ที่ สฟ. 051/56
วันที่ 9 พฤษภาคม 2556
เรื่อง
แจงเพิ่มเติมการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย
ไมไดดํารงตําแหนงกรรมการ (ESOP)
เรียน

ที่

กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ขอแจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดเบื้องตนของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรใหแก
ผูบริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย ที่ไมไดดํารงตําแหนงกรรมการ (ESOP)
1.วัตถุประสงคและความจําเปนในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
1.1 เพื่อเปนสิ่งจูงใจและเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัท
ยอยที่มีสวนรวมในความสําเร็จของบริษัทในชวงเวลาที่ผานมาในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท
1.2 เพื่อใหพนักงานมีสวนรวมในการเปนเจาของบริษัท
1.3 เพื่อเปนการตอบแทนใหแกพนักงานที่มีความตั้งใจ ทุมเท และความเสียสละในการทํางานใหแก
บริษัทและบริษัทยอย
1.4 เพื่อเปนสิ่งจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการทํางาน รวมทํางานใหแกบริษัท
และบริษัทยอยในระยะยาว
2.รายละเอียดเบื้องตนของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ประเภท: ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
ชนิด: ใบสําคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผูถือ และไมสามารถโอนเปลี่ยนมือได เวนแตเปนการโอนทางมรดกหรือ
การโอนใหแกทายาทหรือผูแทนโดยชอบดวยกฎหมาย หรือกรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควร
วิธีเสนอขาย: เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย ที่ไมไดดํารง
ตําแหนงกรรมการ (ESOP)เปนจํานวนเกินกวา 35 ราย

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ: 35,000,000 หนวย
จํานวนหุนที่รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ: 35,000,000 หุน คิดเปนจํานวนรอยละ 2.66 ของหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ: 5 ป นับตั้งแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งแรกใหแกผูบริหารและพนักงานของ
บริษัทและบริษัทยอย ที่ไมไดดํารงตําแหนงกรรมการ ที่ไดรับการจัดสรร
การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ: คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะ
เปนผูกําหนดคุณสมบัติ และ/หรือรายชื่อของผูบริหารและพนักงานที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ และ
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรใหแกผูบริหารและพนักงานแตละราย รวมถึงหลักเกณฑและรายละเอียด
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขาย: หนวยละ 0 บาท
อัตราการใชสิทธิ: ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย : หุนสามัญ 1 หุน เวนแตจะมีการปรับอัตราการใชสิทธิตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใชสิทธิ: ราคาใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิใชราคาเทากับราคาตลาดถั่วเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ
หุนตั้งแตวันที่ 12 เมษายน ถึง 8 พฤษภาคม 2556 เปนเวลา15 วันทําการกอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท
เทากับ 9.54 บาทตอหุน
ระยะเวลาเสนอขาย: บริษัทจะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย
ที่ไมไดดํารงตําแหนงกรรมการ ใหแลวเสร็จภายในเวลา 1 ป นับแตวันที่มีมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่
1/2556
เงื่อนไข:
1. เมื่อครบกําหนดปที่ 1 ใชสิทธิไดไมเกิน 40% ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับ
2. เมือ่ ครบกําหนดปที่ 2 ใชสิทธิไดไมเกิน 70% ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับ
3. เมื่อครบกําหนด 3 ป ใชสิทธิได 100% ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับ
ระยะเวลาการใชสิทธิ: สามารถแสดงความจํานงในการใชสิทธิภายใน 5 วันทําการกอนวันกําหนดใชสิทธิ ซึ่งวัน
กําหนดใชสิทธิคือ ทุกวันที่ 30 ของทุกเดือน ของแตละป ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 5 ป วันกําหนดการ
ใชสิทธิครั้งแรก คือ วันที่ครบกําหนด 1 ปจากวันที่มีมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 โดยหากวัน
เหลานั้นตรงกับวันหยุดทําการของตลาดหลักทรัพยฯ ใหใชสิทธิวันทําการถัดไป

หมายเหตุ:
1.ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใชสิทธิหรือไมถูกใชสิทธิในวันกําหนดใชสิทธิใด
นําไปใชสิทธิไดในวันกําหนดใชสิทธิครั้งตอไป ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ

ๆ

สามารถสะสมเพื่อ

2.ใบสําคัญแสดงสิทธิมีระยะเวลาแสดงความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทายเปนระยะเวลา 15 วันกอนวันสิ้น
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
3.ขอจํากัดการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
3.1 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไมสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ไดรับการจัดสรรทั้งหมด หาก
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิลาออกจากการเปนกรรมการหรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทยอย หรือถูกเลิกจางกอน
วันกําหนดใชสิทธิครั้งแรกของใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันกําหนดใชสิทธิครั้งแรก)
ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิลาออกจากการเปนผูบริหารหรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัท
ยอย หรือถูกเลิกจางภายหลังวันกําหนดใชสิทธิครั้งแรก ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะตองสงมอบใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ที่ยังไมไดมีการใชสิทธิทั้งหมดคืนใหแกบริษัทภายในวันดังกลาวเชนกัน
3.2 ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเสียชีวิต สาบสูญ เจ็บปวย หรือทุพพลภาพจนไมสามารถทํางานได
อีกตอไป ในกรณีดังกลาว ทายาท หรือผูแทนโดยชอบดวยกฎหมายสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ใน
วันกําหนดใชสิทธิตามเงื่อนไขที่กําหนดไว
3.3 ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ถูกใหออกโดยไมมีความผิดจากการเปนผูบริหารหรือพนักงานของ
บริษัทหรือบริษัทยอย ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ในวันกําหนดใชสิทธิตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไว
4.หลักเกณฑ และวิธีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
4.1 บริษัทจะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย ที่ไมไดดํารง
ตําแหนงกรรมการ ภายหลังจากที่มีมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556
4.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ไมไดมีการใชสิทธิภายในอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ (5 ป นับแตวันที่ออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ) บริษัทจะยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวทั้งหมด
4.3 รายชื่อผูบริหารหรือพนักงาน (ซึ่งไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวารอยละ 5 ของ
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย ที่ไมไดดํารง
ตําแหนงกรรมการในครั้งนี้) ที่ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิและจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรร
คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะเปนผูกําหนดตอไป
4.4 รายชื่อกรรมการที่ไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทั้งหมด จํานวนครั้งที่เขาประชุมในป 2556 และจํานวนและผลตอบแทนทั้งหมดของป 2556
-ไมมี4.4.1 ผลประโยชนที่กรรมการรายดังกลาวจะไดรับจากการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิเมื่อคํานวณเปนตัว
เงินโดยคํานวณจากผลตางของราคาการใชสิทธิและราคาตลาด

-ไมมี4.4.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
-ไมมี4.5 คุณสมบัติของผูบริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยซึ่งมีสิทธิไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิทธิมีดังนี้
(ก) มีสถานะเปนผูบริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยในวันที่มีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
(ข) จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ผูบริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยแตละรายจะไดรับ ไม
จําเปนตองมีจํานวนเทากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับตําแหนง ประสบการณ อายุงาน ผลงาน และศักยภาพ รวมถึง
ประโยชนที่ทําใหแกบริษัท
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะเปนผูกําหนด
รายชื่อและ/หรือคุณสมบัติของผูบริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิ และจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรใหแกพนักงานแตละราย รวมถึงหลักเกณฑ เงื่อนไขและ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
5.การปรับสิทธิ
บริษัทไดสํารองหุนสามัญเพื่อรองรับการปรับสิทธิ
เมื่อเกิดเหตุการณที่กําหนดไวตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
6.ความชวยเหลือทางการเงินจากบริษัทที่ออกหลักทรัพยในการจัดหาแหลงเงินทุนแกกรรมการ หรือพนักงานของ
บริษัท (ถามี)
- ไมมี –
รวมถึงผลกระทบตอราคาตลาดของหุน
7.ผลกระทบตอผูถือหุนอันเนื่องมาจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
(Price Dilution) และผลกระทบตอสวนแบงกําไร หรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุน (Control Dilution)
7.1 เนื่องจากราคาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ใชราคาเทากับราคาตลาดถั่วเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักของหุนตั้งแตวันที่ 12 เมษายน ถึง 8 พฤษภาคม 2556 เปนเวลา15 วันทําการกอนวันประชุม
คณะกรรมการบริษัท เทากับ 9.54 บาทตอหุน ซึ่งไมมีผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price Dilution)
7.2
ในกรณีที่มีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจํานวน 35,000,000 หนวย มีผลกระทบตอ
สวนแบงกําไร หรือสิทธิออกเสียงของผูถือหุน (Control Dilution) โดยสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของ
ผูถือหุนเดิมจะลดลงในอัตรารอยละ 2.36 ของสวนแบงกําไรและสิทธิออกเสียงเดิม
8.ขอมูลอื่นใดอันอาจสงผลกระทบตอการตัดสินใจของนักลงทุน (ถามี)
นักลงทุนที่ลงทุนในหุนของบริษัทจะไดรับประโยชน (ทั้งในรูปของเงินปนผล และมูลคาของหุน) จาก
การปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยที่เปนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ซึ่งจะได

รับขวัญและกําลังใจในการทํางานจากการไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยใชความสามารถอยางสูงสุด
ในการเพิ่มมูลคาหุนของบริษัท
9.สิทธิในการคัดคานของผูถือหุน
9.1 การออกใบสําคัญแสดงสิทธิภายใตโครงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูบริหารและพนักงานของ
บริษัทและบริษัทยอย ที่ไมไดดํารงตําแหนงกรรมการ ในครั้งนี้ จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ ผูถือ
หุนที่ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีสิทธิคัดคาน
การออกใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้
9.2 มติของที่ประชุมผูถือหุนที่อนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัท
และบริษัทยอย ที่ไมไดดํารงตําแหนงกรรมการ รายใดที่ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวารอยละ 5
ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ จะตองเปนมติอนุมัติสําหรับกรรมการ และ/หรือพนักงาน
ดังกลาวเปนรายบุคคล โดยมติอนุมัติสําหรับแตละบุคคล ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ ผูถือหุนที่ถือหุนตั้งแตรอยละ 5 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม มีสิทธิคัดคานการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้
10.การดําเนินการของบริษัทเกี่ยวกับการขออนุญาตออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอหนวยงานที่
เกี่ยวของ
-ไมมีจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมนึก พจนเกษมสิน)
กรรมการผูจัดการ

