ ด้ ร ับ เงิ น ปั น ผล หรื อ วัน แรกที่ ต ลาด
หลักทรัพย์ขน้ึ เครื่องหมาย XD)
(1)

ราคาการใช้สทิ ธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี้
Price 1

(2)

=

Price 0 x A
(A + B)

อัตราการใช้สทิ ธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี้
Ratio 1

=

Ratio 0 x (A + B)
A

โดยที่

Price 1

คือ

ราคาการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0

คือ

ราคาการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ

อัตราการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ

อัตราการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

A

คือ

จานวนหุ้นสามัญทีไ่ ด้เรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิ ดสมุด
ทะเบียนผูถ้ อื หุน้ เพื่อสิทธิในการรับหุน้ ปั นผล

B

คือ

จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ในรูปแบบของหุน้ สามัญปั นผล

3.6.5 เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกิน กว่ าอัตราร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของกาไรสุทธิต ามงบ
การเงินรวมของบริษทั ฯ หลังหักภาษีเงินได้และหลังจากหักขาดทุนสะสมและสารองตามกฎหมาย สาหรับ
การดาเนินงานในรอบระยะเวลาปี บญ
ั ชีใด ๆ ในระหว่างอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ การเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้สิท ธิแ ละอัต ราการใช้สิท ธิจ ะมีผ ลบัง คับทัน ทีตัง้ แต่ ว ัน แรกที่ผู้ซ้ื อ หุ้น สามัญ จะไม่ มี สิ ท ธิ
รับเงินปั นผล (วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รบั เงินปั นผล หรือ วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ข้นึ
เครื่องหมาย XD)
ทัง้ นี้ อัต ราร้อ ยละของเงิน ปั น ผลที่จ่ ายให้กั บผู้ถื อ หุ้น คานวณโดยน าเงิน ปั น ผลที่จ่ ายออกจริ ง จาก
ผลการดาเนินงานในแต่ละรอบระยะปี บญ
ั ชี หารด้วยกาไรสุทธิตามงบตามงบการเงินรวมของบริษัท ฯ
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หลังหักภาษีเงินได้และหลังจากหักขาดทุนสะสมและสารองตามกฎหมาย ของผลการดาเนินงานของรอบ
ระยะเวลาปี บญ
ั ชีเดียวกัน โดยทีเ่ งินปั นผลทีจ่ ่ายออกจริงดังกล่าวให้รวมถึงเงินปั นผลทีจ่ ่ายระหว่างกาลใน
แต่ละรอบบัญชีดงั กล่าวด้วย
วันทีใ่ ช้ในการคานวณ หมายถึง วันแรกทีผ่ ซู้ ้อื หุน้ สามัญจะไม่ได้รบั สิทธิในเงินปั นผล (วันปิ ดสมุดทะเบียน
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินปั นผล หรือ วันแรกทีต่ ลาดหลักทรัพย์ขน้ึ เครื่องหมาย XD)
(1)

ราคาการใช้สทิ ธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี้
Price 1 =
Price 0 x [MP - (D - R)]
MP

(2)

อัตราการใช้สทิ ธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี้
Ratio 1

=

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

โดยที่

Price 1 คือ

ราคาการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ

ราคาการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ

อัตราการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ

อัตราการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP

คือ

ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับ
รายละเอียดในข้อ 1.4.2

D

คือ

เงินปั นผลต่อหุน้ ทีจ่ ่ายจริงแก่ผถู้ อื หุน้

R

คือ

เงินปั นผลต่อหุ้นที่จ่ายในอัตราร้อยละ 100 โดยคานวณจากกาไร
สุทธิหลักหักภาษีเงินได้และหลังจากหักขาดทุนสะสมและส ารอง
ตามกฎหมาย จากผลการด าเนิ น งานในรอบปี บัญ ชี หารด้ ว ย
จานวนหุน้ ทัง้ หมดทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินปั นผล

