ACC1/17-012
20 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง
เรียน

การจ่ายเงินปันผล, การออก ESOP ครั้งที่ 2 และกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 (แก้ไขครั้งที่ 2)
กรรมการและผูจ้ ัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์
2560 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ชั้น 3 ห้องประกายเพชร เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400 และมีมติในเรื่องสาคัญต่างๆ ดังนี้
1. มีมติอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สาหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2. มีมติอนุมัติเพื่อเสนอการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุน้ ละ 0.25 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสาหรับ
งวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ไปแล้วในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 จึงยังคงต้องจ่าย
สาหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2559 อีกในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยจ่ายจากกาไรสุทธิ ส่วนทีไ่ ด้รับการส่งเสริม
การลงทุน (BOI) ทั้งนี้อัตราเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุน้
3. มีมติกาหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ชั้น 3 ห้องมรกต โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรประจาปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องพ้นจากตาแหน่งตามวาระ และกรรมการที่ลาออกจาก
ตาแหน่ง พร้อมแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม
ความเห็นคณะกรรมการ :
5.1 เสนอให้นายสรรพัชญ์ รัตคาม นายสมยศ เจียมจิรังกร และ นางมณีรัสมิ์ รัตคาม ดารงตาแหน่งแทน
กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ โดยกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ ประกอบด้วย นายสรร
พัชญ์ รัตคาม นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ และนางมณีรัสมิ์ รัตคาม
5.2 เสนอให้นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ เป็นกรรมการแทนนายสมยศ เจียมจิรังกร ที่ขอลาออกจากการเป็น
กรรมการบริษัทในวันที่ 5 เมษายน 2560
5.3 เสนอให้แต่งตั้งนายโดมเดช ศรีพิณเพราะ เป็นกรรมการเพิ่มเติม

หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการตามที่เสนอทั้งหมด กรรมการของบริษัทจะมี 10 ท่าน
ประกอบด้วย กรรมการเดิมทั้ง 9 ท่าน กรรมการใหม่อีก 1 ท่าน คือ นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ เหตุผลที่มีการ
เสนอให้แต่งตั้งนายสมยศ เจียมจิรังกร สลับตาแหน่งกันกับ นายสุเมธ เตชาชัยนิรันทร์ เนื่องจากบริษัทฯ มีการ
ปรับโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทใหม่
วาระที่ 6 พิจารณาเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดการภายในองค์กร จึง
เห็นสมควรเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ดังนี้ นายสรรพัชญ์ รัตคาม ลงลายมือชื่อ
ร่วมกับ นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ และประทับตราสาคัญของบริษัท หรือ นายสรรพัชญ์ รัตคาม นายสุเมธ เตชา
ชัยนิรันดร์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช หรือ นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ รวมเป็น
สองคนและประทับตราสาคัญของบริษัท
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ประธานกรรมการบริษัท
ปีละไม่เกิน 198,000 บาท/คน
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ
ปีละไม่เกิน 158,400 บาท/คน
3. ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปีละไม่เกิน 158,400 บาท/คน
4. กรรมการตรวจสอบ
ปีละไม่เกิน 132,000 บาท/คน
5. กรรมการอื่น
ปีละไม่เกิน 132,000 บาท/คน
และให้จ่ายบาเหน็จกรรมการในอัตราปีละไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้กาหนดจานวนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละคนต่อไป
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรแต่งตั้ง
นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2982 และ/หรือ
นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5599 และ/หรือ
นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8125 และ/หรือ
นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7764
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด เป็นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2560และ
กาหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,045,000 บาท
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ ผู้บริหาร และ/
หรือ พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) จานวน 4,900,000 หน่วย (สี่ล้านเก้าแสนหน่วย) โดยไม่
คิดมูลค่า

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 98,568,485 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
จานวน 103,468,485 บาท แบ่งออกหุ้นสามัญจานวน 4,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อเสนอขายแก่ผู้บริหาร และ/
หรือ พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 4,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยให้
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 4,900,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัทเพื่อเสนอขายแก่ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ESOP-W2)
วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
4. มีมติกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสี ิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุน้ และมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7
มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2560 และมีกาหนด
จ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2560 ทั้งนี้สทิ ธิในการรับปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุน้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรรพัชญ์ รัตคาม)
กรรมการผู้จัดการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน)
วันที่ 16 มกราคม 2560

