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สรุปขอ้มลูเบือ้งตน้ของโครงการ ESOP # 7 : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)   หน้า 1 ของจาํนวน 9 หน้า 

 

สรปุรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 

ของบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน)  

ให้แก่กรรมการ และผูบ้ริหาร /พนักงานของบริษทั และ/หรอืบริษทัย่อย ครัง้ท่ี 7 (ESOP # 7) 

 

 

 การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่กรรมการ และผูบ้รหิาร/พนกังานของ

บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) และ/หรอืบรษิทัย่อย ในครัง้น้ีมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

 

1. วตัถปุระสงคแ์ละความจาํเป็นในการเสนอขาย 

 1.1 เพื่อใหผู้บ้รหิาร/พนกังาน มสีว่นร่วมในความเป็นเจา้ของบรษิทั  

 1.2 เพื่อเป็นสิง่จงูใจและเสรมิสรา้งขวญัและกาํลงัใจใหแ้ก่ผูบ้รหิาร/พนกังานในการปฏบิตังิาน  

  เพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทั 

 1.3 เพื่อเป็นสิง่จงูใจบุคลากรทีม่คีวามสามารถและมปีระสทิธภิาพในการทาํงานกบับรษิทัในระยะยาว 

 

2. รายละเอียดเก่ียวกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 

2.1 ประเภทและชนิดของ       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 

ใบสาํคญัแสดงสทิธเิพื่อซือ้หุน้สามญัของบรษิทัชนิดระบชุื่อผูถ้อืและเปลีย่น

มอืไม่ได ้ เวน้แต่เป็นไปตามเงื่อนไขในการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธทิีก่าํหนด 

ไดแ้ก่ กรณีทีผู่ท้รงใบสาํคญัแสดงสทิธเิสยีชวีติ สาบสญู ไรค้วามสามารถ 

หรอืทุพพลภาพ (ไม่สามารถจดัการงานของตนเองได)้ หรอืในกรณีอื่นที่

ประธานอาํนวยการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่จะพจิารณาเหน็สมควร  

(ซึง่ต่อไปน้ีจะเรยีกว่า “ใบสาํคญัแสดงสทิธ”ิ) 

 

2.2 จาํนวนท่ีเสนอขาย 

 

300,000,000 หน่วย 

 

2.3 มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย 

 

-0- บาท 

 

2.4 ราคาเสนอขายต่อหน่วย 

 

-0- บาท 

 

2.5 วิธีการจดัสรร 

 

จดัสรรใหแ้ก่กรรมการ และผูบ้รหิาร/พนกังานของบรษิทั แสนสริ ิ จาํกดั 

(มหาชน) และ/หรอืบรษิทัย่อย 

  

2.6 อตัราการใช้สิทธิ 

 

ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย  มสีทิธซิือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้ ทัง้น้ี อตัราการ

ใชส้ทิธอิาจเปลีย่นแปลงในภายหลงัในกรณีการปรบัสทิธ ิ 

 

2.7 ราคาการใช้สิทธิ 

(ต่อหน่วย) 

 2.50 บาท (สองบาทหา้สบิสตางค)์ ทัง้น้ี ราคาการใชส้ทิธอิาจเปลีย่นแปลง

ภายหลงัในกรณีการปรบัสทิธ ิ
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สรุปขอ้มลูเบือ้งตน้ของโครงการ ESOP # 7 : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)   หน้า 2 ของจาํนวน 9 หน้า 

 

2.8 อายขุองใบสาํคญั 

แสดงสิทธิ 

ไม่เกนิ 5 ปี นบัจากวนัทีไ่ดอ้อกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

 

 

2.9 จาํนวนหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

ท่ีจะจดัสรรและสาํรองไว้

เพื่อรองรบัใบสาํคญั 

แสดงสิทธิ 

 

300,000,000 หุน้ คดิเป็นไม่เกนิรอ้ยละ 3.11 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมดของบรษิทั ณ วนัทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการมมีตอินุมตัโิครงการน้ี   

 

 

2.10 การปรบัสิทธิ 

 

บรษิทัจะทาํการปรบั หรอื เปลีย่นแปลงอตัราการใชส้ทิธแิละราคาใชส้ทิธิ

ของผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธติามวธิกีารคาํนวณทีจ่ะกาํหนดต่อไป ในกรณีที่

