บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2.3
การจัดการและกํากับดูแลกิ จการ
9.ข้อมูลหลักทรัพย์ และผูถ้ ือหุ้น
9.1 หุ้นสามัญ
9.1.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว
ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 301,575,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ
จํานวน 603,150,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.5 บาท โดยเป็ นทุนชําระแล้วจํานวน 225,000,000 บาท แบ่งเป็ น
หุน้ สามัญจํานวน 450,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.5 บาท ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 8/2557 เมื่อ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุ มตั จิ ดั สรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 153,150,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.5
บาท ดังนี้
1. หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวนไม่เกิน 150,000,000 หุน้ เพือ่ เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO)
2. หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวนไม่เกิน 3,150,000 หุน้ เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิทอ่ี อก
และเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ทัง้ นี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) ในครัง้ นี้แล้ว บริษทั ฯ
จะมีทุนชําระแล้วเพิม่ เป็ น จํานวน 300,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 600,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้
ละ 0.5 บาท
9.1.2 ข้อจํากัดการโอนหุ้น
การโอนหุน้ จะต้องไม่ทาํ ให้สดั ส่วนการถือหุน้ โดยบุคคลต่างด้าวมากกว่าร้อยละ 49 ของหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง
ทัง้ หมดของบริษทั ฯ หรือ 294,000,000 หุน้ ภายหลังจากการเสนอขายหุน้ สามัญให้แก่ประชาชนในครัง้ นี้ หากการ
โอนหุน้ ของบุคคลใดทําให้สดั ส่วนการถือหุน้ โดยบุคคลต่างด้าวมากกว่าร้อยละ 49 ของหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ของบริษทั ฯ บริษทั ฯ มีสทิ ธิทจ่ี ะปฏิเสธไม่รบั จดทะเบียนการโอนหุน้ ดังกล่าว
9.2 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
มติทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ได้อนุ มตั ใิ ห้บริษทั ฯ ออกและ
เสนอขายใบสํา คัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 3,150,000 หน่ วย โดยจัดสรรให้แ ก่
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) ซึง่ มีรายละเอียดสรุปดังนี้
ชื่อหลักทรัพย์

:

ใบสํา คัญแสดงสิท ธิท่ีจ ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี
จํากัด (มหาชน) ทีอ่ อกให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย

ประเภท/ชนิด

:

ระบุช่อื ผูถ้ อื และโอนเปลีย่ นมือไม่ได้ เว้นแต่โอนตามเงือ่ นไขในการใช้สทิ ธิ
ส่วนที่ 2.3.9 หน้าที่ 1

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

3 ปี นับแต่วนั ทีอ่ อกใบสําคัญแสดงสิทธิ ทัง้ นี้ ภายหลังการออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิ บริษทั ฯ จะไม่ขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ และจะเสนอขาย
หุน้ รองรับให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทเ่ี สนอ :
ขาย

ไม่เกิน 3,150,000 หน่วย

จํานวนหุน้ สามัญทีจ่ ดั สรรไว้เพื่อ
รองรับการใช้สทิ ธิ

:

ไม่เกิน 3,150,000 หุน้ ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 0.72 ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่าย
ได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ก่อนการเสนอขายหุน้ สามัญให้แก่ประชาชน
เป็ นครัง้ แรก (IPO) จํานวน 450,000,000 หุน้

วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

วันที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริหารของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ภายหลังจากที่
บริษทั ฯ แปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนจํากัด และได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ แล้ว

ลักษณะการเสนอขาย

:

ใบสําคัญแสดงสิทธิทอ่ี อกในครัง้ นี้ เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของ
บริษัท ฯ เป็ น ผู้พิจ ารณาจัด สรรใบสํา คัญ แสดงสิท ธิภ ายใต้ห ลัก เกณฑ์
เงือ่ นไข และวิธกี ารททีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ กําหนด

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

:

0 บาท (ศูนย์บาท)

อัตราการใช้สทิ ธิ

:

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วย มีสทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญได้ 1 หุน้ เว้นแต่กรณีม ี
การปรับอัตราการใช้สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่จะกําหนดใน
ข้อกําหนดสิทธิและเงือ่ นไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ

ราคาการใช้สทิ ธิ

:

ตํ่ากว่าราคาเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO Price) ไม่
เกินร้อยละ 50 เว้นแต่กรณีมกี ารปรับราคาการใช้สทิ ธิตามเงื่อนไขการ
ปรับ สิท ธิต ามที่จ ะกํา หนดในข้อกํา หนดสิท ธิแ ละเงื่อ นไขของใบสํา คัญ
แสดงสิทธิ

เงือ่ นไขและระยะเวลาการใช้สทิ ธิ

:

เว้นแต่ ในกรณีทก่ี รรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานไม่สามารถใช้สทิ ธิตาม
ใบสํ า คัญ แสดงสิท ธิไ ด้ ด ัง ที่กํ า หนดไว้ ใ นเงื่อ นไขในการใช้ ส ิท ธิต าม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถทีจ่ ะใช้สทิ ธิในการซือ้ หุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่
ของบริษทั ฯ เมือ่ ครบระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วนั ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
“วันกําหนดการใช้สทิ ธิ” คือ ในวันทําการสุดท้ายของทุกๆ 6 เดือนทีผ่ ถู้ อื
ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้เมื่อครบ
ระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วนั ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
โดยวันกําหนดการใช้สทิ ธิครัง้ แรก คือ วันทําการสุดท้ายของ เดือนแรก
ภายหลังจากวันครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ฯ ได้
ออกและเสนอขายใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ และวัน กํา หนดการใช้ส ิท ธิค รัง้
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สุดท้าย จะตรงกับระยะเวลา 5 วันทําการก่อนวันทีใ่ บสําคัญแสดงสิทธิม ี
อายุครบ 3 ปี นับแต่วนั ที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิ
เมือ่ ครบกําหนดระยะเวลา
(เดือนที)่ นับจากวันทีอ่ อก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

ใช้สทิ ธิได้ไม่เกิน
(ร้อยละของจํานวนใบสําคัญแสดง
สิทธิทไ่ี ด้รบั การจัดสรร)

6

ร้อยละ 10

12

ร้อยละ 25

18

ร้อยละ 40

24

ร้อยละ 60

30

ร้อยละ 80

36

ร้อยละ 100

ใบสํ า คัญ แสดงสิท ธิ ท่ี เ หลือ จากการใช้ ส ิท ธิ ห รือ ไม่ ถู ก ใช้ ส ิท ธิ ใ นวัน
กํ า หนดการใช้ ส ิท ธิ ใ ดๆ สามารถสะสมเพื่ อ นํ า ไปใช้ ส ิ ท ธิ ไ ด้ ใ นวัน
กําหนดการใช้สทิ ธิครัง้ ต่อๆ ไปได้ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ แต่
หากครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสําคัญแสดงสิทธิใดๆ
ทีไ่ ม่ถกู ใช้สทิ ธิจะถูกยกเลิกและสิน้ ผลไป
“วันทําการ” หมายถึง วันทําการของบริษทั ฯ
ระยะเวลาการแจ้งความจํานงใน
การใช้สทิ ธิ

:

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซ่ึงประสงค์ท่จี ะใช้สทิ ธิในการซื้อหุ้นสามัญของ
บริษทั ฯ จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ในระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ล่วงหน้าเป็ นระยะไม่น้อย
กว่า 5 วันทําการก่อนวันกําหนดการใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ ยกเว้นการแสดง
ความจํานงในการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย ให้แสดงความจํานงในการใช้สทิ ธิใน
ระหว่าง 15 วันทําการก่อนวันกําหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย

ระยะเวลาการเสนอขาย

:

บริษัทฯ จะต้อ งเสนอขายใบสํา คัญแสดงสิทธิภายใน 1 ปี นับ แต่วนั ที่ท่ี
ประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 8/2557 อนุ มตั ใิ ห้บริษทั ฯ ออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิ และอนุ มตั ใิ ห้บริษทั ฯ แปรสภาพจากบริษทั จํากัด
เป็ นบริษทั มหาชนจํากัด