ข้าพเจ้าบริษัท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 14 มกราคม
2560 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา ห้องประกายเพชร ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้
1. การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุ นจดทะเบียนของบริษัทจาก 98,568,485 บาท เป็น 103,468,485 บาท
โดยออกหุ้นสามัญ จานวน 4,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 4,900,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนใน
ลักษณะดังนี้
การเพิ่มทุน
 แบบกาหนดวัตถุประสงค์
ในการใช้เงินทุน

แบบมอบอานาจ
ทั่วไป
(General Mandate)

ประเภทหุ้น

จานวนหุ้น

มูลค่าที่ตราไว้
(บาทต่อหุ้น)
4,900,000
1.00
-

หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
2.1 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
จัดสรรให้แก่
จานวนหุ้น อัตราส่วน
(เดิม : ใหม่)
1.ผู้ถือหุ้นเดิม
2.ประชาชนทั่วไป
3.เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขายแก่
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
และบริษัทย่อย (ESOP-W2)

4,900,000

-

ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น)
0.00
(ราคาใช้สิทธิหน่วย
ละ 7.30 บาท)

-

รวม
(บาท)
4,900,000.00
-

วัน เวลา จอง หมายเหตุ
ซื้อ และชาระ
เงินค่าหุ้น
-

หมายเหตุ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2560 ดังนี้
- พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 4,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
และบริษัทย่อย (ESOP-W2) โดยไม่คิดมูลค่า โดยอัตราการใช้สิทธิคือ จานวน 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนได้จานวน 1 หุ้น
นอกจากนี้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท มี ม ติ ใ ห้ น าเสนอที่ ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้
คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอานาจพิจารณา (1) กาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อกาหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและ
เสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) ดังกล่าว (2) เข้าเจรจา ตกลง ลงนาม
ในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (3) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จาเป็นที่
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ
บริษั ท และบริษัท ย่ อย ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) ดังกล่ าว ซึ่ งรวมถึ งการติด ต่อ และการยื่ น ค าขออนุ ญ าตหรือขอผ่ อนผั น
เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ (4) ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็นและ
สมควรเกี่ยวกับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน
ของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) ดังกล่าวได้ทุกประการ
2.2 การดาเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น
ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ทางบริษัทจะดาเนินการปัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง
3.

กาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
บริษัทจะกาหนดวาระการขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในการประชุมสามัญประจาปี 2560 โดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 จะเป็นผู้กาหนดวาระ เวลา และสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ต่อไป
4.

การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต
(ถ้ามี)
บริษัทจะดาเนินการขออนุญาตตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ให้อนุมัติรับหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของผู้บริหาร
และ/หรือพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยตามโครงการ (ESOP-W2) ดังกล่าว เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

5.

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทจะทยอยดาเนินการเพิ่มทุนเพื่อนาเงินที่ได้จากการใช้สิทธิใบสาคัญ แสดงสิทธิที่เสนอขายแก่ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP-W2) ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษั ท ซึงจะมียอดเงินเพิ่ มทุนเพื่ อ
นามาเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทไม่เกิน 35.77 ล้านบาท
6.

ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
โครงการ (ESOP- W2) นั้นเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
และบริษัทย่อย เพื่อเป็นการตอบแทนสาหรับความตั้งใจ ทุ่มเท และเสียสละในการทางานให้แก่บริษัทในระยะยาว และ
เพื่ อสร้างแรงจู งใจให้ บุ ค ลากรดังกล่ าวมี ความตั้งใจในการท างาน อัน เป็ น ส่ วนหนึ่ งของการรัก ษาบุ คลากรที่ มีค วาม
ความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทางานให้อยู่กับบริษัท อันพึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท
7.

รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรร
หุ้นเพิ่มทุน
ในการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนสาหรับหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรับรองการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญซึ่งจัดสรรให้แก่ ผู้บริหาร
และ/พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยตามโครงการ (ESOP- W2) ดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมี
รายละเอียด ตามสิ่งที่แนบมาด้วยลาดับที่ 2
8.

ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลาดั
ขั้นตอนการดาเนินการ
วัน เดือน ปี
บ
1

วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

14 มกราคม 2560

2

วันที่แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

16 มกราคม 2560

3

วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้
ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2560 ตามมาตรา 225 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
จะกาหนดโดยที่ประชุม
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
กรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560
เพิ่มเติม) (Book Closing Date)
ซึ่งจะจัดขึ้นภายในเดือน
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
กุมภาพันธ์ 2560
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560

4
5

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560

6

จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วันนับจากวัน
สิ้นสุดการจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรรพัชญ์ รัตคาม)
กรรมการผูจ้ ัดการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
รายละเอียดเบื้องต้นของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน)
ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยครั้งที่ 2 (ESOP-W2)
1. วัตุประสงค์และความจาเป็น
การกาหนดให้มีโครงการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) ซึ่ง
จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์และความ
จาเป็นดังนี้
1.1 เพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญกาลังใจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีส่วนร่วมใน
ความสาเร็จของบริษัทและบริษัทย่อยในช่วงเวลาที่ผ่านมา
1.2 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท
1.3 เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้บริหารและพนักงานที่มีความตั้งใจ ทุ่มเท และความเสียสละในการทางานให้แก่
บริษัทและบริษัทย่อย
1.4 เพื่อเป็นสิ่งจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการทางาน ร่วมทางานให้แก่บริษัทและบริษัท
ย่อยในระยะยาว
2. รายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์
: ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริษัท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) ซึ่ง
จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (ESOPW2)
ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ
: ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผูถ้ ือและไม่สามารถ
โอนเปลี่ยนมือได้
จานวนของใบสาคัญแสดงสิทธิที่
: 4,900,000 หน่วย
เสนอขาย
จานวนหุ้นสามัญที่สารองไว้เพื่อ
: 4,900,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)
รองรับการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ
วันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
: วันที่กาหนดโดยคณะกรรมการบริษัทภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้นแล้ว
ลักษณะการจัดสรร
: เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งจะ
พิจารณาจากรายชื่อผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่มี

ราคาเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุน้ สามัญ

:
:

ราคาใช้สิทธิซื้อหุน้ สามัญ

:

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
วันกาหนดการใช้สิทธิ และ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ

:
:

ระยะเวลาการแจ้งความจานงใน
การใช้สิทธิ

:

คุณสมบัติตามที่บริษัทกาหนด
ไม่คิดมูลค่า
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้ สามัญใหม่ (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิ
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด)
7.30 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท)(เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด)
3 ปีนบั แต่วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
วันกาหนดการใช้สิทธิของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิให้
เป็นไปตามเงื่อนไข ต่อไปนี้
- ครั้งที่ 1 ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้รับ
การจัดสรรทั้งหมด กาหนดวันใช้สิทธิวันที่ 15 กันยายน 2561
- ครั้งที่ 2 ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้รับ
การจัดสรรทั้งหมด กาหนดวันใช้สิทธิวันที่ 15 มีนาคม 2562
- ครั้งที่ 3 ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้รับ
การจัดสรรทั้งหมด กาหนดวันใช้สิทธิวันที่ 15 กันยายน 2562
- ครั้งที่ 4 ใช้ สิท ธิ ได้ไม่เกิ น ร้อยละ 100 ของจ านวนใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่
ได้รับการจัดสรรทั้งหมด กาหนดวันใช้สิทธิวันที่ 15 มีนาคม 2563
- ครั้งที่ 5 สามารถใช้สิทธิได้ทั้งหมด ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้รับ
การจัดสรรทั้งหมด กาหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 14 มิถุนายน 2563
หมายเหตุ ใบสาคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิ
ในวันกาหนดใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนาไปใช้สิทธิในวันกาหนด
ใช้สิทธิถัดไป ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจานงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ
บริ ษั ท จะต้ อ งแจ้ ง ความจ านงในการใช้ สิ ท ธิ์ ที่ จ ะซื้ อ หุ้ น ของบริ ษั ท ภายใน
ระยะเวลา 5 วันทาการก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ตั้งแต่เวลา 9.00 น.
ถึง 16.00 น.
ยกเว้น กรณี แ จ้งความจานงในการใช้ สิท ธิครั้งสุ ดท้ าย ใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ มี
ระยะเวลาแสดงความจานงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นระยะเวลา 15 วันก่อน
วันสิ้นอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยให้ระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิสามารถแสดงความจานงในการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้ใน
วันทาการใดๆ