เกดิเหตุการณ์ทีก่าํหนดไวต้ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/

หรอืประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่

เกีย่วขอ้งว่าตอ้งมกีารปรบัสทิธ ิ โดยในสว่นของรายละเอยีด มอบหมายให้

ประธานอาํนวยการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของบรษิทัเป็นผูม้อีาํนาจ 

พจิารณากาํหนดเงื่อนไขและรายละเอยีดอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปรบั หรอื

เปลีย่นแปลงอตัราการใชส้ทิธแิละราคาใชส้ทิธ ิภายใตข้อ้กฎหมาย ประกาศ 

และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนดไวไ้ดต้ามทีเ่หน็สมควร 

 

2.11 ระยะเวลาการใช้สิทธิ 

 

 

เวน้แต่จะอยู่ในระยะเวลาหา้มใชส้ทิธชิัว่คราว ตามทีป่ระธานอาํนวยการและ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่จะประกาศกาํหนด เช่น ในกรณีทีบ่รษิทัอยูใ่น

ระหว่างดาํเนินการออกและเสนอขายหุน้ใหม่ หรอื กรณีอื่น ๆ ซึง่จะกาํหนด

ต่อไปโดยประธานอาํนวยการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรอื บุคคลที่

ประธานอาํนวยการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่มอบหมาย  ผูถ้อืใบสาํคญั

แสดงสทิธสิามารถใชส้ทิธติามจาํนวนทีผู่ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธจิะสามารถ

ใชส้ทิธไิดใ้นแต่ละปีตามทีร่ะบใุนวรรคถดัไปไดเ้ดอืนละหน่ึงครัง้ในวนัทาํการ

สดุทา้ยของทุกเดอืนปฏทินินบัตัง้แต่เดอืนแรกทีไ่ดร้บัการยนืยนัการจดัสรร

จากบรษิทั ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ (“วนักาํหนดใชส้ทิธ”ิ) และ

สามารถใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ยไดใ้นวนัทีใ่บสาํคญัแสดงสทิธมิอีายคุรบ 5 ปี 

หากวนัครบอายุดงักล่าวตรงกบัวนัหยุดทาํการของบรษิทั ใหผู้ถ้อืใบสาํคญั

แสดงสทิธสิามารถใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ยไดใ้นวนัทาํการสดุทา้ยก่อนหน้า

วนัหยุดนัน้  
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สรุปขอ้มลูเบือ้งตน้ของโครงการ ESOP # 7 : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)   หน้า 3 ของจาํนวน 9 หน้า 

 

ทัง้น้ี ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธสิามารถใชส้ทิธไิดต้ามรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 

ปีท่ี 1  ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธสิามารถใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัไดใ้นจาํนวน 

         ไม่เกนิ 1 ใน 5 สว่นของใบสาํคญัแสดงสทิธทิัง้หมดทีแ่ต่ละคน 

         ไดร้บัจดัสรรจากบรษิทั  

 

         ทัง้น้ี หากมใีบสาํคญัแสดงสทิธคิงเหลอืทีย่งัใชส้ทิธไิม่ครบตาม 

           จาํนวนทีส่ามารถใชส้ทิธไิดใ้นปีที ่1 อยู่เท่าใด ใหส้ามารถนําไปใช ้

           สทิธไิดใ้นปีถดัๆ ไปจนสิน้สดุระยะเวลาการใชส้ทิธติามโครงการ 

 

ปีท่ี 2  ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธสิามารถใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัไดใ้นจาํนวน 

         ไม่เกนิ 1 ใน 5 สว่นของใบสาํคญัแสดงสทิธทิัง้หมดทีแ่ต่ละคน 

         ไดร้บัจดัสรรจากบรษิทั 

 

         ทัง้น้ี หากมใีบสาํคญัแสดงสทิธคิงเหลอืทีย่งัใชส้ทิธไิม่ครบตาม 

         จาํนวนทีส่ามารถใชส้ทิธไิดใ้นปีที ่2 อยู่เท่าใด ใหส้ามารถนําไปใช ้

           สทิธไิดใ้นปีถดัๆ ไปจนสิน้สดุระยะเวลาการใชส้ทิธติามโครงการ 

 