วิธกี ารจัดสรร

:

จัดสรรโดยตรงให้กบั กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยไม่ผ่านผู้รบั
ช่วงซือ้ หลักทรัพย์
ทัง้ นี้ จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทก่ี รรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานแต่ละ
รายจะได้ร ับ ไม่ จํ า เป็ น ต้ อ งมีจํ า นวนเท่ า กัน ทัง้ นี้ ขึ้น อยู่ ก ับ ตํ า แหน่ ง
ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน ศักยภาพ รวมถึง ประโยชน์ ท่ีทํา ให้แ ก่
บริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย
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เงือ่ นไขในการใช้สทิ ธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

เหตุในการต้องออกหุน้ ใหม่เพือ่
รองรับการเปลีย่ นแปลงการใช้
สิทธิ

:

สิทธิและประโยชน์อย่างอื่น
นอกจากสิทธิและประโยชน์
ตามปกติของหุน้ สามัญ

:

1. ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสภาพเป็ นกรรมการ ผู้บริหาร และ/
หรือ พนักงาน ในวันกําหนดการใช้สทิ ธินนั ้ ๆ
2. เงื่อ นไขสํา หรับ ผู้ถือ ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิท่ีพ้น สภาพเป็ น กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และ/หรือ พนักงาน ในกรณีต่างๆ ดังนี้
(ก) กรณีพิก าร ในสํา คัญแสดงสิทธิท่ียงั ไม่ถึงกํา หนดใช้สทิ ธิแปลง
สภาพให้ส ามารถใช้ส ิท ธิไ ด้ท นั ที และใบสํา คัญ แสดงสิท ธิท่ีถึง
กําหนดใช้สทิ ธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สทิ ธิได้ตามกรณี
ทัวไป
่
(ข) กรณี ถึงแก่ก รรม ใบสํา คัญแสดงสิทธิท่ียงั ไม่ถึงกํา หนดใช้สทิ ธิ
แปลงสภาพให้ส ามารถใช้ส ิท ธิไ ด้ท ัน ที โดยทายาท หรือ ผู้ร ับ
ผลประโยชน์ และใบสําคัญแสดงสิทธิท่ถี ึงกําหนดใช้สทิ ธิแปลง
สภาพได้แล้ว สามารถใช้สทิ ธิได้ตามกรณีทวไปโดยทายาท
ั่
หรือ
ผูร้ บั ผลประโยชน์
(ค) กรณีเกษียณอายุ ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ยี งั ไม่ถึงกําหนดใช้สทิ ธิ
แปลงสภาพให้สามารถใช้สทิ ธิได้ทนั ที และใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
ถึงกําหนดใช้สทิ ธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สทิ ธิได้ตามกรณี
ทัวไป
่
(ง) กรณีการสิ้นสภาพการจ้างงานไม่ว่า ด้วยเหตุ ใด ซึง่ รวมถึง การ
ลาออก การเลิก จ้า งหรือ ให้อ อกจากงาน ไม่ว่า ด้วยสาเหตุ ใ ดๆ
ใบสํา คัญแสดงสิทธิท่ยี งั ไม่ถึงกําหนดใช้สทิ ธิแปลงสภาพจะถูก
ยกเลิกไป และใบสําคัญแสดงสิทธิทก่ี ําหนดใช้สทิ ธิแปลงสภาพได้
แล้ว ต้อ งใช้สทิ ธิภ ายใน 30 วัน หลัง จากสิ้น สภาพการจ้า งงาน
หรือสิน้ อายุใบสําคัญแสดงสิทธิแล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน
3. หากกรรมการ ผู้บ ริห าร และพนั ก งานไม่ ใ ช้ส ิท ธิซ้ือ หุ้น สามัญ ตาม
ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิห รือ ใช้ส ิท ธิไ ม่ค รบถ้ว นและใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ
ดังกล่าวครบอายุตามที่กําหนดแล้ว ให้ถือว่ากรรมการ ผู้บริหาร และ
พนัก งานของบริษัท ฯ และ/หรือ บริษัท ย่อ ยสละสิทธิก ารใช้สทิ ธิต าม
ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิท่ีเ หลือ ดัง กล่ า ว โดยกรรมการ ผู้บ ริห าร และ
พนักงานดังกล่าวไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษทั ฯ
4. คณะกรรมการบริหารมีอาํ นาจโดยสมบูรณ์ ในการพิจารณากําหนดหรือ
แก้ไขเงื่อนไขในการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซ่งึ อาจแตกต่างไป
จากทีไ่ ด้ระบุมาข้างต้นได้
เมื่อมีการดําเนินการปรับราคาการใช้สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่
กํา หนดในข้อ กํา หนดสิทธิแ ละเงื่อ นไขของใบสํา คัญ แสดงสิทธิ ซึ่ง เป็ น
เหตุการณ์ทก่ี าํ หนดไว้ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.
-ไม่ม-ี
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ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