3.6.6 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใ ด ๆ อันทาให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รบั เมื่อมีการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ด้อยไปกว่าเดิม โดยทีเ่ หตุการณ์
ใด ๆ นัน้ ไม่ได้กาหนดอยู่ในข้อ 3.6.1 ถึงข้อ 3.6.5 ดังกล่าวข้างต้น ให้บริษทั ฯ พิจารณาเพื่อกาหนดการ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจานวนหน่ วยใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
แทนอัต ราการใช้สิท ธิ) ใหม่ อ ย่ างเป็ น ธรรม โดยไม่ ท าให้สิท ธิของผู้ถือใบส าคัญ แสดงสิทธิฯ ด้อ ยไป
กว่าเดิม โดยให้ถอื ว่าผลการพิจารณานัน้ เป็ นทีส่ ุด
3.6.7 การคานวณเปลี่ยนราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิตามข้อ 3.6.1 ถึงข้อ 3.6.6 เป็ นอิสระต่อกัน
และจะคานวณการเปลี่ยนแปลงตามลาดับเหตุการณ์ก่อนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้น
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สามัญ ของบริษัทฯ สาหรับในกรณีที่มีเหตุ การณ์ต่ างๆ จะเกิดขึ้นพร้อมกันให้คานวณการเปลี่ย นแปลง
เรียงลาดับดังนี้ คือ ข้อ 3.6.1 ข้อ 3.6.5 ข้อ 3.6.4 ข้อ 3.6.2 ข้อ 3.6.3 และข้อ 3.6.6 โดยในแต่ละลาดับ
ครัง้ ทีม่ กี ารคานวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิเป็ นทศนิยม 3
(สาม) ตาแหน่ง
3.6.8 การคานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิตามข้อ 3.6.1 ถึงข้อ 3.6.6 จะไม่
มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทาให้ราคาการใช้สทิ ธิใหม่สูงขึน้ และอัตราการใช้สทิ ธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น
สาหรับการคานวณจานวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคานวณจากราคาการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
(ทศนิยม 3 ตาแหน่ ง) คูณกับจานวนหุ้นสามัญ (จานวนหุ้นสามัญคานวณได้จาก อั ตราการใช้สิทธิใหม่
คูณกับจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ทีแ่ สดงความจานงการใช้สทิ ธิ เมื่อคานวณได้จานวนหุน้ ออกมาเป็ น
เศษหุ้นให้ตัดเศษของหุ้น นัน้ ทิ้ง) ในกรณีจานวนเงินที่คานวณได้จากการใช้สิทธิมีเ ศษของบาท ให้ใ ช้
ทศนิยม 2 (สอง) ตาแหน่ง
ทัง้ นี้ ในกรณีทมี่ กี ารเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สทิ ธิจนเป็ นผลทาให้ราคาการใช้สทิ ธิใหม่ที่คานวณตามสูตร
มีราคาต่ ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญ (Par Value) ของบริษัทฯนัน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทจี่ ะปรับ
ราคาการใช้สิทธิใหม่เพียงเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญเท่านัน้ สาหรับอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้
อัตราการใช้สทิ ธิทคี่ านวณได้ตามข้อ 3.6.1 ถึงข้อ 3.6.6 เช่นเดิม
3.6.9 บริษัทฯ อาจทาการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ใหม่ทดแทนการ
ปรับอัตราการใช้สทิ ธิกไ็ ด้
3.6.10 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 3.6.1 ถึงข้อ 3.6.6 และ/หรือ การ
ออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 3.6.9 บริษทั ฯ จะดาเนินการขอ
แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับสิทธิโดยบอกถึงเหตุผลทีต่ ้องมีการปรับสิทธิ รายละเอียดวิธกี ารคานวณ
ราคาการใช้สทิ ธิใหม่ อัตราการใช้สทิ ธิใหม่ วันทีก่ ารปรับสิทธิมผี ลบังคับ และจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ
ทีอ่ อกทดแทนการปรับอัตราการใช้สทิ ธิ โดยการติดประกาศ ณ สานักงานใหญ่ของบริษทั ฯ หรือแจ้งผ่าน
ระบบสื่อสารภายในบริษัท ฯ โดยจะแจ้งทันทีนับตัง้ แต่วนั ที่มีเหตุ การณ์หรือก่อนวันที่การปรับสิทธิมผี ล
บังคับ
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4.
รายชื่อของกรรมการทุกรายที่ได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ และรายชื่อพนักงานที่ ได้รบั จัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ เกิ นกว่าร้อยละ 5 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
4.1
ลาดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.

กรรมการของบริษทั ฯ ที่ได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
ชื่อของกรรมการ

นายจักรกฤศฏิ ์ พาราพันธกุล
นายชูเกียรติ รุจนพรพจี
นายศรัณย์ สุภคั ศรัณย์
นายทรงพล ชีวะปั ญญาโรจน์
นายวชิรธร คงสุข
นางอุมาวดี รัตนอุดม
นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี
นายนปกรณ์ กลิน่ ทอง
นายวิรชั มรกตกาล*

ตาแหน่ ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รวม

จานวนใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ที่จดั สรร (หน่ วย)
ไม่เกิน 1,250,000
ไม่เกิน 900,000
ไม่เกิน 1,100,000
ไม่เกิน 400,000
ไม่เกิน 900,000
ไม่เกิน 700,000
ไม่เกิน 900,000
ไม่เกิน 700,000
ไม่เกิน 2,000,000

ร้ อ ยละ (%) ของ
ใบส าคั ญ แสดง
สิ ทธิ ทงั ้ หมด
ไม่เกิน 4.24
ไม่เกิน 3.05
ไม่เกิน 3.73
ไม่เกิน 1.36
ไม่เกิน 3.05
ไม่เกิน 2.37
ไม่เกิน 3.05
ไม่เกิน 2.37
ไม่เกิน 6.78

ไม่เกิ น 8,850,000

ไม่เกิ น 30.00

* หมายเหตุ: นายวิรชั มรกตกาล กรรมการของบริษัท ฯ ประธานเจ้าหน้าที่สายพาณิชย์และการลงทุน
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษทั เวนดิ้งพลัส จากัด เป็ นผูไ้ ด้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เกิน
กว่าร้อยละ 5 ของ จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ทัง้ หมดทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้ ทัง้ นี้ขอ้ 3.4.2 (4) ของสรุป
ข้อกาหนดสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ นี้ได้กาหนดว่า กรณีบุคคลผูใ้ ดดารงตาแหน่งหลายตาแหน่ ง ใน
บริษทั ฯ ให้บุคคลดังกล่าวได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ในตาแหน่งสูงสุดตาแหน่งเดียวเท่านัน้
4.2

รายชื่อพนักงานที่ได้รบั จัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ เกิ นกว่าร้อยละ 5 ของจานวนใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ฯ ที่จะออกและเสนอขาย
นายสันติธร บุญเจือ กรรมการบริห ารของบริษัทฯ กรรมการบริห ารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารสายงานนวัตกรรมเทคโนโลยี เป็ นผู้ได้รบั จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จานวน ไม่เกิน
2,000,000 หน่วย คิดเป็ น ไม่เกินร้อยละ 6.78 ของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ทัง้ หมดทีอ่ อกในครัง้ นี้ ทัง้ นี้ ข้อ
3.4.2 (4) ของสรุปข้อกาหนดสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิฯนี้ ได้กาหนดว่า กรณีบุคคลผูใ้ ดดารงตาแหน่ ง
หลายต าแหน่ ง ในบริษัทฯ ให้บุคคลดัง กล่ าวได้ร ับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ในต าแหน่ ง สูงสุด
ตาแหน่งเดียวเท่านัน้
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4.3