ปีท่ี 3  ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธสิามารถใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัไดใ้นจาํนวน 

         ไม่เกนิ 1 ใน 5 สว่นของใบสาํคญัแสดงสทิธทิัง้หมดทีแ่ต่ละคน 

         ไดร้บัจดัสรรจากบรษิทั  

  

         ทัง้น้ี หากมใีบสาํคญัแสดงสทิธคิงเหลอืทีย่งัใชส้ทิธไิม่ครบตาม 

           จาํนวนทีส่ามารถใชส้ทิธไิดใ้นปีที ่3 อยู่เท่าใด ใหส้ามารถนําไปใช ้

           สทิธไิดใ้นปีถดัๆ ไปจนสิน้สดุระยะเวลาการใชส้ทิธติามโครงการ 

 

ปีท่ี 4  ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธสิามารถใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัไดใ้นจาํนวน 

         ไม่เกนิ 1 ใน 5 สว่นของใบสาํคญัแสดงสทิธทิัง้หมดทีแ่ต่ละคน 

         ไดร้บัจดัสรรจากบรษิทั  

 

         ทัง้น้ี หากมใีบสาํคญัแสดงสทิธคิงเหลอืทีย่งัใชส้ทิธไิม่ครบตาม 

           จาํนวนทีส่ามารถใชส้ทิธไิดใ้นปีที ่4 อยู่เท่าใด ใหส้ามารถนําไปใช ้

           สทิธไิดใ้นปีถดัๆ ไปจนสิน้สดุระยะเวลาการใชส้ทิธติามโครงการ 

 

ปีท่ี 5  ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธสิามารถใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัไดใ้นจาํนวน 

         ไม่เกนิ 1 ใน 5 สว่นของใบสาํคญัแสดงสทิธทิัง้หมดทีแ่ต่ละคน 

         ไดร้บัจดัสรรจากบรษิทั            
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สรุปขอ้มลูเบือ้งตน้ของโครงการ ESOP # 7 : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)   หน้า 4 ของจาํนวน 9 หน้า 

 

2.12 ระยะเวลาแจ้งความจาํนง 

ในการใช้สิทธิ 

 

ในระหว่างระยะเวลาการใชส้ทิธ ิ ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธสิามารถแสดง

ความจาํนงทีจ่ะใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัของบรษิทัต่อบรษิทั ไดร้ะหว่างวนัที ่ 1 

ถงึวนัที ่ 25 ของทุกเดอืนปฏทินิ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 15.00 น. ของ                  

วนัทาํการของบรษิทั นบัตัง้แต่เดอืนแรกทีต่นสามารถใชส้ทิธติามใบสาํคญั

แสดงสทิธ ิ หากวนัที ่ 25 ของเดอืนปฏทินิใด ตรงกบัวนัหยดุทาํการของ

บรษิทั วนัสดุทา้ยทีผู่ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธจิะสามารถแสดงความจาํนงทีจ่ะ

ใชส้ทิธไิดใ้นเดอืนนัน้ไดแ้ก่วนัทาํการสดุทา้ยก่อนหน้าวนัหยุดนัน้ 

 

2.13 ตลาดรอง 

 

บรษิัทจะไม่นําใบสําคญัแสดงสทิธทิี่ออกในครัง้น้ี เขา้จดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 

3. รายช่ือกรรมการท่ีจะได้รบัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้น้ี และจาํนวนท่ีแต่ละรายได้รบั 

 การจดัสรร  

 

3.1 รายช่ือกรรมการของบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) ท่ีจะได้รบัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

  ท่ีออกในครัง้น้ี และจาํนวนท่ีแต่ละรายได้รบัการจดัสรร  

  - ไม่ม ี– 

  

 3.2 รายช่ือกรรมการของบริษทัยอ่ยท่ีจะได้รบัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้น้ี และจาํนวน 

  ท่ีแต่ละรายได้รบัการจดัสรร (ทัง้น้ี บุคคลตามรายช่ือต่อไปน้ีได้รบัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิใน 

  ฐานะผูบ้ริหาร/พนักงานของบริษทั และ/หรอืบริษทัย่อย อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากบุคคลดงักล่าวได้รบั

