Checklist ESOP บริษัทต่างประเทศ
สาหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศให้ แก่กรรมการหรื อพนักงานของบริษัท
ต่างประเทศ หรื อบริษัทในเครื อ ในประเทศไทย (“ESOP ต่างประเทศ”)
เอกสารที่ต้องจัดส่ งพร้ อมกับ checklist

มี/ไม่มี

หมายเหตุ

1. รายงานการขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศให้แก่
กรรมการหรื อพนักงานในประเทศไทย*
2. รายละเอียดโครงการให้สิทธิ ซ้ือหลักทรัพย์แก่กรรมการหรื อ
พนักงาน
หมายเหตุ - ให้กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั เป็ นผูล้ งนามรับรองความถูกต้อง
ของเอกสารทุกหน้า พร้อมประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
* 1. กรณีเสนอขายเป็ นหุ้นหรื อ warrant บริ ษทั ต่างประเทศต้องรายงานผลการขายภายใน
15 วัน นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย
2. กรณีเป็ นการ grant option บริ ษทั ต่างประเทศมีหน้าที่ตอ้ งรายงานการขาย
หุน้ ที่ออกใหม่ตามโครงการการเสนอขาย ESOP ต่างประเทศ ภายใน 15 วัน
นับแต่วนั เสนอขายหุน้ ตาม option ทั้งนี้ บริ ษทั ต่างประเทศอาจรายงานการขายหุน้
ดังกล่าวตั้งแต่วนั grant option ก็ได้

สรุปหน้ าที่ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ ที่ออกโดยบริษัทต่ างประเทศให้ แก่กรรมการหรื อพนักงานของ
บริษัทต่างประเทศ หรื อบริษัทในเครื อในประเทศไทย (“ESOP ต่างประเทศ”)
1. จัดทาและนาส่ง Checklist ESOP บริ ษทั ต่างประเทศ ส่งต่อสานักงานพร้อมรายงานการขาย
หลักทรัพย์
2. ระยะเวลาและแบบของการรายงานการขายหลักทรัพย์
(1) ในการเสนอขายหลักทรัพย์ ให้ยนื่ ต่อสานักงานภายใน15 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย
โดยใช้แบบรายงานการขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศให้แก่กรรมการ
หรื อพนักงานในประเทศไทย
(2) การรายงานการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ ให้ยนื่ ต่อสานักงาน
ภายใน 15 วันนับแต่วนั สิ้ นปี ปฏิทินใด ๆ ที่มีการใช้สิทธิ
โดยใช้แบบรายงานการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศ
ที่เสนอขายต่อกรรมการหรื อพนักงาน1
ทั้งนี้ วันปิ ดการเสนอขายให้หมายความรวมถึง วันดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ที่กรรมการหรื อพนักงานสามารถใช้สิทธิซ้ือหลักทรัพย์ได้เฉพาะตามระยะเวลา
ที่กาหนดไว้เป็ นรอบๆ ให้ถือว่าวันสุ ดท้ายของระยะเวลาที่กาหนดในแต่ละรอบนั้นเป็ นวันปิ ดการเสนอขาย
(2) ในกรณี ที่กรรมการหรื อพนักงานสามารถใช้สิทธิซ้ือหลักทรัพย์ได้ในวันใด ๆ ในรอบปี ปฏิทิน
ปี หนึ่งปี ปฏิทินใด ให้ถือว่าวันสิ้ นปี ปฏิทินของแต่ละปี ปฏิทินนั้นเป็ นวันปิ ดการเสนอขาย

1

ให้จดั ส่ งต่อสานักงานเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพตามหลักทรัพย์แปลงสภาพที่เสนอขายต่อกรรมการ
หรื อพนักงานเป็ นหุ ้นที่ออกใหม่

รายงานการขายหลักทรัพย์ ที่ออกโดยบริษัทต่ างประเทศให้ แก่กรรมการหรื อพนักงานในประเทศไทย2
1. ข้ อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
1.2 ระยะเวลาการจองซื้อและชาระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์
2. ข้ อมูลเกี่ยวกับสาระสาคัญของหลักทรัพย์
2.1 กรณี เสนอขายหุน้
2.1.1 ประเภทหุน้
❑
หุน้ สามัญ
❑
หุน้ บุริมสิ ทธิ
2.1.2 จานวนที่เสนอขาย
2.1.3 มูลค่าที่ตราไว้
2.1.4 ราคาเสนอขายต่อหน่วย
2.1.5 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด
2.2 กรณี เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้
2.2.1 จานวนที่เสนอขาย
2.2.2 มูลค่าที่ตราไว้
2.2.3 ราคาเสนอขายต่อหน่วย
2.2.4 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด
2.2.5 อายุ
2.2.6 วันที่ออก
2.2.7 วันที่ครบอายุใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
2.2.8 อัตราการใช้สิทธิซ้ือหุน้
2.2.9 ราคาใช้สิทธิ
2.2.10 จานวนหุน้ ที่จดั ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซ้ือหุน้
2.2.11 ระยะเวลาใช้สิทธิซ้ือหุน้
2.2.12 วันใช้สิทธิซ้ื อหุ ้นครั้งแรก
2.2.13 วันใช้สิทธิซ้ื อหุ ้นครั้งสุ ดท้าย