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนถึงเหตุ ผล
ความจาเป็ น และประโยชน์ ที่บริ ษัทฯ จะได้รบั จากการจัดสรรหลักทรัพ ย์ให้ แก่ กรรมการและ
พนักงานที่ได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ เกิ นกว่าร้อยละ 5
4.3.1 นายวิ รชั มรกตกาล กรรมการของบริษทั ฯ ที่ได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ เกิ นกว่า
ร้อยละ 5
เนื่องด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน2 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้จดั สรรใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ ภายใต้โครงการ SABUY-ESOP 2 จานวน 29,500,000
หน่วย ทัง้ นี้รายละเอียดปรากฎตาม ข้อ 2 และ 3 ข้างต้น ปรากฎว่าจากการอนุมตั ิจดั สรรใบสาคัญแสดง
สิทธิของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทนดัง กล่ าว ทาให้นายวิรชั มรกตกาล กรรมการ
บริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานพาณิชย์และการลงทุน และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษัท เวนดิ้ง
พลัส จากัด ได้รบั จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เป็ นจานวนไม่เกิน 2,000,000 หน่ วย จาก 29,500,000
หน่ วย จึงทาให้นายวิรชั มรกตกาล เป็ นผู้ได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ เกินกว่าร้อยละ 5 ของ
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิฯทัง้ หมดทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้
คณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนมี ค วามเห็น ว่ า นายวิ ร ัช
มรกตกาล มีคุณสมบัติ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชีย่ วชาญ ประสบการณ์ ซึ่งเป็ น
ประโยชน์ ต่ อ ธุร กิจของบริษัท ฯ และบริษัท ย่อ ย ทัง้ ในปั จ จุบัน และต่ อไปในอนาคต อีกทัง้ การจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯทีจ่ ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ก็เพื่อให้เกิดความรูส้ ึกในการเป็ นเจ้าของร่ วมกับ
บริ ษั ท ฯ อัน เป็ นการเสริ ม สร้ า งความมุ่ ง มัน่ และความตั ง้ ใจ ที่ จ ะร่ ว มกั น น าพาบริ ษั ท ฯ ไปสู่ ค วาม
เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตเพื่อบรรลุเป้ าหมายทางธุรกิจและเพื่อการเติบโตอย่างยั ่งยืนของบริษทั ฯ ซึ่ง
นายวิรชั มรกตกาล ได้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทตัง้ แต่วนั ที่ 11 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา จึงยัง
ไม่ ไ ด้มีการเข้าร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการบริษัท แต่ อย่ างใด อย่ างไรก็ต าม เมื่อ พิจ ารณาจากความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ของนายวิร ัช มรกตกาล คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าบริษัทฯ จะได้รบั
ประโยชน์ตอบแทนกลับมาในรูปของผลการดาเนินงานที่ดขี น้ึ ซึ่งมีความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับจานวน
หุน้ สามัญทีน่ ายวิรชั มรกตกาล จะได้รบั ซึ่งเกิดจากการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ทีจ่ ะได้รบั
4.3.2 นายสันติ ธร บุญเจือ กรรมการบริ หารของบริ ษัทฯ ได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
เกิ นกว่าร้อยละ 5
นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้จดั สรรใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงาน ภายใต้
โครงการ SABUY-ESOP 2 ปรากฏว่า นายสันติธร บุญเจือ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายงานนวัตกรรมเทคโนโลยี ได้รบั จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เป็ นจานวน

2

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบไปด้วยกรรมการของบริษทั ฯ 3 ท่าน ได้แก่ 1. นายศรัณย์ สุภคั ศรัณย์ 2. นางอุมาวดี
รัตนอุดม 3. นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ซึ่งทัง้ 3 ท่าน ไม่ได้เป็ นกรรมการที่จะได้รบั จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5
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ไม่เกิน 2,000,000 หน่ วย จาก 29,500,000 หน่ วย จึงทาให้นายสันติธร บุญเจือ เป็ นผู้ได้รบั การจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เกินกว่าร้อยละ 5 ของ จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิฯทัง้ หมดที่เ สนอขายในครัง้ นี้
เช่นเดียวกัน
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีความเห็นว่านายสันติธร บุญเจือ
เป็ น บุ คลากรหลักในการปฏิบัติง านเพื่ อ สนั บสนุ น การด าเนิ น ธุ ร กิจ หลักของบริ ษัท ฯ ในการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ ซึ่งสามารถตอบสนองต่อการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตได้ คณะกรรมการ
บริษัทเชื่อว่าบริษัทฯ จะได้รบั ประโยชน์ตอบแทนกลับมาในรูปของผลการดาเนินงานที่ดีข้นึ ซึ่งมีความ
คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับจานวนหุ้นสามัญที่ นายสันติธร บุญเจือ จะได้รบั ซึ่งเกิดจากการใช้สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ทีจ่ ะได้รบั
ทัง้ นี้ เนื่องจากการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ในครัง้ นี้เป็ นการเสนอขายแบบไม่คดิ มูลค่า โดยมีราคา
การใช้สิทธิ (ต่อหน่ วย) 7.75 บาท จะไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ นายวิรชั มรกตกาล และนายสันติธร
บุญเจือ เนื่องจากราคาการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ ดังกล่าว เป็ นราคาทีส่ ูงกว่าราคาตลาด ทัง้ นี้ บนสมมติฐานราคา
ตลาดก่อนเสนอขายที่ 5.19 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็ นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ ย้อนหลัง 7 วันทาการ
ติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอ นุ มตั ิ เ ปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิซ้อื หุ้นสามัญตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ ซึ่งได้แก่ วันที่ 19 เมษายน 2564
5.

ผลกระทบที่ มี ต่ อ ผู้ถื อ หุ้น เนื่ อ งจากการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ ฯ ให้ แก่ กรรมการและ
พนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
5.1

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เมื่อมีการใช้สิทธิ ซื้อหุ้นของกรรมการและ
พนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ ทัง้ หมดทัง้ จานวน 29,500,000 หน่ วย ในราคาการใช้
สิทธิ (ต่อหน่วย) 7.75 บาท จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดหุน้ ของบริษทั ฯ เนื่องจากราคาการใช้
สิทธิซ้อื หุน้ ดังกล่าว เป็ นราคาทีส่ ูงกว่าราคาตลาด (ไม่มสี ่วนลดจากราคาตลาด) ทัง้ นี้ บนสมมติฐานราคา
ตลาดก่อนเสนอขายที่ 5.19 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็ นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นย้อนหลัง 7 วันทาการ
ติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุ มตั ิ เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิซ้อื หุ้นสามัญตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ ซึ่งได้แก่ วันที่ 19 เมษายน 2564
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น เมื่อมีการใช้สิทธิซ้อื หุ้นของกรรมการและพนักงานของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะขึ้นอยู่กับราคาตลาดหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่หุ้นเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สทิ ธิ
ของกรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยเข้าทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยโดยใช้สูตรคานวณดังต่อไปนี้
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สูตรการคานวณ :
Price Dilution =