  มอบหมายจากบริษทัให้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัย่อยด้วย ดงันัน้ จึงต้องถือว่าเป็น 

  การจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ตามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบั 

        ตลาดทุน ท่ี ทจ. 32/2551 เรือ่ง การเสนอขายหลกัทรพัยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรอืพนักงาน  

  ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551) 

 

 

 ลาํดบั 

                                        

               รายช่ือ 

 

ตาํแหน่ง 

จาํนวนหน่วย 

ของใบสาํคญั 

แสดงสิทธิ * 

คิดเป็น 

รอ้ยละ 

ท่ีได้รบั 

(ของโครงการ) 

    1 นายฒาลนิ เอีย่มฐติวิฒัน์  กรรมการของบรษิทัย่อย ไม่เกนิ 10,560,000 ไม่เกนิ 3.52% 

    2 นายอุทยั อุทยัแสงสขุ  กรรมการของบรษิทัย่อย ไม่เกนิ 10,560,000 ไม่เกนิ 3.52% 

    3 นายเมธา องัวฒันพานิช  กรรมการของบรษิทัย่อย ไม่เกนิ 10,560,000 ไม่เกนิ 3.52% 

    4 นายนพพร บุญถนอม  กรรมการของบรษิทัย่อย ไม่เกนิ 10,560,000 ไม่เกนิ 3.52% 

    5 นายมนเธยีร สรอ้ยสวุรรณ  กรรมการของบรษิทัย่อย ไม่เกนิ 10,560,000 ไม่เกนิ 3.52% 

    6 นายชาญ ศริริตัน์  กรรมการของบรษิทัย่อย   ไม่เกนิ 10,560,000 ไม่เกนิ 3.52% 

    7 นายภูมภิกัดิ ์ จุลมณีโชต ิ กรรมการของบรษิทัย่อย   ไม่เกนิ 10,560,000 ไม่เกนิ 3.52% 

 



   (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3) 

   

สรุปขอ้มลูเบือ้งตน้ของโครงการ ESOP # 7 : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)   หน้า 5 ของจาํนวน 9 หน้า 

 

 

 ลาํดบั 

                                        

               รายช่ือ 

 

ตาํแหน่ง 

จาํนวนหน่วย 

ของใบสาํคญั 

แสดงสิทธิ * 

คิดเป็น 

รอ้ยละ 

ท่ีได้รบั 

(ของโครงการ) 

    8 นายจริาย ุ อาชาเจรญิสขุ  กรรมการของบรษิทัย่อย  ไม่เกนิ 10,560,000 ไม่เกนิ 3.52% 

    9 นางโอบอุม้      จตูระกลู กรรมการของบรษิทัย่อย  ไม่เกนิ 10,560,000 ไม่เกนิ 3.52% 

    10 นางนิรดา วงศอ์นนัตกุ์ล  กรรมการของบรษิทัย่อย ไม่เกนิ 10,560,000 ไม่เกนิ 3.52% 

   รวม ไม่เกิน 105,600,000 ไม่เกิน 35.20% 

 

หมายเหตุ  *  จาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธสิงูสดุซึง่ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนกังาน (ทีด่าํรงตําแหน่งกรรมการของบรษิทัย่อย) 

จะไดร้บัจดัสรร โดยการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่บุคคลดงักล่าวในแต่ละรายจะขึน้อยู่กบัการ

พจิารณาจากคุณสมบตัติําแหน่ง อายุงาน และศกัยภาพของพนกังานแต่ละรายเป็นสาํคญั  

 

4. รายช่ือผูบ้ริหาร/พนักงานท่ีจะได้รบัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิเกินกว่ารอ้ยละ 5 ของจาํนวน 

 ใบสาํคญัแสดงสิทธิทัง้หมดท่ีออกในครัง้น้ีและจาํนวนท่ีแต่ละรายได้รบัการจดัสรร 

  - ไม่ม ี– 

 

5. ผลกระทบท่ีจะมีต่อผูถื้อหุ้นจากการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิในครัง้น้ี  

 

 5.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (price dilution)  

  ในกรณีทีม่กีารใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธทิัง้หมด จาํนวน 300,000,000 หน่วย ในราคาการใชส้ทิธ ิ (ต่อ

