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สรุปสาระส าคัญของการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงาน  
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) 

1. วัตถุประสงค์และความจ าเป็น 

1.1  เพ่ือเสริมสร้างก าลงัใจให้ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีมีสว่นร่วมในความส าเร็จ
ท่ีผ่านมาของบริษัทและบริษัทย่อย และเพ่ือให้ผู้บริหาร และพนกังานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ
บริษัทฯ  

1.2 เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบตัิงานของ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ
บริษัทย่อยให้มีความตัง้ใจในการท างานเพ่ือสร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 

1.3  สร้างแรงจูงใจให้ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีมีผลงานโดดเด่นและท่ีหาทดแทนได้ยากให้ท างานกับ
บริษัทตอ่ไปในระยะยาวเพ่ือการบรรลเุป้าหมายทางธุรกิจ  

2.   รายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ช่ือหลกัทรัพย์ : ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท ออริจิน้ 
พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) ท่ีออกให้แก่ผู้ บริหาร และ
พนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ”) 

ประเภท/ชนิด : ระบช่ืุอผู้ ถือและโอนเปลี่ยนมือไมไ่ด้ เว้นแตโ่อนตามข้อ 3.2 

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 3 ปี นับแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ภายหลงัการ
ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบส าคัญ
แสดงสิทธิและจะเสนอขายหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จตามอายุ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขาย : ไมเ่กิน 8,000,000 หน่วย 

จ านวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรรไว้เพ่ือรองรับ
การใช้สิทธิ 

: ไมเ่กิน 8,000,000 หุ้น ซึง่คิดเป็นร้อยละ 0.3267 

ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ( ณ วนัท่ี 
25 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นวนัประชุมคณะกรรมการบริษัท 
เพ่ืออนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ จ านวน
หุ้ นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท มีจ านวนเท่ากับ 
2,499,073,932 หุ้น) 

วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : วันท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการบริหารของบริษัท ทัง้นี ้
ภายหลังจากท่ีบริษัทได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น
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เรียบร้อยแล้ว  

ลกัษณะการเสนอขาย : ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นี  ้เพ่ือเสนอขายให้แก่ 
ผู้ บ ริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดย
มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท  เป็นผู้
พิจารณาจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิภายใต้หลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก าหนด 

ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 0 บาท (ศนูย์บาท) 

อตัราการใช้สิทธิ : ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้ นสามัญได้ 1 หุ้ น 
เว้นแต่กรณีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับ
สิทธิตามท่ีจะก าหนดในข้อก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ราคาการใช้สิทธิ : หุ้นละ 10  บาท เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตาม
เง่ือนไขการปรับสิทธิตามท่ีจะก าหนดในข้อก าหนดสิทธิและ
เง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึง่ราคาใช้สิทธิดงักล่าวเป็น
ราคาท่ีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ท่ี สจ. 39/2551 เร่ืองการค านวณราคาเสนอขาย
หลกัทรัพย์และการก าหนดราคาตลาดเพ่ือการพิจารณาการ
เสนอขายหุ้นท่ีออกใหมใ่นราคาต ่า 

“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้ น
สามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกัน 
ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อท่ีประชุมผู้ ถือ
หุ้น เพ่ือขออนุมตัิให้บริษัทออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สิท ธิ  คือระหว่าง วัน ท่ี  4 กุมภาพันธ์  2562 ถึงวัน ท่ี  25 
กมุภาพนัธ์ 2562 ซึง่จะเท่ากบั 7.35 บาทตอ่หุ้น 

เหตผุลและความเหมาะสมของการ
ก าหนดราคา 

: ราคาใช้สิทธิเป็นราคาท่ีมีความเหมาะสมโดยราคาเสนอขาย
ดังกล่าวแม้จะเป็นราคาท่ีสูงกว่าแต่ก็มีความใกล้เคียงกับ
ราคาตลาดของหุ้นบริษัทในช่วงระยะเวลา 15 วนัท าการก่อน
วันท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทครัง้ท่ี 2/2562 เมื่อ
วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์  2562 เท่ากบัราคาหุ้น 7.35บาท 
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เง่ือนไขและระยะเวลาการใช้สทิธิ 

 

: เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ บริหาร และพนักงานไม่สามารถใช้สิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้ดงัท่ีก าหนดไว้ในข้อ 3.2.2 

ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถท่ีจะใช้สิทธิในการซือ้หุ้ น
สามญัท่ีออกใหม่ของบริษัท เมื่อครบระยะเวลา 4 เดือนนับ
แตว่นัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

“วันก าหนดการใช้สิทธิ” คือในวนัท าการสดุท้ายของทกุๆ 6 
เดือน ท่ีผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิท ธิสามารถใช้สิท ธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิได้เมื่อครบระยะเวลา 4 เดือนนับแต่วนั
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

โดยวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้แรก คือ วนัท าการสดุท้ายของ
เดือนแรกภายหลงัจากวนัครบก าหนดระยะเวลา 4 เดือนนบั
แต่วนัท่ีบริษัทได้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ และ
วนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย จะตรงกบัระยะเวลา 5 วนั
ท าการก่อนวนัท่ีใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับแต่
วนัท่ีบริษัทได้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

เม่ือครบก าหนด
ระยะเวลา (เดือนท่ี) นบั
จากวนัท่ีออกใบส าคญั

แสดงสิทธิ 

ใช้สิทธิได้ไมเ่กิน (ร้อยละ
ของจ านวนใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีได้รับการจดัสรร) 

4 ร้อยละ 5 

10 ร้อยละ 10 

16 ร้อยละ 25  

22 ร้อยละ 50 

28 ร้อยละ 75 

34 ร้อยละ 100 

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิ
ในวนัก าหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพ่ือน าไปใช้สิทธิ
ได้ในวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้ต่อๆ ไปได้ตลอดอายุของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบก าหนดอายุของใบส าคัญ
แสดงสิทธิแล้ว ใบส าคญัแสดงสิทธิใดๆ ท่ีไมถู่กใช้สิทธิจะถูก
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ยกเลิกและสิน้ผลไป 

“วันท าการ” หมายถงึ วนัท าการของบริษัท 

ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการ 
ใช้สิทธิ 

: ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิซึง่ประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการซือ้หุ้น
สามญัของบริษัทจะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิในระหว่างเวลา  9.00 ถึง 
15.00 น. ล่วงหน้าเป็นระยะไม่น้อยกว่า 5 วนัท าการก่อนวนั
ก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ยกเว้นการแสดงความจ านง
ในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ให้แสดงความจ านงในการใช้สิทธิ
ในระหว่าง 15 วันท าการก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้
สดุท้าย 

ระยะเวลาการเสนอขาย : บริษัทจะต้องเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 1 ปี นับ
แต่วันท่ีท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2562 อนุมัติให้
บริษัทออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

วิธีการจดัสรร : จดัสรรโดยตรงให้กบัผู้บริหารและพนกังานตามรายละเอียด
ท่ีปรากฏในข้อ 3. โดยไมผ่่านผู้ รับช่วงซือ้หลกัทรัพย์ 

เหตใุนการต้องออกหุ้นใหมเ่พ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ 

: เมื่อมีการด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการ
ปรับสิทธิตามท่ีก าหนดในข้อก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ ท่ีก าหนดไว้ตาม
ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. 

สิทธิและประโยชน์อย่างอ่ืนนอกจากสิทธิ
และประโยชน์ตามปกติของหุ้นสามญั 

: -ไมม่-ี  

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธิ : บริษัทจะไม่น าใบส าคัญแสดงสิท ธิ ท่ีออกในครัง้นี ไ้ป 
จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ตลาดรองของหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

: บริษัทจะน าหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นี เ้ข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 
3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิและการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 

3.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 
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3.1.1 คณะกรรมการบริหารของบริษัทโดยได้รับมอบหมายจากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2562 ให้มีอ านาจในการด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  พิจารณาก าหนดรายนามผู้บริหารและพนักงานผู้มีสิทธิได้รับใบส าคญัแสดงสิทธิและ
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีผู้บริหารและพนกังานแตล่ะรายดงักลา่วจะได้รับ  

ทัง้นี ้ไมม่ีกรรมการรายใดได้รับการจดัสรรได้รับใบส าคญัแสดงสิทธิ  

ทัง้นี ้ ไม่มีผู้บริหาร และ/หรือพนกังานคนใดได้รับการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิเกิน
กวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมด ปรากฏในข้อ 4. 