(ราคาก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย)
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

Price Dilution = (Po-Pn)/Po
Pn

= (PoQo) + (ราคาการใช้สทิ ธิของ SABUY-ESOP 2*Qw) / (Qo+Qw)

Po = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุน้ สามัญของบริษทั ทีท่ าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในช่วงเวลา 7 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เ สนอ
วาระต่อทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ใิ ห้บริษทั เสนอขายหุ้นรองรับ (ในวันที่ 19 เมษายน
2564)
Pn = ราคาเฉลี่ยของหุน้ ทัง้ หมดภายหลังการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิของกรรมการและ
พนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อยทัง้ หมด
Qo = จานวนหุน้ สามัญทีม่ อี ยู่เดิม (จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว)
Qw = จานวนหุน้ สามัญใหม่ทเี่ พิม่ ขึน้ จากการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ทัง้ จานวนซึ่ง
เท่ากับ 29,500,000 หุน้
5.2

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรหรือสิ ทธิ ในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิ ม (Control Dilution)
สูตรคานวณ: Control Dilution = Qw / (Qo+Qw)
Qo = จานวนหุน้ สามัญทีม่ อี ยู่เดิมเท่ากับ 1,005,000,000 หุน้ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษทั ที่
มีมติให้ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
Qw = จานวนหุน้ สามัญใหม่ทเี่ พิม่ ขึน้ จากการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ทัง้ จานวนซึ่งเท่ากับ
29,500,000 หุน้
ดังนัน้ (ตัวเลขทีใ่ ช้ในการคานวณด้านล่างมีหน่วย : หุน้ )
Control Dilution = 29,500,000 / (1,005,000,000 + 29,500,000)
=

ไม่เกินร้อยละ 2.85

ในกรณี ที่มีการใช้สิท ธิตามใบสาคัญ แสดงสิทธิ ฯ ทัง้ หมดที่มีการจัดสรรให้แก่ กรรมการและพนักงาน
จานวน 29,500,000 หน่ วย จะมีผลทาให้ส่วนแบ่งกาไรและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ
ลดลงใน อัตราร้อยละ 2.85 ของส่วนแบ่งกาไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม
อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทฯ จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20
เมษายน 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ภายใตโครงการ SABUYESOP 2 ในครัง้ นี้ ดัง นั น้ หากคานวณโดยอาศัย ข้อ มู ล ที่ตัง้ อยู่ บนสมมติฐ านว่ า ใบส าคัญ แสดงสิท ธิ
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SABUY-ESOP 1 ซึ่งมีการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิแล้ว โดยจะถึงถึงวันครบวันกาหนดใช้สิทธิ
ในวันที่ 1 เมษายน 2564 นี้ (ในอัตราส่วนร้อยละ 50 ของใบสาคัญแสดงสิทธิ SABUY-ESOP 1 เป็ น
จานวน 22,500,000 หน่ วย อัตราการใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วย สามารถซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
ของบริษทั ได้ 1 หุน้ ) มีผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ SABUY ESOP 1 ใช้สทิ ธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทัง้ หมดและหุ้นเพิ่มทุนใหม่ที่เสนอขายทัง้ หมดมีการจองซื้อและชาระราคาครบถ้วนแล้ว จะทาให้หุ้นที่
ชาระแล้วของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็ น 1,027,500,000 หุ้น ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรหรือสิทธิออกเสีย ง
ของผูถ้ อื หุน้ เดิม (Control Dilution) ลดลงในอัตราร้อยละ 2.79
6.

ลักษณะและเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็ นไป
ตามทีไ่ ด้กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่อ อก
ใหม่ ต่ อ กรรมการหรือ พนั ก งาน ลงวัน ที่ 15 ธัน วาคม 2551 (รวมทัง้ ที่ไ ด้มีการแก้ ไ ขเพิ่ม เติม ) และประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่องการขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดง
สิทธิทจี่ ะซื้อหุน้ ออกใหม่และหุน้ ทีอ่ อกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มี
การแก้ไขเพิม่ เติม) หรือประกาศอื่นใดทีใ่ ช้บงั คับแทนรวมทัง้ กฎและระเบียบอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง

7.

สิ ทธิ ของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขาย
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ทอี่ อกใหม่ต่อกรรมการ
หรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม ) สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการและพนักงานในครัง้ นี้มี ดังนี้
(1) การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิต่อ กรรมการ และ/หรือพนักงานต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากที่ประชุ มผู้ถือ
หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
และต้องไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซึ่งถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและ
ออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี้
(2) ในกรณีที่จะเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิต่อ กรรมการหรือพนั กงานรายใดเกิน กว่ าร้อ ยละห้าของจ านวน
ใบสาคัญแสดงสิทธิทงั ้ หมดที่เสนอขายในครัง้ นี้ จะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากที่ประชุมผู้ถอื หุน้ เป็ นรายบุคคลด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ทีม่ าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และ
ต้องไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซึ่งถือหุน้ รวมกันเกินกว่ าร้อยละห้าของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุ้นที่มาประชุมคัดค้าน
มติดงั กล่าว
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สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 2

(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่ มทุน (ที่แก้ไขเพิ่ มเติ ม)
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
วันที่ 19 เมษายน 2564

ข้าพเจ้าบริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ ที่ 2/2564 เมื่อ วัน ที่ 22
กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 18.00 น. ถึง 20.00 น. และมติ คณะกรรมการครัง้ ที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ระหว่าง
เวลา 16.30 น. ถึง 17.30 น. ซึ่ งได้แก้ไขเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับราคาใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของ
บริษทั ที่ออกให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 2 (SABUY-ESOP 2) โดยมีมติเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
และจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนดังต่อไปนี้
1. การเพิ่ มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,050,000,000 บาท เป็ น 1,182,250,000 บาท
โดยออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน จานวน 132,250,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท รวม 132,250,000 บาท โดยเป็ นการ
เพิม่ ทุนในลักษณะดังนี้
การเพิ่ มทุน

