
 

สรุปสาระส าคัญของการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน  
บริษทั ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

1. วตัถุประสงค์และความจ าเป็น 

1.1  เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบติังานของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของ
บริษทัใหมี้ความตั้งใจในการท างานเพ่ือสร้างประโยชนสู์งสุดใหแ้ก่บริษทัและผูถื้อหุน้ 

1.2  สร้างแรงจูงใจใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและ/หรือพนกังานท่ีมีผลงานโดดเด่นและท่ีหาทดแทนไดย้ากให้
ท างานกบับริษทัต่อไปในระยะยาวเพ่ือการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ  

2.   รายละเอยีดเบ้ืองต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ช่ือหลกัทรัพย ์ : ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ออริจ้ิน 
พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน)ท่ีออกใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร
และพนักงานของบริษัท  รวมถึงกรรมการ ผู ้บริหาร และ
พนกังานของบริษทัของบริษทัยอ่ย (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ”) 

ประเภท/ชนิด : ระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือไม่ได ้เวน้แต่โอนตามขอ้ 3.2 

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 3ปี นับแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ี ภายหลงัการ
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษทัจะไม่ขยายอายใุบส าคญัแสดง
สิทธิและจะเสนอขายหุ้นรองรับให้แลว้เสร็จตามอายุของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขาย : ไม่เกิน 3,150,000หน่วย 

จ านวนหุน้สามญัท่ีจดัสรรไวเ้พ่ือรองรับ
การใชสิ้ทธิ 

: ไม่เกิน 3,150,000 หุน้ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 0.72ของจ านวนหุน้ท่ี
จ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมดของบริษัทก่อนการเสนอขายหุ้น
สามัญให้แ ก่ประชาชน เ ป็นค ร้ั ง แรก  ( IPO)  จ านวน 
450,000,000 หุน้ 

วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : วันท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการบริหารของบริษัท ทั้ งน้ี  
ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั 
และไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้  

ลกัษณะการเสนอขาย : ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ี เพ่ือเสนอขายให้แก่
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริหารของบริษทั เป็นผูพิ้จารณาจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิภายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ก าหนด 



 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศูนยบ์าท)  

อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น 
เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับ
สิทธิตามท่ีจะก าหนดในข้อก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ราคาการใชสิ้ทธิ : ต ่ากว่าราคาเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก 
(IPO Price)ไม่เกินร้อยละ 50 เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาการ
ใช้สิทธิตามเ ง่ือนไขการปรับสิทธิตามท่ีจะก าหนดใน
ขอ้ก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

เง่ือนไขและระยะเวลาการใชสิ้ทธิ 

 

 

: เวน้แต่ในกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานไม่สามารถ
ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิไดด้งัท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 3.2.2 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถท่ีจะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้น
สามญัท่ีออกใหม่ของบริษทัฯ เม่ือครบระยะเวลา 6 เดือนนบั
แต่วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

“วันก าหนดการใช้สิทธิ” คือในวนัท าการสุดทา้ยของทุกๆ 6 
เดือนท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิได้เ ม่ือครบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

โดยวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังแรก คือ วนัท าการสุดทา้ยของ
เดือนแรกภายหลงัจากวนัครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือนนบั
แต่วนัท่ีบริษทัไดอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ และ
วนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย จะตรงกบัระยะเวลา5 วนั
ท าการก่อนวนัท่ีใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3ปี นับแต่
วนัท่ีบริษทัไดอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

เม่ือครบก าหนดระยะเวลา 
(เดือนท่ี) นบัจากวนัท่ีออก

ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกิน 

(ร้อยละของจ านวนใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีไดรั้บการ

จดัสรร) 

6 ร้อยละ 10 

12 ร้อยละ 25 

18 ร้อยละ 40 

24 ร้อยละ 60 



 