วิธีการและเงื่อนไขการใช้สทิ ธิ

หมายเหตุ : ในกรณีที่วันกาหนดการใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทาการบริษัท
ให้เลื่อนวันกาหนดการใช้สิทธิเป็นวันทาการสุดท้ายก่อนหน้าวันกาหนดใช้สิทธิ
นั้ น และใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ เหลื อจากการใช้ สิ ท ธิ ห รือ ไม่ถู ก ใช้ สิ ท ธิ ในวั น
กาหนดใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนาไปใช้ในวันกาหนดใช้สิทธิครั้งต่อไป
ตลอดอายุ ข องใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ เว้ น แต่ เมื่ อ เป็ น ก าหนดการใช้ สิ ท ธิ ค รั้ ง
สุดท้าย ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถใช้สิทธิอีกเมื่อพ้นกาหนดการใช้
สิทธิครั้งสุดท้าย
1. จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็น
จานวนเต็มเท่ านั้ น โดยอัตราการใช้สิ ท ธิ เท่ ากั บ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิห นึ่ ง
หน่ ว ยต่ อ หุ้ น สามั ญ หนึ่ ง หุ้ น เว้ น แต่ จ ะมี ก ารปรั บ สิ ท ธิ นอกจากนี้ ผู้ ถื อ
ใบส าคัญ แสดงสิ ทธิจะต้องใช้สิท ธิในการซื้อหุ้นสามัญ ไม่ต่ากว่า 100 หุ้ น
สามัญ ยกเว้นกรณีที่ใบสาคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีเศษหรือเป็นกรณีการใช้
สิทธิครั้งสุดท้าย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิใน
การซื้อหุ้นต่ากว่า 100 หุ้นสามัญ จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้ง
เดียวทั้งจานวน
2. จานวนหุ้นสามัญที่ออกให้เมื่อมีการใช้ สิทธิ จะคานวณโดยการนาจานวน
เงินในการใช้สิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ชาระตามที่ได้กล่าวข้างต้น
หารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัทจะออกหุ้ น
สามัญเป็นจานวนเต็มไม่เกินจานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิคูณด้วย
อัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิ
แล้ ว ท าให้ มี เศษเหลื อ อยู่ จ ากการค านวณดั งกล่ าว บริ ษั ท จะไม่ น าเศษ
ดังกล่าวมาคิดคานวณและจะชาระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวคืน
ให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 วันนับจากวันกาหนดการใช้สิทธิ
ในแต่ละครั้งโดยไม่มีดอกเบี้ ย ทั้งนี้ บริษัทอาจตกลงกับผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิท ธิ ให้ มารับ เงิน ที่ เหลื อจากการใช้สิ ท ธิ ดังกล่ าวด้วยตนเองตามสถานที่
ติดต่อในการใช้สิทธิ
3. หากบริษัทได้รับหลักฐานใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือจานวนเงินที่บริษัทได้รับ
ชาระไม่ครบตามจานวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิซื้อ หุ้น
สามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิกรอก
ลงในแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่
ถูกต้อง หรือปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมาย

ต่างๆ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องทาการ
แก้ ไขเพื่ อให้ เป็ น ไปตามเงื่อนไขก่ อนวัน ใช้ สิ ท ธิในแต่ล ะครั้ง มิฉ ะนั้ น แล้ ว
บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดย
ไม่ มี ก ารใช้ สิ ท ธิ และบริ ษั ท จะจั ด ส่ ง ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ห รื อ ใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญ
แสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณี
ใดๆ
ในกรณีที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิชาระจานวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน
บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะดาเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้
ก) ถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพโดยไม่มีการ
ใช้สิทธิ หรือ
ข) ถือว่าจานวนหุ้นสามัญที่จองซื้อมีจานวนเท่ากับจานวนที่จะได้รับตาม
จานวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทได้รับชาระไว้จริงตามราคาใช้สิทธิใน
ขณะนั้น หรือ
ค) ให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ชาระเงินเพิ่มเติมตามจานวนวัตถุประสงค์จะ
ใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิใน
ครั้งนั้ น หากบริษั ท ไม่ได้รับ เงิน ครบตามจ านวนในการใช้ สิ ท ธิภ ายใน
ระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิใน
ครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ
หมายเหตุ : ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษทั จะดาเนินตามข้อ ข) หรือ ข้อ ค)
ข้างต้น
ในกรณี ต ามข้ อ ก) และ ค) ให้ ผู้ ถื อใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ มารับ เงิ น ที่
บริษัทได้รับไว้คืนเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะและใบสาคัญแสดงสิทธิซึ่ง
บริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวคืนด้วยตนเองตามสถานที่ติดต่อในการ
ใช้สิทธิ ภายใน 14วันทาการนับจากวันถัดจากวันกาหนดการใช้สิทธิแต่ละ
ครั้ง พร้อมเงิน ส่วนที่ เหลือ (ถ้ามี) โดยไม่มีดอกเบี้ย อย่ างไรก็ ดี ใบสาคั ญ
แสดงสิ ท ธิ ที่ ยั ง ไม่ มี ก ารใช้ สิ ท ธิ ดั ง กล่ า วยั ง มี ผ ลใช้ สิ ท ธิ ต่ อ ไปจนถึ ง วั น
กาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ในกรณีข้อ ข) ในกรณีที่บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วนคืนให้ผู้
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิมารับใบสาคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือคืนด้วยตนเอง

ตามสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ภายใน 14 วันทาการนับจากวันถัดจากวัน
กาหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง พร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) โดยไม่มีดอกเบี้ย
อย่างไรก็ดี ใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวยังไม่มีผลใช้สิทธิ
ต่อไปจนถึงวันกาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
4. เมื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบ
ทั้งใบสาคัญแสดงสิทธิ แบบแจ้งความจานงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และ
ชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้
5. เมื่อพ้นวันกาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิยัง
มิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กาหนดได้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่า
ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ นั้ น ๆ สิ้ น สภาพลง โดยไม่ มี ก ารใช้ สิ ท ธิ และผู้ ถื อ
ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ จะใช้ สิท ธิ ไม่ได้อีก เมื่อพ้ น วัน ก าหนดการใช้ สิ ท ธิค รั้ง
สุดท้าย
6. ในกรณี ที่ผู้ถือใบสาคัญ แสดงสิทธิส่งมอบใบสาคัญ แสดงสิทธิเป็นจานวน
มากกว่าจานวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทจะส่งใบสาคัญแสดงสิทธิใบใหม่
โดยมีจานวนของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ลดลงให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าวภายใน 14 วันทาการนับจากวันกาหนดการใช้สิทธินั้นๆ หรือให้มา
รับคืนด้วยตนเอง โดยบริษัทจะทาการยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิใบเก่า
7. ในกรณี ที่หุ้นสามัญ ที่สารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทจะ
ดาเนิ น การชดใช้ ค่าเสี ย หายที่ เกิ ดขึ้ น ให้ แ ก่ ผู้ ถื อใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ ไม่
สามารถใช้สิทธิได้ตามสิทธิที่มี อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญ
เพียงพอ ในกรณีที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็นบุคคลต่างด้าวหรือนิติบุคคล
ต่างประเทศที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้เพราะจะทาให้การถือหุ้นของคนต่างด้าว
เกินกว่าสัดส่วนที่ระบุในกฎหมายหรือในข้อบังคับบริษัท และ/หรือ ในกรณีที่
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไมสามารถใช้สิทธิได้เพราะจะทาให้การถือหุ้นเกิน
กว่าสัดส่วนที่กฎหมายกาหนด
8. การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ดังกล่าวจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อบริษัทได้เรียกเก็บเงิน
จานวนดังกล่ าวได้แล้วเท่านั้น หากเรียกเก็ บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ที่ผู้ถื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิต้องรับผิดชอบให้ถือว่าผู้ถือใบสาคั ญแสดงสิทธิแสดง