 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้เงินทุน
 แบบมอบอานาจทัวไป
่
(General Mandate)

ประเภทหุ้น

หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

จานวนหุ้น

132,250,000
-

มูลค่าที่ตรา
ไว้
(บาทต่อหุ้น)
1
-

รวม
(ล้านบาท)
132,250,000
-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
2.1 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิ นทุน
จัดสรรให้แก่
1. เพื่อรองรับ
การใช้สทิ ธิซ้อื
หุน้ สามัญตาม
ใบสาคัญแสดง
สิทธิทจี่ ะซื้อหุน้
สามัญเพิม่ ทุน
ของบริษทั ทีอ่ อก
ให้แก่ผถู้ อื หุน้

จานวนหุ้น

อัตราส่วน
(เดิ ม : ใหม่)
ไม่เกิน
อัตราการใช้สทิ ธิ
102,750,000 ใบสาคัญแสดง
สิทธิ (SABUYW1)
1 หน่วย ต่อ 1 หุน้
สามัญเพิม่ ทุน

ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น)
ไม่ คิ ด มู ล ค่ า การ
เสนอขาย โดย
ใบส าคั ญ แสดง
สิท ธิ 1 หน่ ว ย มี
ร า ค า ใ ช้ สิ ท ธิ
เ ท่ า กั บ 3.25
บาทต่อ 1 หุน้
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วัน เวลา จองซื้อ
หมายเหตุ
และชาระเงิ นค่าหุ้น
คณะกรรมการ หรือ โปรดพิจ ารณาหมาย
บุ ค ค ล ที่ เหตุขอ้ 1
คณะกรรมการ
ม อ บ ห ม า ย ห รื อ
ประธานเจ้ า หน้ า ที่
บริหาร หรือบุคคลที่
ประธานเจ้ า หน้ า ที่
บริห ารมอบหมายมี

จัดสรรให้แก่
เดิมตามสัดส่วน
การถือหุน้
(Rights
Offering)
(SABUY-W1)
2. เพื่อรองรับ
การใช้สทิ ธิตาม
ใบสาคัญแสดง
สิทธิทจี่ ะซื้อหุน้
สามัญเพิม่ ทุน
ของบริษทั ทีอ่ อก
ให้แก่กรรมการ
และพนักงาน
ของบริษทั และ
บริษทั ย่อย ครัง้
ที่ 2 (SABUYESOP 2)

จานวนหุ้น

อัตราส่วน
(เดิ ม : ใหม่)

ไม่เกิน
อัตราการใช้สทิ ธิ
29,500,000 ใบสาคัญแสดง
สิทธิ (SABUYESOP 2) 1 หน่วย
ต่อ 1 หุน้ สามัญ
เพิม่ ทุน

ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น)

ไม่ คิ ด มู ล ค่ า การ
เสนอขาย โดย
ใบส าคั ญ แสดง
สิท ธิ 1 หน่ ว ย มี
ร า ค า ใ ช้ สิ ท ธิ
เ ท่ า กั บ 7.75
บาทต่อ 1 หุ้น

วัน เวลา จองซื้อ
และชาระเงิ นค่าหุ้น
อ า น า จ พิ จ า ร ณ า
กาหนดในภายหลัง

หมายเหตุ

ประธานเจ้ า หน้ า ที่ โปรดพิจ ารณาหมาย
บ ริ ห า ร มี อ า น า จ เหตุขอ้ 2
พิจ ารณาก าหนดใน
ภายหลัง

หมายเหตุ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ ที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 เพื่อแก้ไขราคาใช้สิทธิ SABUY-ESOP2 ได้มมี ติเห็นชอบให้เสนอต่อทีป่ ระชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ดังต่อไปนี้
(1) พิจารณาอนุ มตั ิออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่ ว นการถือ หุ้น (Rights Offering) (SABUY-W1) จ านวนไม่ เ กิน 102,750,000 หน่ ว ย 1 โดยไม่ คิดมู ล ค่ าการเสนอขาย
ดัง นั น้ บริษัท จะท าการเพิ่ม ทุ น เพื่อ รองรับ การใช้สิท ธิข องใบส าคัญ แสดงสิท ธิ (SABUY-W1) ดัง กล่ าวจ านวนไม่ เ กิ น
102,750,000 ซึ่งคิดเป็ นหุน้ สามัญทีจ่ ดั สรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิจานวนไม่เกิน 102,750,000 หุน้ ในอัตราส่วนหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถอื หุน้ เดิม 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่ วยใบสาคัญแสดงสิทธิ และหากมีเศษให้ปัดทิ้ง และมีอตั รา
การใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ (SABUY-W1) 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้ สามัญ ซึ่งใบสาคัญแสดงสิทธิจะมี
อายุ 3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 3.25 บาทต่อหุ้น ทัง้ นี้ รายละเอียดปรากฎตามสรุป
สาระสาคัญของการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จ ะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จากัด
(มหาชน) ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (SABUY-W1)