30 ร้อยละ 80 

36 ร้อยละ 100 

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิหรือไม่ถูกใชสิ้ทธิ
ในวนัก าหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพ่ือน าไปใช้
สิทธิไดใ้นวนัก าหนดการใช้สิทธิคร้ังต่อๆ ไปไดต้ลอดอายุ
ของใบส าคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบก าหนดอายุของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิแลว้ ใบส าคญัแสดงสิทธิใดๆ ท่ีไม่ถูกใช้
สิทธิจะถูกยกเลิกและส้ินผลไป 

“วนัท าการ” หมายถึง วนัท าการของบริษทั 

ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการ 
ใชสิ้ทธิ 

: ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงประสงค์ท่ีจะใชสิ้ทธิในการซ้ือ
หุน้สามญัของบริษทัจะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือ
หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิในระหว่างเวลา 9.00 ถึง 
15.00 น.ล่วงหน้าเป็นระยะไม่น้อยกว่า5 วนัท าการก่อนวนั
ก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ังยกเวน้การแสดงความจ านง
ในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ใหแ้สดงความจ านงในการใชสิ้ทธิ
ในระหว่าง 15 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิคร้ัง
สุดทา้ย 

ระยะเวลาการเสนอขาย : บริษทัจะตอ้งเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 1 ปีนบัแต่
วนัท่ีท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 8/2557อนุมติัให้บริษทั
ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ และอนุมติัให้บริษทั
แปรสภาพจากบริษทัจ ากดัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั 

วิธีการจดัสรร : จดัสรรโดยตรงให้กบักรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานตาม
รายละเอียดท่ีปรากฏในข้อ 3 . โดยไม่ผ่านผู ้รับช่วง ซ้ือ
หลกัทรัพย ์

เหตุในการตอ้งออกหุน้ใหม่เพ่ือรองรับ
การเปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิ 

: เม่ือมีการด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการ
ปรับสิทธิตามท่ีก าหนดในขอ้ก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีก าหนดไว้ตาม
ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. 

สิทธิและประโยชนอ์ยา่งอ่ืนนอกจากสิทธิ
และประโยชนต์ามปกติของหุน้สามญั 

: -ไม่มี-  

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธิ : บริษัทจะไม่น าใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ัง น้ีไป 
จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 



 

ตลาดรองของหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

: บริษทัจะน าหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ีเข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 
3. หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการจดัสรรใบส าคัญแสดงสิทธิและการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 

3.1 หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการจดัสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 

3.1.1 คณะกรรมการบริหารของบริษทัโดยไดรั้บมอบหมายจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 
8/2557 ใหมี้อ านาจในการด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

(1)  พิจารณาก าหนดรายนามผูบ้ริหารและพนกังานผูมี้สิทธิไดรั้บใบส าคญัแสดงสิทธิและ
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีผูบ้ริหารและพนกังานแต่ละรายดงักล่าวจะไดรั้บ  

ส าหรับรายละเอียดรายนามกรรมการทุกรายท่ีมีสิทธิไดรั้บใบส าคญัแสดงสิทธิ และ
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีกรรมการแต่ละรายดงักล่าวจะไดรั้บ ปรากฏในขอ้ 4. 

ทั้งน้ี จะไม่มีกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานรายใดไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิเกินกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งหมด 

(2)  เปล่ียนแปลง เพ่ิมหรือลดจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิของผูบ้ริหารและพนกังานท่ีไดรั้บ
การจดัสรรไปแลว้  

3.1.2 ในกรณีท่ีมีกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานไม่สามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้
ดงัท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 3.2.2 บริษทัจะไม่น าใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับคืนจากกรรมการ 
ผูบ้ริหารและพนกังานดงักล่าวมาจดัสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานรายอ่ืน โดย
บริษทัจะด าเนินการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวในภายหลงั 

3.1.3 คุณสมบติัของกรรมการผูบ้ริหารและพนักงานท่ีจะมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

1. กรณีกรรมการ  

กรรมการท่ีจะมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ตอ้งเป็นกรรมการของบริษทั
หรือบริษทัย่อย ณ วนัท่ีบริษทัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ี กรรมการอิสระของบริษทั
จะไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ในจ านวนท่ีเม่ือมีการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิแลว้ กรรมการอิสระรายดงักล่าวตอ้งถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1ของจ านวนหุน้ท่ี
มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั  