เงื่อนไขอื่นๆ

เจตนายกเลิกและบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครั้งนั้น
แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งต่อไปเว้นแต่เป็น
การยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งสุดท้ายให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป
9. ในกรณีที่การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิต้องมีภาระภาษี
เงินได้ ค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (หากมี) ตามประมวลรัษฎากรหรือ
กฎหมายอื่นใด ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นดังกล่าวต้องเป็นผู้
รับภาระค่าภาษีดังกล่าวทั้งสิ้น รวมทั้งยินยอมให้บริษัทมีสิทธิหักภาษี ณ ที่
จ่ายได้ตามที่กฏหมายกาหนด
: ให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหาร
มอบหมายมีอานาจพิ จ ารณา (1) กาหนดและแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงข้อกาหนด
เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) โดยไม่คิดมูลค่า
เท่าที่กฎหมายกาหนดให้กระทาได้และอยู่ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ เช่น วัน เวลา
และวิ ธี การในการออกและเสนอขายใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ วิ ธี การใช้ สิ ทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น (2) เข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญา
ต่างๆ ที่ เกี่ย วข้อง (3) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผั นต่างๆ และ
หลักฐานที่จาเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาตหรือ
ขอผ่ อนผั นเอกสารและหลั กฐานดังกล่ าวต่อหน่ วยงานราชการหรือหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง

3. หลักเกณฑ์ในการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ESOP-W2)
ผู้ที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องมีสถานะเป็น ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่มีการจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W2) ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
จะเป็นผู้กาหนดคุณสมบัติของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทที่จะได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิและจานวน
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่แต่ละรายจะได้รับจัดสรรเพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ซึ่งไม่จาเป็นต้องมี
จานวนเท่ากัน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตาแหน่ง อายุงาน ประสบการณ์ และศักยภาพที่จะทาประโยชน์ให้แก่บริษัท

4. รายชื่อผู้บริหารหรือพนักงานที่เป็นกรรมการของบริษัทที่ได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W2)
และจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้ประกอบไปด้วย
จานวนที่ได้รบั
ร้อยละของจานวนที่
ลาดับ
รายชื่อ
ตาแหน่ง
จัดสรร (หน่วย) ออกและเสนอขาย
1 นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
245,000
5.00
2 นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
245,000
5.00
3 นายถาวร กิจเจริญ
ผู้จัดการฝ่ายทดสอบโดยไม่ทาลาย
201,000
4.10
4 นายรักชาติ อินทะผิว
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบโรงงาน
200,000
4.08
5 นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ
ผู้จัดการฝ่ายอานวยการ
200,000
4.08
6 นางวิมล แซ่ฟุ่ง
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
200,000
4.08
7 นางสุวรรณา เลาหเจริญสมบัติ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
200,000
4.08
รวม
1,491,000
30.43
หมายเหตุ : จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะออกและจัดสรรในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 4,9000,000 หน่วย และไม่มีผู้บริหาร
รายใดที่ได้รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
5. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ
บริษัทและบริษัทย่อยในครั้งนี้
(5.1) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นเมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (PRICE DILUTION)
ในกรณีที่มีผู้ใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W2) ทั้งจานวน จะมีผลกระทบต่อการลดลงของ
ราคาหุ้น (PRICE DILUTION) จากการใช้สิทธิดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการคานวณดังนี้
=
โดยราคาตลาดเท่ากับ 9.13 บาทต่อหุ้น ซึ่งคานวณมาจากราคาหุ้นของ QLT ที่ทาการซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์ฯ เฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทาการก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (คณะกรรมการมีมติ ใน
วันที่ 14 มกราคม 2560)
ราคาหลังการเสนอขาย
=

=
=
= 9.04
ดังนั้นการลดลงของราคาหุ้น (PRICE DILUTION)
= ร้อยละ 0.95
(5.2) ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (CONTROL DILUTION)
ในกรณีที่มีผู้ใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W2) ทั้งจานวนจะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรและ
สิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (CONTROL DILUTION) จากการใช้สิทธิดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการ
คานวณดังนี้
=
=
= ร้อยละ 4.74
(5.3) ผลกระทบต่อการลดลงของกาไรสุทธิต่อหุ้น (EARNING PER SHARE DILUTION)
การลดลงของส่วนแบ่งกาไร (Earning Dilution) =
=
=
ร้อยละ 4.74
Earning
เท่ากับ 69.53 ล้านบาทจากกาไรสุทธิของบริษัทจานวน 4 ไตรมาสนับตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี
2558 ถึง ไตรมาส 3 ปี 2559
EPS ก่อนการเสนอขาย เท่ า กั บ 0.71 บาทต่ อ หุ้ น Earning หารด้ ว ยจ านวนหุ้ น ที่ อ อกและช าระแล้ ว จ านวน
98,568,485 หุ้น
EPS หลังการเสนอขาย เท่ากับ 0.67 บาทต่อหุ้น EARNING หารด้วยจานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้วจานวน
103,468,485 หุ้น