บ ริ ษั ท ฯ จ ะ ไ ม่ นํ า ใ บ สํ า คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ ที่ อ อ ก ใ น ค รั ้ ง นี้ ไ ป
จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดรองของหุน้ สามัญทีเ่ กิดจาก
การใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิ

:

ผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้

:

บริษทั ฯ จะนํ าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีออกในครัง้ นี้ เข้าจดทะเบียนเป็ น หลักทรัพย์จดทะเบีย นใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริ ษทั (Price Dilution)
ในกรณีท่ีมกี ารใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจดั สรรให้แ ก่กรรมการ
ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั ฯ ทัง้ จํานวน 3,150,000 หน่ วย ราคา
ตลาดของหุน้ ของบริษทั ฯ จะลดลงในอัตราร้อยละ[] บนสมมติฐานราคา
ตลาดของหุน้ บริษทั ฯ คือ ราคาเสนอขายหุ้นเพิม่ ทุนให้แก่ประชาชนครัง้
แรก (IPO Price) ทีเ่ ท่ากับ [] บาทต่อหุน้ และราคาใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิทต่ี ่ํากว่าราคา IPO ร้อยละ 50 จะเท่ากับราคาใช้สทิ ธิ
ทีร่ าคา [] บาทต่อหุน้
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution)
และสิ ทธิ ในการออกเสียงของผูถ้ ือหุ้น (Control Dilution)
ในกรณีท่มี ีก ารใช้สทิ ธิตามใบสํา คัญแสดงสิทธิท่ีจ ดั สรรให้แ ก่กรรมการ
ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั ฯ ทัง้ จํานวน 3,150,000 หน่วย ส่วนแบ่ง
กําไรต่อหุน้ หรือสิทธิในการออกเสียงของผูถ้ อื หุ้นจะลดลงในอัตราร้อยละ
0.52 ของส่ ว นแบ่ ง กํ า ไรหรือ สิท ธิใ นการออกเสีย งเดิม โดยคํ า นวณ
เปรียบเทียบกับจํานวนหุน้ ที่จําหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ จํานวน
603,150,000 หุน้ (ทุนจดทะเบียนชําระแล้วภายหลังการเสนอขายหุน้ เพิม่
ทุ น ให้แ ก่ ป ระชาชนครัง้ แรกและการใช้สทิ ธิตามใบสํา คัญ แสดงสิท ธิท งั ้
จํานวน)