2. กรณีผูบ้ริหารและพนกังาน 



 

ตอ้งเป็นผูบ้ริหารและพนักงานซ่ึงเขา้มาท างานกบับริษทัหรือบริษทัย่อยก่อนวนัท่ี 1 
มกราคม 2557 หรือเป็นผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัหรือบริษทัย่อยตั้งแต่ระดบั 4 
ขั้นไปหรือในต าแหน่งเทียบเท่า 

ในกรณีหากเป็นผูบ้ริหารและพนกังานหรือบริษทัย่อยซ่ึงเขา้มาท างานกบับริษทัตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป หรือเป็นผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ ท่ีต ่ากว่า
ระดบั 4 ลงมาหรือในต าแหน่งเทียบเท่า คณะกรรมการบริหารจะเป็นผูพิ้จารณาจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นรายบุคคลตามคุณประโยชนท่ี์ไดท้ าใหแ้ก่บริษทัฯ 

3. จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีกรรมการผูบ้ริหารและพนักงานแต่ละรายจะได้รับไม่
จ าเป็นตอ้งมีจ านวนเท่ากัน ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบัต าแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน 
ศกัยภาพ รวมถึงประโยชนท่ี์ท าใหแ้ก่บริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย 

4. ในกรณีอ่ืนๆ นอกจากขอ้ 1,2 และ 3 ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผูพิ้จารณาเป็นกรณี
พิเศษ 

3.2 เง่ือนไขในการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 

3.2.1 ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสภาพเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารและ/หรือ พนักงานในวนั
ก าหนดการใชสิ้ทธินั้นๆ 

3.2.2 เง่ือนไขส าหรับผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีพน้สภาพเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังาน 
ในกรณีต่างๆ ดงัน้ี 

(ก) กรณีพิการ ในส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ถึงก าหนดใช้สิทธิแปลงสภาพให้สามารถใช้
สิทธิไดท้นัที และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีถึงก าหนดใชสิ้ทธิแปลงสภาพไดแ้ลว้ สามารถ
ใชสิ้ทธิไดต้ามกรณีทัว่ไป 

(ข) กรณีถึงแก่กรรม ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ถึงก าหนดใชสิ้ทธิแปลงสภาพใหส้ามารถ
ใชสิ้ทธิไดท้นัทีโดยทายาท หรือผูรั้บผลประโยชน ์และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีถึงก าหนด
ใช้สิทธิแปลงสภาพได้แลว้ สามารถใช้สิทธิไดต้ามกรณีทั่วไปโดยทายาท หรือผูรั้บ
ผลประโยชน ์

(ค) กรณีเกษียณอายุใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ถึงก าหนดใชสิ้ทธิแปลงสภาพใหส้ามารถใช้
สิทธิไดท้นัที และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีถึงก าหนดใชสิ้ทธิแปลงสภาพไดแ้ลว้ สามารถ
ใชสิ้ทธิไดต้ามกรณีทัว่ไป 

(ง) กรณีการส้ินสภาพการจ้างงานไม่ว่าด้วยเหตุใด ซ่ึงรวมถึงการลาออก การเลิกจ้างหรือให้
ออกจากงาน ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ถึงก าหนดใชสิ้ทธิแปลง
สภาพจะถูกยกเลิกไป และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีก าหนดใชสิ้ทธิแปลงสภาพไดแ้ลว้ ตอ้ง



 

ใชสิ้ทธิภายใน 30 วนัหลงัจากส้ินสภาพการจา้งงาน หรือส้ินอายุใบส าคญัแสดงสิทธิ
แลว้แต่อยา่งใดจะถึงก่อน 

3.2.3 หากกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานไม่ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใช้
สิทธิไม่ครบถ้วนและใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวครบอายุตามท่ีก าหนดแล้ว ให้ถือว่า
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัย่อยสละสิทธิการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือดงักล่าว โดยกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานดงักล่าวไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษทัฯ  