1

ทัง้ นี้ เนื่องจากปัจจุบนั บริษทั มีทุนชาระแล้ว 1,005,000,000 (หนึ่งพันห้าล้าน) บาท จานวนหุน้ ทัง้ หมด 1,005,000,000 (หนึ่งพันห้าล้าน) หุน้ แต่เนื่องจากในวันที่
1 เมษายน 2564 นี้ จะมีใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั (SABUY-ESOP 1) ที่จดั สรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อย
สามารถใช้สิทธิได้จานวน 22,500,000 หน่ วย จึงทาให้ ณ วันที่ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ SABUY-ESOP 1 ข้างต้น อาจมีผู้ถือหุ้นที่มสี ิทธิได้รบั การ
จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุน้ รวมจานวนไม่เกิน 1,027,500,000 (หนึ่งพันยีส่ บิ เจ็ดล้านห้าแสน) หุน้
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(2) พิจ ารณาอนุ ม ัติอ อกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้น สามัญเพิ่ม ทุ นของบริษัท ให้แ ก่ กรรมการและ
พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ครัง้ ที่ 2 (SABUY-ESOP 2) จานวนไม่เกิน 29,500,000 หน่ วย โดยไม่คิดมูลค่าการ
เสนอขาย ซึ่งคิดเป็ นหุน้ สามัญทีจ่ ดั สรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิจานวนไม่เกิน 29,500,000 หุน้ และมีอตั ราการใช้สทิ ธิต าม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ (SABUY-ESOP 2) 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้ สามัญ ซึ่งใบสาคัญแสดงสิทธิจะมีอายุ 3 ปี นับ
แต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ และมีราคาใช้สทิ ธิเท่ากับ 7.75 บาทต่อหุ้น ทัง้ นี้ รายละเอียดปรากฎตามสรุปสาระสาคัญ
ของการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ให้แก่
กรรมการและพนักงานของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย โครงการ SABUY-ESOP 2
(3) พิจารณาอนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซ้อื หุ้นสามัญตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ จากเดิมจานวน 1,050,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 1,182,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
ใหม่จานวน 132,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการเพิ่มทุนจานวน 132,250,000 หุ้นดังกล่าวบริษัทต้ อ ง
จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ดังต่อไปนี้
(3.1) ใบส าคัญ แสดงสิท ธิที่จ ะซื้อ หุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น ของบริษัท ที่อ อกให้แ ก่ ผู้ถือหุ้น เดิม ตามสัดส่ ว นการถือหุ้น
(Rights Offering) (SABUY-W1) จานวนไม่เกิน 102,750,000 หุน้
(3.2) ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และ
บริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 2 (SABUY-ESOP 2) จานวนไม่เกิน 29,500,000 หุน้
2.1.1

การดาเนิ นการของบริษัท กรณี ที่มีเศษของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ (SABUY-W1 และ โครงการ SABUY-ESOP 2) 1 หน่วย มีสทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ได้ 1 หุน้ เว้นแต่กรณีมกี ารปรับอัตราการใช้สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามทีร่ ะบุไว้ในข้อกาหนดสิทธิ
ในกรณีทมี่ เี ศษของหุน้ หรือของใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษนัน้ ทิ้ง

2.2 แบบมอบอานาจทั ่วไป (General Mandate)
-ไม่ม-ี
3. กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิ การเพิ่ มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ในวันที่ 20 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมชัน้ 2 สานักงานของบริษทั
เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โดย


กาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ตัง้ แต่วนั ที่
................................. จนกว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวจะแล้วเสร็จ



กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2564

4. การขออนุญาตเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน ต่อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
4.1. บริษัท จะท าการจดทะเบีย นเพิ่ม ทุ น จดทะเบีย น รวมถึง แก้ ไ ขเพิ่ม เติม หนั ง สือ บริคณห์ ส นธิของบริษัท เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุ มติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้ ว
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ชาระเงินค่าหุน้ ครบ
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4.2. บริษทั จะดาเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนาหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ กิดจากการใช้สิทธิ
ตาม (1) ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุน้
(Rights Offering)(SABUY-W1) และ (2) ใบส าคัญ แสดงสิท ธิที่จ ะซื้อ หุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น ของบริษัท ที่อ อกให้ แ ก่
กรรมการและพนักงานของบริษทั และบริษัทย่อย ครัง้ ที่ 2 (SABUY-ESOP 2) เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่ มทุน และการใช้เงิ นทุนในส่วนที่เพิ่ ม และความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิและการออกหุน้ เพิม่ ทุนเพื่อรองรับ
การใช้สทิ ธิจะเป็ นประโยชน์กบั บริษทั ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว กล่าวคือ
1.

การรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่ออกให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุน้
(Rights Offering) (SABUY-W1) มีว ัต ถุ ประสงค์ เ พื่อ ช่ ว ยรัก ษาระดับ อัต ราส่ ว นหนี้ สิน ต่ อ ทุ น ให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่
เหมาะสม และช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินกิจการ เพื่อรองรับการ
ขยายธุรกิจของบริษทั ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษทั และส่งผลดีต่อผูถ้ อื หุน้ ในระยะยาว

2.

การรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัท ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั
และบริษทั ย่อยครัง้ ที่ 2 (SABUY-ESOP 2) มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
2.1 เพื่อเป็ นการตอบแทนการการปฏิบตั ิงานของกรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ที่มีความ
ตัง้ ใจในการทางานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษทั และผูถ้ อื หุน้
2.2 เพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจให้ให้กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยที่มีคุณค่าต่อบริษัท ให้
ทางานกับบริษัท และบริษัทย่อยต่อไปในอนาคตเพื่อบรรลุ เป้ าหมายทางธุร กิจและเพื่อ การเติบโตอย่ าง
ยั ่งยืนของบริษทั
2.3

เพื่อรักษาบุคคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในการทางานให้ทางานกับบริษทั

2.4

เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็ นเจ้าของ ทาให้มวี ตั ถุประสงค์เป็ นหนึ่งเดียวกันกับผูถ้ อื หุน้ และมุ่งสร้าง
ความเจริญให้แก่บริษทั