(2)  เปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิของผู้บริหารและพนกังานท่ีได้รับ
การจดัสรรไปแล้ว  

3.1.2 ในกรณีท่ีมี ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานไม่สามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้ดงัท่ี
ก าหนดไว้ในข้อ 3.2.2 บริษัทสามารถน าใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับคืนจากผู้บริหาร และ/
หรือพนักงานดงักล่าวมาจัดสรรให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานรายอื่นต่อไปได้ ทัง้นี ้ให้เป็น
อ านาจของคณะกรรมการบริหารของบริษัทเป็นผู้ พิจารณาจดัสรร โดยพิจารณาหลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนด และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนท่ี ทจ. 32/2551 เร่ือง การเสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ต่อกรรมการหรือ
พนักงาน ลงวนัท่ี 15 ธันวาคม 2551 (รวมท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้อง 

3.1.3 คณุสมบตัิของ ผู้บริหาร และพนกังานท่ีจะมีสิทธิได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ต้องเป็นผู้บริหารและพนกังานซึ่งเข้ามาท างานกับบริษัทก่อนวนัท่ี 31 มกราคม 2562 
หรือเป็นผู้บริหารและพนกังานของบริษัทตัง้แตร่ะดบั 4 ขึน้ไปหรือในต าแหน่งเทียบเท่า 

ในกรณีหากเป็นผู้ บ ริหารและพนักงานซึ่งเข้ามาท างานกับบ ริษัทตัง้แต่วัน ท่ี  
1 กมุภาพนัธ์ 2562 เป็นต้นไป หรือเป็นผู้บริหารและพนกังานของบริษัท ท่ีต ่ากว่าระดบั 
4 ลงมาหรือในต าแหน่งเทียบเท่า คณะกรรมการบริหารของบริษัทจะเป็นผู้ พิจารณา
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นรายบคุคลตามคณุประโยชน์ท่ีได้ท าให้แก่บริษัท 

1. จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีผู้บริหาร และพนกังานแต่ละรายจะได้รับไม่จ าเป็นต้องมี
จ านวนเท่ากัน ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับต าแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน ศักยภาพ 
รวมถงึประโยชน์ท่ีท าให้แก่บริษัท 
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4. ในกรณีอื่นๆ นอกจากข้อ 1, 2 และ 3 ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทเป็นผู้
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

3.2 เงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 

3.2.1 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องมีสภาพเป็นผู้บริหาร และพนักงานในวนัก าหนดการใช้สิทธิ
นัน้ๆ  

3.2.2 เง่ือนไขส าหรับผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีพ้นสภาพเป็นผู้บริหาร และพนักงาน ในกรณีต่างๆ 
ดงันี ้ 

(ก) กรณีพิการ ในส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ถงึก าหนดใช้สิทธิแปลงสภาพให้สามารถใช้สิทธิ
ได้ทันที และใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีถึงก าหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้
สิทธิได้ตามกรณีทัว่ไป 

(ข) กรณีถึงแก่กรรม ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไมถ่งึก าหนดใช้สิทธิแปลงสภาพให้สามารถใช้
สิทธิได้ทนัทีโดยทายาท หรือผู้ รับผลประโยชน์ และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีถึงก าหนดใช้
สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ตามกรณีทั่วไปโดยทายาท หรือผู้ รับ
ผลประโยชน์ 

(ค) กรณีเกษียณอาย ุใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ถึงก าหนดใช้สิทธิแปลงสภาพให้สามารถ
ใช้สิทธิได้ทนัที และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีถึงก าหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถ
ใช้สิทธิได้ตามกรณีทัว่ไป 

(ง) กรณีการพน้สภาพการจ้างงานไม่ว่าดว้ยเหตใุด ซ่ึงรวมถึงการลาออก การเลิกจ้าง หรือ
ให้ออกจากงาน ไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดๆ ให้อยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการบริหารของ
บริษัทในการก าหนดให้มีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีผู้บริหาร และพนักงาน
ได้รับตามท่ีเห็นสมควรและเหมาะสมเป็นรายกรณีไป 