3.2.5 คณะกรรมการบริหารมีอ านาจโดยสมบูรณ์ในการพิจารณาก าหนดหรือแกไ้ขเง่ือนไขในการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงอาจแตกต่างไปจากท่ีไดร้ะบุมาขา้งตน้ได ้

4.  รายช่ือกรรมการทุกรายที่ได้รับการจดัสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ช่ือของกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจดัสรร (หน่วย) 

ร้อยละ (%) ของใบส าคญั
แสดงสิทธิทั้งหมด 

นายลกัษณะนอ้ย พ่ึงรัศมี ประธานกรรมการ 157,500 5.0 
นายสหสั ตรีทิพยบุตร กรรมการ 126,000 4.0 
พลอากาศเอกบุรีรัตน ์รัตนวานิช กรรมการ 94,500 3.0 
นางสาววรุณรัตน ์ จูจิ้นดา กรรมการ 15,750 0.5 
นายนิวติั  ลมุนพนัธ์ กรรมการ 47,250 1.5 
นางวีณา อรัญญเกษม กรรมการ 31,500 1.0 
นายพีระพงศ ์จรูญเอก        กรรมการ 157,500                 5.0 
นางอารดา จรูญเอก        กรรมการ 157,500                 5.0 
นางสาวศิรินทรา จริยคุณ        กรรมการ 63,000                  2.0 
รวม  850,500  

5. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น 

5.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษทั (Price Dilution) 

ในกรณีท่ีมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของ
บริษทัทั้ งจ านวน 3,150,000 หน่วย ดังนั้น การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจัดสรรให้
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานจะส่งผลกระทบให้ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทลดลง(Price 
Dilution) โดยผลกระทบดงักล่าว สามารถค านวณไดด้งัน้ี 

 



 

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย* 
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

 
หมายเหตุ  
*ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาด x จ านวนหุน้ paid-up) + (ราคาใชสิ้ทธิ  x จ านวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี) 
 จ านวนหุน้ paid-up + จ  านวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 

 

ทั้งน้ี ราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานเป็นราคา
ต ่ากว่าราคาเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO Price)บาท ร้อยละ 50 ซ่ึงราคา IPO 
Price ยงัไม่ไดก้ าหนด จึงไม่สามารถค านวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ของบริษทัได ้

5.2  ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution) และสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือ
หุ้น (Control Dilution) 

ในกรณีท่ีมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของ
บริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย ทั้งจ านวน 3,150,000 หน่วย ดงันั้นการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจดัสรรให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานจะส่งผลกระทบให้ส่วนแบ่งก าไรและสิทธิออก
เสียงของผูถื้อหุน้เดิมลดลง (Earning Per Share Dilutionand Control Dilution)โดยผลกระทบดงักล่าว 
สามารถค านวณไดด้งัน้ี 

จ านวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี : ไม่เกิน3,150,000หุ้น (มูลค่าท่ีตราไว้เท่ากับ 0.50 
บาท) 

จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมด
ของบริษทัหลงัการเสนอขายหุน้สามญั
ต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO)  

: 600,000,000 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวเ้ท่ากบั 0.50 บาท) 

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรต่อหุน้ และ
สิทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุน้ 

: ร้อยละ 0.52 

=                               จ านวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี  
 จ านวนหุน้ paid-up* + จ านวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 

หมายเหตุ * จ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัหลงัการเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) 
 
 

6. ลกัษณะและเง่ือนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิ 

การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ และ/หรือ
บริษทัย่อยจะเป็นไปตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 32/2551 เร่ือง การ



 

เสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันท่ี 15 ธันวาคม  2551 และประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นท่ีออกใหม่และหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ ลงวนัท่ี 15 ธันวาคม 
2551 หรือประกาศอ่ืนใดท่ีใชบ้งัคบัแทนรวมทั้งกฎและระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

7. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขาย 

การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิต่อกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียง ไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงและตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้ซ่ึงถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุมและออกเสียงคดัคา้นการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 

 

 

 
 