นอกจากนี้ กรณีทกี่ รรมการของบริษทั ไม่ปฏิบตั หิ น้าที่ด้วยความสุจริตและระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษทั ในเรื่องที่
เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้ องเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535
และหากการไม่ ปฏิบัติหน้ าที่นั น้ เป็ นเหตุ ให้กรรมการหรือบุ คคลที่มีความเกี่ยวข้อ งได้ประโยชน์ โ ดยมิช อบ ผู้ถือ หุ้น
สามารถใช้สทิ ธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้ แทนบริษทั ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
6. ประโยชน์ ที่บริษทั จะพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
6.1. เสริมสร้างโครงสร้างทุนและฐานะทางการเงินของบริษัท ให้มคี วามแข็งแกร่งเพื่อรองรับการขยายการดาเนินธุ รกิจ
ของบริษทั ทาให้บริษทั มีรายได้และกาไรเพิ่มขึน้ จากการประกอบกิจการ ซึ่งจะส่งผลให้บริษทั สามารถจ่ายเงิน ปั น
ผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ได้ในอนาคตหากผลประกอบการมีกาไรตามเป้ าหมาย
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6.2. เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งหมายความรวมถึง การลงทุนระยะสัน้ ในรูปแบบต่าง ๆ
ของธุรกิจใหม่ ๆ ซึ่งเมื่อ ธุรกิจดังกล่าวมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ บริษัทก็สามารถสร้างผลตอบแทนให้กิจการ
เพิม่ เติม และสร้างโอกาสในการทาธุรกิจใหม่ทมี่ ศี กั ยภาพ
6.3. เพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนความทุ่มเทในการทางานอย่างต่อเนื่องของกรรมการ และพนักงานของ
บริษทั และเป็ นการรักษาบุคลากรทีม่ ีความรู้ ความสามารถ และมีความสาคัญต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของบริษทั ในระยะยาว
6.4. เมื่อเปรียบเทียบกับการเพิ่มทุน ด้วยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่ อประชาชนทัวไป
่ (Public Offering) ซึ่งจะใช้
ระยะเวลาในการเตรียมการค่อนข้างนาน และต้องได้รบั อนุญาตจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง การออกและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ ใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัท ทีอ่ อกให้แก่ผู้ถอื หุน้ เดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (SABUY-W1) และเพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
ของบริษทั ทีอ่ อกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 2 (SABUY-ESOP 2) จะเป็ นแนว
ทางการระดุมทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนในครัง้ นี้ ซึ่งทาให้บริษัทได้ร ั บ
เงินทุนตามจานวนทีต่ ้องการในระยะเวลาอันสัน้ และสามารถลดความเสีย่ งในการระดมทุนทีอ่ าจเกิดขึน้ จากสภาพ
ทางเศรษฐกิจทีม่ คี วามผันผวนในปั จจุบนั ได้
7. ประโยชน์ ที่ผ้ถู ือหุ้นจะพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
7.1. นโยบายเงินปั นผล
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจ การ
ภายหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล และเงินสารองต่าง ๆ ทุกประเภท โดยมติคณะกรรมการบริษทั ทีอ่ นุมตั ิให้จ่ายเงิน
ปั นผลจะต้องนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปั นผลขึน้ อยู่กบั ภาวะเศรษฐกิจ ผล
ประกอบการ แผนการขยายธุ ร กิจ สภาพคล่ อ งของบริ ษัท ในแต่ ล ะปี ตามความจ าเป็ น เหมาะสมอื่น ๆ ที่
คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร
7.2. สิทธิในการรับเงินปั นผลจากการดาเนินงานของบริษทั
ผู้ที่ได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่อ อก
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (SABUY-W1) และเพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทีอ่ อกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ครัง้ ที่ 2 (SABUYESOP 2) ในครัง้ นี้จะมีสิทธิรบั เงินปั นผลจากการดาเนินงานของบริษัท เมื่อได้ใช้สิทธิซ้อื หุ้นสามัญ เพิ่มทุ น ของ
บริษทั และได้รบั จดทะเบียนเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั แล้ว โดยบริษทั จะมีการจ่ายเงินปั นผลต่อเมื่อบริษทั มีกาไรและ
ไม่มขี าดทุนสะสม ทัง้ นี้ เป็ นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ทเี่ กี่ยวข้อง
7.3. อื่น ๆ
-ไม่ม-ี
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8. รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการอนุมตั ิ การเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
8.1. ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษัทให้แก่ผู้
ถือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) (SABUY-W1)
ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ และสิทธิออกเสียง (Shareholding & Control Dilution)
ในกรณีที่บริษัทออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถอื หุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) (SABUY-W1) จะไม่ได้รบั ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ และ
สิทธิออกเสียง เนื่องจากเป็ นการออกและเสนอขายให้แก่ผถู้ ือ หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ อย่างไรก็ตาม หากมี
การใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ ครบถ้วนตามใบสาคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นทีไ่ ม่ใช่ผู้ถอื หุน้ เดิมทัง้ จานวน จะมีผลกระทบต่อผู้
ถือหุน้ เดิมประมาณร้อยละ 9.09 โดยมีวธิ กี ารคานวณดังนี้
=

จานวนหุน้ จากการแปลงสภาพใบสาคัญการแสดงสิทธิ
จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว+จานวนหุน้ จากการแปลงสภาพใบสาคัญการแสดงสิทธิ
=
102,750,000
(1,027,500,000 + 102,750,000)
= ร้อยละ 9.09
ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)
ในกรณีที่มีการใช้สิทธิต ามใบสาคัญแสดงสิทธิทงั ้ หมดทัง้ จ านวน 102,750,000 หน่ วย ในราคาการใช้สิทธิ (ต่อ
หน่ วย) 3.25 บาท จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดหุ้นของบริษัท เนื่องจากราคาการใช้สิทธิเพื่อ ซื้อ หุ้น
ดังกล่าว เป็ นราคาทีส่ ูงกว่าราคาตลาด (ไม่มสี ่วนลดจากราคาตลาด) ทัง้ นี้ บนสมมติฐานราคาตลาดก่อนเสนอขาย
ที่ 2.19 บาทต่ อ หุ้ น ซึ่ ง เป็ นราคาถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งน้ า หนั ก ของหุ้ น ย้ อ นหลัง 7 วัน ท าการติ ด ต่ อ กั น ก่ อ นวั น ที่
คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุน้ สามัญ และกาหนดราคาการใช้สิทธิ
ซื้อหุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
โดย
“ราคาตลาดก่อนเสนอขาย” = ราคาปิ ดตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 7 วันทาการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 (วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 – 19 กุมภาพันธ์ 2564)
“ราคาตลาดหลัง เสนอขาย” = (ราคาตลาด x จ านวนหุ้น ที่ช าระแล้ ว ) +ราคาเสนอขายหุ้น เพิ่ม ทุ น เพื่อ รองรับ
ใบสาคัญการแสดงสิทธิ x จานวนใบสาคัญการแสดงสิทธิทไี่ ด้รบั จัดสรร) + (ราคาใช้สิทธิ x จานวนหุ้นที่จะได้รบั
จากการใช้สทิ ธิ) / (จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว + จานวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขายครัง้ นี้)
8.2. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่
กรรมการและพนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 2 (SABUY-ESOP 2) (ที่ได้แก้ไขเพิ่ มเติ ม)
ผลกระทบทีม่ ตี ่อผูถ้ อื หุน้ (Control Dilution)
ในการพิจารณาผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จะพิจารณาถึงผลกระทบ 2 ประการ ดังนี้
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ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