หน่วย) 2.50 บาท (สองบาทหา้สบิสตางค)์ จะไม่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ของบรษิทั เน่ืองจากราคาการ

ใชส้ทิธซิือ้หุน้ดงักล่าว เป็นราคาทีส่งูกว่าราคาตลาด (ไมม่สีว่นลดจากราคาตลาด) ทัง้น้ี บนสมมตุฐิานราคาตลาดก่อน

เสนอขายที ่ 2.351 บาท ต่อหุน้ ซึง่เป็นราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของหุน้ยอ้นหลงั 15 วนัทาํการตดิต่อกนั                     

ก่อนวนัทีค่ณะกรรมการมมีตอินุมตัโิครงการและกาํหนดราคาการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธภิายใต้

โครงการน้ี (ระหว่างวนัที ่4 กรกฎาคม 2557  ถงึวนัที ่25 กรกฎาคม 2557– ขอ้มลูจาก www.set.or.th)  

 

 5.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรหรอืสิทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุ้นเดิม (control dilution) 

   ในกรณีทีม่กีารใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธทิัง้หมดจาํนวน 300,000,000 หน่วย โดยที ่ ณ วนัทีท่ีป่ระชมุ

คณะกรรมการมมีตอินุมตัโิครงการน้ี  บรษิทัมหีุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจาํนวน 9,647,394,375 หุน้ จะมผีลกระทบ

ต่อสว่นแบ่งกาํไรหรอืสทิธใินการออกเสยีงของผูถ้อืหุน้เดมิ (control dilution) ลดลงในอตัรารอ้ยละ 3.02 ของสว่นแบ่ง

กาํไรหรอืสทิธใินการออกเสยีงเดมิ โดยคาํนวณจากจาํนวนหุน้รองรบัทีเ่สนอขายครัง้น้ี หารดว้ยผลบวกของ (1) จาํนวน

หุน้ทีช่าํระแลว้ กบั (2) จาํนวนหุน้รองรบัทีเ่สนอขายครัง้น้ี 

 

           300,000,000     =   รอ้ยละ 3.02                  

            (9,647,394,375 + 300,000,000) 

 

 

 

 

http://www.set.or.th/


   (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3) 

   

สรุปขอ้มลูเบือ้งตน้ของโครงการ ESOP # 7 : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)   หน้า 6 ของจาํนวน 9 หน้า 

 

อย่างไรกด็ ี เน่ืองจากบรษิทัจะเสนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2557 ซึง่จะจดัขึน้ในวนัที ่ 12 

กนัยายน 2557 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ 

(Right Offering)  ควบคู่กบั ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั แสนสริ ิ จาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่ 2 (SIRI-

W2) ในอตัรา 3 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ใหม่ ซึง่มจีาํนวนไม่เกนิ 3,614,411,192 หุน้ (“หุ้นเพ่ิมทุนใหม”่) พรอ้มๆ กบัการ

อนุมตัโิครงการ ESOP # 7 น้ี ดงันัน้ หากคาํนวณโดยอาศยัขอ้มลูซึง่ตัง้อยูบ่นสมมตุฐิานว่า ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ SIRI-

W1 และ ESOP # 6 ทีอ่อกจาํหน่ายแลว้ แต่ยงัไม่ไดใ้ชส้ทิธ ิ (อนัไดแ้ก่ SIRI-W1 จาํนวน 1,138,584,288 หุน้ และ 

ESOP # 6 จาํนวน 57,254,911 หุน้) มกีารใชส้ทิธแิปลงสภาพทัง้หมดก่อนวนัขึน้เครื่องหมาย XR และหุน้เพิม่ทุนใหมท่ี่

เสนอขายทัง้หมด มกีารจองซือ้และชาํระราคาครบถว้นแลว้ จะทาํใหจ้าํนวนหุน้ทีช่าํระแลว้ของบรษิทัเพิม่ขึน้เป็น 

14,757,644,767 หุน้ ผลกระทบต่อสว่นแบง่กาํไร หรอื สทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้เดมิ (control dilution) ลดลงในอตัรา