2

ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.31/2551 เรื่ อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศ
ให้แก่กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ต่างประเทศหรื อบริ ษทั ในเครื อ ในประเทศไทย (ESOP ต่างประเทศ)

-23. ผลการเสนอขายหลักทรัพย์
สิ ทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์
ผลการจัดสรร
กรรมการ พนักงาน ผู้รับช่ วงซื้อ รวม กรรมการ พนักงาน ผู้รับช่ วงซื้อ รวม
หลักทรัพย์
หลักทรัพย์

รายการ
จานวนราย
จานวนหลักทรัพย์
ร้อยละของจานวน
หลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ทั้งหมด

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้เป็ นความจริ งทุกประการ

ลงลายมือชื่อ
ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์*
* ลงนามโดยกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั พร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
ชื่อผูจ้ ดั ทาพร้อมเบอร์โทรศัพท์

รายงานการใช้ สิทธิตามหลักทรัพย์ แปลงสภาพที่ออกโดยบริษัทต่ างประเทศ
และเสนอขายต่ อกรรมการหรื อพนักงาน3
1. ข้ อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
1.2 ระยะเวลาการจองซื้อและชาระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์
1.3 วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์แปลงสภาพ
2. ข้ อมูลเกี่ยวกับสาระสาคัญของหลักทรัพย์ แปลงสภาพ
2.1.1 จานวนที่เสนอขาย
2.1.2 มูลค่าที่ตราไว้
2.1.3 ราคาเสนอขายต่อหน่วย
2.1.4 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด
2.1.5 อายุ
2.1.6 วันที่ออก
2.1.7 วันที่ครบอายุใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
2.1.8 อัตราการใช้สิทธิซ้ือหุน้
2.1.9 ราคาใช้สิทธิ
2.1.10 จานวนหุน้ ที่จดั ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซ้ือหุน้
2.1.11 ระยะเวลาใช้สิทธิซ้ือหุน้
2.1.12 วันใช้สิทธิซ้ื อหุ ้นครั้งแรก
2.1.13 วันใช้สิทธิซ้ื อหุ ้นครั้งสุ ดท้าย
3. ข้ อมูลเกี่ยวกับหุ้นที่จัดไว้ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิ
3.1 ประเภทหุน้ ที่จดั ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
❑ หุน้ สามัญ
❑ หุน้ บุริมสิ ทธิ
3.2 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
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ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.31/2551 เรื่ อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย
บริ ษทั ต่างประเทศให้แก่กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ต่างประเทศหรื อบริ ษทั ในเครื อ ในประเทศไทย
(ESOP ต่างประเทศ) ทั้งนี้ ให้จดั ส่งต่อสานักงานเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ที่เสนอขายต่อกรรมการหรื อพนักงานเป็ นหุน้ ที่ออกใหม่

-24. การใช้ สิทธิและการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการใช้ สิทธิ
4.1 การรายงานผลการใช้สิทธิในครั้งนี้
4.1.1 ระยะเวลาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ ้นสาหรับการรายงานครั้งนี้
4.1.2

การใช้สิทธิซ้ือหุ ้น (ถ้ามี)
❑ มีการปรับสิ ทธิ
ราคาใช้สิทธิซ้ือหุน้ ก่อนการปรับสิ ทธิ
❑ ไม่มีการปรับสิ ทธิ
4.1.3 ราคาใช้สิทธิซ้ือหุน้ สาหรับการรายงานครั้งนี้
4.2 การใช้สิทธิซ้ือหุ ้น
รายการ
การใช้ สิทธิซื้อหุ้น
กรรมการ
ผู้รับช่ วงซื้อหลักทรัพย์
พนักงาน
จานวนราย
จานวนหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ที่ขอใช้สิทธิ
หุน้ ที่ตอ้ งจัดไว้ จานวน
รองรับ
ร้อยละต่อ
การใช้สิทธิ
จานวนหุน้ ที่จดั ไว้
เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิ
ทั้งหมด

รวม

- 34.3 ผลการจัดสรรหุน้ รองรับ
รายการ
กรรมการ

การจัดสรรหุ้นรองรับการใช้ สิทธิ
ผู้รับช่ วงซื้อหลักทรัพย์
พนักงาน

รวม

จานวนราย
จานวนหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ที่ใช้สิทธิได้
หุน้ ที่สามารถ จานวน
จัดสรรเพื่อ
ร้อยละต่อ
รองรับ
จานวนหุน้ ที่จดั ไว้
การใช้สิทธิ
เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิ
ทั้งหมด
4.4 เหตุผลที่ขอ้ มูลตาม 4.2 และ 4.3 ไม่เท่ากัน
4.5 ยอดสะสมของจานวนหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ขอใช้สิทธิ จนถึงการใช้สิทธิครั้งนี้
4.6 ยอดคงเหลือของหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ
4.7 ยอดสะสมของจานวนหุ ้นที่ได้จดั สรรให้จนถึงการขอใช้สิทธิ ครั้งนี้
4.8 ยอดคงเหลือของหุ ้นรองรับการใช้สิทธิ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้เป็ นความจริ งทุกประการ

ลงลายมือชื่อ
ผูร้ ายงานผลการใช้สิทธิ *
* ลงนามโดยกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั พร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
ชื่อผูจ้ ดั ทาพร้อมเบอร์โทรศัพท์