6. เงื่อนไขหลักในการใช้สิทธิ
6.1 ผู้ใช้สิทธิต้องมีสถานะเป็นผู้บริหาร และหรือพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ยกเว้นเป็นกรณี
ที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 – 6.3
6.2 ในกรณีที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรม เป็นบุคคลสูญหายตามคาสั่งศาล ไร้ความสามารถและ/หรือเสมือน
ไร้ความสามารถระหว่างที่ยังมีสถานะเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยอยู่ (แล้วแต่กรณี) ให้
ทายาทตามพินัยกรรม หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสามารถ
ใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ตามสิทธิที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิผู้นั้นมีอยู่ ณ
วันที่ถึงแก่กรรม เป็นบุคคลสูญหายตามคาสั่งศาล ไร้ความสามารถและ/หรือเสมือนไร้ความสามารถระหว่างที่
ยังมีสถานะเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยอยู่ (แล้วแต่กรณี) โดยสามารถใช้สิทธิดังกล่าว
ได้จนครบอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร
6.3 ในกรณี ที่ ผู้ถื อใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ (ก) เกษีย ณอายุตามระเบี ยบของบริษัท หรือบริษัท ย่อย หรือพ้ น ตาแหน่ ง
ผู้บริหารตามวาระ หรือ (ข) ได้โอนย้ายสังกัดหรือบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ โดยที่ผู้บริหารและ
พนักงานดังกล่าวยังคงเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ณ วันที่ใช้สิทธิ ให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ (ในกรณี
ที่เกษียณอายุ หรือครบตาแหน่งตามวาระ) หรือผู้บริหารและพนักงานดังกล่าว (กรณีโอนย้ายสังกัดหรือบริษัท)
สามารถใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร (แล้วแต่กรณี)
กรณีที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
ก่อน หรือในวันที่ใช้สิทธิ ด้วยเหตุผลอื่นนอกจากข้อ 6.2 – 6.3 ข้างต้น หรือด้วยเหตุผลอื่นนอกจากกรณี ตาม
ข้อกาหนดสิทธิ (ถ้ามี) ให้ผู้บริหารและพนักงานรายนั้นไม่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ฉบับดังกล่าว และบริษัทสามารถนาใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้รับคืนจากผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวมาจัดสรร
ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานรายอื่นต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้เป็นอานาจของคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากกรรมการบริหาร โดยพิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดและต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการ
ผู้บริหาร หรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
6.4 กรณีใช้สิทธิไม่ครบตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
เมื่อพ้นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสาคัญแสดงสิทธิ สละ
สิทธิ์ หรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วน หรือมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้สิทธิที่กาหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิสละสิทธิ์การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่เหลือ และใบสาคัญแสดงสิทธิสิ้นสภาพลง
ในทันทีโดยไม่มีการใช้สิทธิ โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จากบริษัท
7. ข้อผูกพันระหว่างบริษัท และผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในการจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิทธิ
เป็นไปตามข้อกาหนดสิทธิ

8. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการหรือพนักงานตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.32/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
ตามประกาศข้อ 9 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออก
ใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551(รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ10 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้บริหารที่ได้รับจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิทธิให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในครั้งนี้ ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้น บุ คคลดังกล่าวข้างต้นจะไม่
สามารถออกเสียงได้ในมตินี้
9. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้
ลาดับ
รายชื่อ
ตาแหน่ง
จานวนใบสาคัญ
แสดงสิทธิทไี่ ด้รับ
จัดสรร
1.
นายสมยศ เจียมจิรังกร
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2.
นายทินกร สีดาสมบูรณ์
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3.
นายสมชาย จองศิริเลิศ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
-