3.2.3 เว้นแต่คณะกรรมการบริหารของบริษัทจะก าหนดเป็นอย่างอื่น ในกรณีท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหาร และพนกังาน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ซึง่รวมถึงการลาออก การ
เลิกจ้าง หรือให้ออกจากงาน ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะไม่สามารถใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับจัดสรรอีก และต้องคืนใบส าคญัแสดงสิทธิในส่วนท่ียัง
ไม่ได้ใช้สิทธิทัง้หมดท่ีถืออยู่ให้แก่บริษัทโดยทันที ทัง้นี  ้ใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว 
คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอ านาจน าไปจดัสรรให้แก่ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท
รายอื่นตามความเหมาะสมต่อไป ภายใต้เง่ือนไขว่าต้องไม่จัดสรรให้แก่บุคคลใดอนัเป็นผลให้
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บุคคลนัน้ได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิรวมแล้วเป็นจ านวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวน
ใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดท่ีเสนอขาย 

3.2.4 หากผู้บริหาร และพนักงานไม่ใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใช้สิทธิไม่
ครบถ้วนและใบส าคญัแสดงสิทธิดังกล่าวครบอายุตามท่ีก าหนดแล้ว ให้ถือว่าผู้บริหารและ
พนกังานของบริษัท สละสิทธิการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือดงักล่าว โดยผู้บริหาร
และพนกังานดงักลา่วไมม่ีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท 

3.2.5 คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอ านาจโดยสมบูรณ์ในการพิจารณาก าหนดหรือแก้ไข
เง่ือนไขในการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิซึง่อาจแตกต่างไปจากท่ีได้ระบมุาข้างต้นได้ 

4.  รายชื่อผู้บริหาร พนักงานที่ได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิเกนิกว่าร้อยละ 5 

 - ไม่มี 

5. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น 

5.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัท (Price Dilution) 

ในกรณีท่ีมีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรให้แก่ผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัททัง้
จ านวน 8,000,000 หน่วย ดงันัน้ การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรให้ ผู้บริหารและ
พนักงานจะส่งผลกระทบให้ราคาตลาดของหุ้ นของบริษัทลดลง (Price Dilution) โดยผลกระทบ
ดงักลา่ว สามารถค านวณได้ดงันี ้

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย* 
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

 
หมายเหต ุ  
*ราคาตลาดหลงัเสนอ
ขาย = 

(ราคาตลาด x จ านวนหุ้น paid-up) + (ราคาใช้สิทธิ  x จ านวนหุ้นรองรับท่ี
เสนอขายครัง้นี)้ 

 จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี ้
 

ทัง้นี ้ราคาการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจัดสรรให้ผู้บริหาร และพนักงานเป็นราคา ราคาถัว
เฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์
ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกัน โดยจะส่งผลกระทบให้ราคาตลาดของหุ้ นของบริษัทลดลง 
0.0012 บาท 
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5.2  ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution) และสิทธิในการออกเสียง
ของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) 

ในกรณีท่ีมีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ทัง้
จ านวน 8,000,000 หน่วย ดงันัน้ การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรให้ ผู้บริหาร และ
พนักงานจะส่งผลกระทบให้ส่วนแบ่งก าไรและสิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้ นเดิมลดลง (Earning Per 
Share Dilution and Control Dilution) โดยผลกระทบดงักลา่ว สามารถค านวณได้ดงันี ้

จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายในครัง้นี ้ : ไม่เกิน 8,000,000 หุ้น (มลูค่าท่ีตราไว้เท่ากบั 0.50 
บาท) 

จ านวนหุ้ นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของบริษัท 

: 2,449,073,932 หุ้ น (มูลค่าท่ีตราไว้เท่ากับ 0.50 
บาท) 

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้น และ
สิทธิในการออกเสียงของผู้ ถือหุ้น 

: ร้อยละ 0.3256 

 

=                   จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี ้  
 จ านวนหุ้น paid-up* + จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี ้

หมายเหต ุ* จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัท 
 

6. ลักษณะและเงื่อนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิ 

การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทจะเป็นไปตามท่ีได้ก าหนด
ไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 32/2551 เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ต่อ
กรรมการหรือพนกังาน ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 (รวมท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนญุาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซือ้หุ้นท่ีออกใหมแ่ละหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ ลงวนัท่ี 15 ธันวาคม 2551 (รวมท่ีมีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม) หรือประกาศอื่นใดท่ีใช้บงัคบัแทนรวมทัง้กฎและระเบียบอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

7. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขาย 

การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิต่อผู้บริหาร และพนักงานดงักล่าวจะต้องได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือ
หุ้นด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงและต้องไม่มีผู้ ถือหุ้ นซึ่งถือหุ้ นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ีมา
ประชมุและออกเสียงคดัค้านการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 