9.3 การออกหลักทรัพย์อื่นนอกเหนื อจากการออกหุ้นรองรับตามข้อ 9.2
-ไม่ม-ี
9.4 ผูถ้ ือหุ้น
ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 รายชื่อผูถ้ อื หุน้ และสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ ตามทีป่ รากฎในสมุดทะเบียนผูถ้ อื
หุน้ ดังนี้
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ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญใครัง้ นี้
หลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครังนี
้ ้
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
จํานวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
จํานวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
(หุ้น)
(ร้อยละ)
(หุ้น)
(ร้อยละ)
ครอบครัวจรูญเอก
449,999,980
100.00
419,999,980
70.00
- นายพีระพงศ์ จรูญเอก
225,000,000
50.00
225,000,000
37.50
- นางอารดา จรูญเอก
194,999,980
43.33
164,999,980
27.50
- บริษทั ทุนพีรดา จํากัด
30,000,000
6.67
30,000,000
5.00
นางพรรณี พิทยายน
20
0.00
20
0.00
การเสนอขายต่อประชาชนในครัง้ นี้*
180,000,000
30.00
450,000,000
100.00
600,000,000
100.00
รวม
หมายเหตุ * นางอารดา จรูญเอก ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ เดิมเสนอขายหุน้ สามัญจํานวน 30,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ 0.5 บาท พร้อมกับ
การเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนในครัง้ นี้ดว้ ย
ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ทุนพีรดา จํากัด
- นายพีระพงศ์ จรูญเอก
- นางอารดา จรูญเอก
- ด.ญ. รดา จรูญเอก
- ด.ช. พีระ จรูญเอก
- นางพรรณี พิทยายน
รวม

จํานวนหุ้น
(หุ้น)
150,000
149,999
100,000
100,000
1
500,000

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
30.00
30.00
20.00
20.00
0.00
100.00

9.5 นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผลของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปนั ผลประจําปีของบริษทั ฯ โดยจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากที่
ประชุ ม ผู้ถือ หุ้น เว้น แต่ เ ป็ น การจ่ า ยเงิน ป นั ผลระหว่ า งกาลซึ่ง คณะกรรมการบริษัท ฯ มีอํ า นาจอนุ ม ัติใ ห้จ่ า ย
เงินปนั ผลได้เป็ นครัง้ คราวเมื่อเห็นว่าบริษทั ฯ มีผลกําไรสมควรพอจะทําเช่นนัน้ ได้ แล้วให้คณะกรรมการบริษทั ฯ
รายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
บริษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
หลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและหลังหักสํารองต่างๆ ทุกประเภททีก่ ฎหมายและบริษทั ฯ กําหนดไว้ในแต่ละปี ทัง้ นี้
คณะกรรมการบริษทั ฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปนั ผลโดยคํานึงถึงปจั จัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ เป็ นหลัก
เช่น ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ การสํารองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสํารองเงินไว้เพื่อ
จ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื หรือเป็ นเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษทั ฯ และการจ่ายเงินปนั ผลนัน้ ไม่มผี ลกระทบต่อการ
ดําเนินงานปกติของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาเห็นสมควร หรือ เหมาะสม
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นโยบายการจ่ายเงิ นปันผลของบริ ษทั ย่อย
คณะกรรมการบริษทั ย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปนั ผลประจําปี ของบริษทั ย่อย โดยจะต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อย เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลซึง่ คณะกรรมการบริษทั ย่อยมีอํานาจ
อนุ ม ัติใ ห้จ่ า ยเงิน ป นั ผลได้เ ป็ น ครัง้ คราวเมื่อ เห็น ว่ า บริษัท ย่ อ ยมีผ ลกํ า ไรสมควรพอจะทํ า เช่ น นั น้ ได้ แล้ว ให้
คณะกรรมการรายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยทราบในการประชุมคราวต่อไป
บริษทั ย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
หลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและหลังหักสํารองต่างๆ ทุกประเภททีก่ ฎหมายและบริษทั ย่อยกําหนดไว้ในแต่ละปี ทัง้ นี้
คณะกรรมการบริษทั ย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปนั ผลโดยคํานึงถึงปจั จัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ ต่อผูถ้ อื หุน้ เป็ น
หลัก เช่น ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทั ย่อย การสํารองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสํารอง
เงินไว้เพื่อจ่ายชําระคืนเงินกู้ยมื หรือเป็ นเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษทั ย่อย และการจ่ายเงินปนั ผลนัน้ ไม่ม ี
ผลกระทบต่ อ การดํา เนิ น งานปกติข องบริษัท ย่อ ยอย่า งมีนัย สํา คัญ ตามที่ค ณะกรรมการบริษัท ย่อ ยพิจ ารณา
เห็นสมควร หรือเหมาะสม
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