อัตราส่วน

1. ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution)

ไม่เกินร้อยละ 2.85

2. ผลกระทบต่อการลดลงของราคา (Price Dilution)

ไม่มี

ผลกระทบทีม่ ตี ่อผูถ้ อื หุน้ จะพิจารณาบน 2 สมมติฐาน ดังนี้
กรณีที่ 1 ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นกรรมการและพนักงาน ทีไ่ ด้รบั จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิมไิ ด้ใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดง
สิทธินี้ทงั ้ จานวน
กรณีที่ 2 ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นกรรมการและพนักงาน ทีไ่ ด้รบั จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธินี้
ทัง้ จานวน
โดยผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) เป็ นดังนี้
กรณีที่ 1: Control Dilution เท่ากับศูนย์
กรณีที่ 2: จะได้รบั ผลกระทบ Control Dilution ดังนี้
สูตรการคานวณ :
Control Dilution = Qw / (Qo+Qw)
Qo = จ านวนหุ้ น สามั ญ ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม (จ านวนทุ น ช าระแล้ ว ) เท่ า กั บ 1,005,000,000 หุ้ น ณ วั น ประชุ ม
คณะกรรมการบริษทั ทีม่ มี ติให้ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
Qw = จ านวนหุ้ น สามั ญ ใหม่ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากการใช้ สิ ท ธิ ต ามใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ทั ง้ จ านวนซึ่ ง เท่ า กั บ
29,500,000 หุน้
ดังนัน้ (ตัวเลขทีใ่ ช้ในการคานวณด้านล่างมีหน่วย : หุน้ )
Control Dilution = 29,500,000 / (1,005,000,000 + 29,500,000)
= ไม่เกินร้อยละ 2.85
ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)
ในกรณีที่มีการใช้สิทธิต ามใบส าคัญแสดงสิทธิท งั ้ หมดทัง้ จ านวน 29,500,000 หน่ วย ในราคาการใช้สิทธิ (ต่อ
หน่วย) 7.75 บาท จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดหุน้ ของบริษทั เนื่องจากราคาการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ ดังกล่ าว
เป็ นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด (ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด) ทัง้ นี้ บนสมมติฐานราคาตลาดก่อนเสนอขายที่ 2.19
บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็ นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุน้ ย้อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ
อนุมตั โิ ครงการและกาหนดราคาการใช้สิทธิซ้อื หุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ และสูงกว่าราคาตลาด ที่ 5.19
บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็ นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นย้อนหลัง 7 วันทาการติ ดต่อกันก่อนวันที่ 19 เมษายน
2564 ซึ่ งเป็ นวันที่ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ จากเดิ ม 3.25 บาท เป็ น 7.75
บาท
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9. ตารางระยะเวลาการดาเนิ นการในกรณี ที่คณะกรรมการบริ ษทั มีมติ ให้เพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
ลาดับ

ขัน้ ตอนการดาเนิ นการ

วัน เดือน ปี

1.

ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2564

2.

กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ ประจาปี 2564 (Record Date)

18 มีนาคม 2564

3.

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2564 เพื่อเปลี่ยนแปลง
ราคาใช้สิทธิ ของ SABUY-ESOP2 และนาเสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564

19 เมษายน 2564

4.

ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564

20 เมษายน 2564

5.

จดทะเบียนตามมติการเพิม่ ทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิม่ เติม
หนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุน ต่อกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม
ผู้ถือหุ้นมีมติอนุ มตั ิการเพิ่มทุน
จดทะเบียน

6.

ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ทีจ่ องซื้อและได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่
ทุนทีอ่ อกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่
ทุนของบริษทั ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights
Offering) (SABUY-W1)

ภายใน 1 ปี นับแต่วนั ทีท่ ปี่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั กิ ารออกและ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จ ะ
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ อื
หุน้ เดิมของบริษทั ทีจ่ องซื้อและ
ได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่
ออกและเสนอขายใบส าคั ญ
แสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนของบริษทั ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม
ตามสัดส่วนการถือ หุ้น (Rights
Offering)

7.

ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ทีจ่ องซื้อและได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่
ทุนทีอ่ อกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่
ทุนของบริษทั ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั และบริษทั
ย่อย ครัง้ ที่ 2 (SABUY-ESOP 2)

ภายใน 1 ปี นับแต่วนั ทีท่ ปี่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั กิ ารออกและ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จ ะ
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ อื
หุน้ เดิมของบริษทั ทีจ่ องซื้อและ
ได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่
ออกและเสนอขายใบส าคั ญ
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22 กุมภาพันธ์ 2564

ลาดับ

ขัน้ ตอนการดาเนิ นการ

วัน เดือน ปี
แสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุ น ของบริษัท ให้แ ก่ กรรมการ
และพนั ก งานของบริ ษั ท และ
บริษัท ย่ อ ย ครัง้ ที่ 2 (SABUYESOP 2)

8.

ขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนาหุน้ สามัญ ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีม่ ีการ
เพิม่ ทุนทีเ่ กิดจากการใช้สทิ ธิเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จด
ใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อมีการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดง บริษทั
สิทธิ ดังต่อไปนี้
(1) ใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม
ของบริษทั ทีจ่ องซื้อและได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีอ่ อกและ
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)
(SABUY-W1)
(2) ใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม
ของบริษทั ทีจ่ องซื้อและได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีอ่ อกและ
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั
ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 2
(SABUY-ESOP 2)

บริษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

นายชัยรัตน์ สุวรรณ
เลขานุการบริษทั
ผูม้ อี านาจประกาศสารสนเทศ
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