รอ้ยละ 2.03 ของสว่นแบง่กาํไรหรอืสทิธใินการออกเสยีงเดมิ โดยคาํนวณจากจาํนวนหุน้รองรบัทีเ่สนอขายครัง้น้ี หาร

ดว้ยผลบวกของ (1) จาํนวนหุน้ทีช่าํระแลว้ภายหลงัการเพิม่ทุนดงักล่าว กบั (2) จาํนวนหุน้รองรบัทีเ่สนอขายครัง้น้ี  

 

           300,000,000     =   รอ้ยละ 2.03                  

            (14,757,644,767 + 300,000,000) 

 

6. หลกัเกณฑก์ารจดัสรร  วิธีการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ และเง่ือนไขในการใช้สิทธิ 

 

 6.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 - จดัสรรใหแ้ก่กรรมการ และผูบ้รหิาร/พนกังานของบรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) และ/หรอืบรษิทัย่อย 

 - ไม่มผีูไ้ดร้บัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธริายใดทีไ่ดร้บัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธเิกนิกว่ารอ้ยละ 5 ของจาํนวน

ใบสาํคญัแสดงสทิธทิัง้หมดทีอ่อกในครัง้น้ี 

 - คุณสมบตัขิองกรรมการ และผูบ้รหิาร/พนักงานของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย ซึง่มสีทิธไิดร้บัการจดัสรร

ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิมดีงัน้ี 

 

   (ก) มสีถานะเป็นกรรมการ หรอืผูบ้รหิาร ของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย ในวนัทีม่กีารออกและเสนอขาย

ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ(รวมถงึวนัทีม่กีารนําใบสาํคญัแสดงสทิธทิีเ่คยเสนอขายแลว้มาจดัสรรใหม่ตามขอ้ 10 ดว้ย) 

  (ข) มสีถานะเป็นพนกังานของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย ในวนัทีม่กีารออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดง

สทิธ ิ(รวมถงึวนัทีม่กีารนําใบสาํคญัแสดงสทิธทิีเ่คยเสนอขายแลว้มาจดัสรรใหม่ตามขอ้ 10 ดว้ย) 

  (ค) ในกรณียกเว้น ที่ไม่เป็นไปตามข้อ (ก) และ (ข) ให้นําเข้าพิจารณาในคณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนของบรษิทั เพื่อพจิารณาใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 

  (ง) จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ดัสรรใหแ้ก่กรรมการ และผูบ้รหิาร/พนักงานของบรษิทั และ/

หรอืบรษิัทย่อยแต่ละราย ไม่จําเป็นต้องมจีํานวนเท่ากนั ทัง้น้ี ให้ประธานอํานวยการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ของ

บรษิทัเป็นผูก้าํหนดหลกัเกณฑใ์นการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธ ิรวมทัง้เลอืกสรรผูบ้รหิาร/พนกังานทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรร

ในครัง้น้ี โดยพจิารณาคุณสมบตัจิากตําแหน่ง อายุงาน ศกัยภาพและความทุ่มเทของผูบ้รหิาร/พนกังานแต่ละราย   

 

 6.2 วิธีการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

  บรษิทัจะดาํเนินการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธทิัง้หมดใหแ้ก่กรรมการ และผูบ้รหิาร/พนกังานของบรษิทั และ/

หรอืบรษิทัย่อย ใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 1 ปี นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหอ้อกและเสนอขาย

ใบสาํคญัแสดงสทิธติามโครงการน้ี   

 



   (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3) 
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 6.3 เง่ือนไขการใช้สิทธิ 

 

 (ก) กรณีกรรมการของบริษทัย่อยพ้นจากตาํแหน่งตามวาระและมิได้รบัเลือกตัง้กลบัเข้าเป็น

กรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง ในกรณีทีผู่ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธสิิน้สดุสภาพการเป็นกรรมการของบรษิทัย่อยเน่ืองจาก

พน้จากตําแหน่งตามวาระ และมไิดร้บัการเลอืกตัง้กลบัเขา้เป็นกรรมการต่อไปอกีวาระหน่ึง บคุคลดงักล่าวสามารถใช้

สทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธทิีย่งัไมม่กีารใชส้ทิธ ิ ณ วนัทีพ่น้จากตําแหน่งไดท้ัง้จาํนวนจนครบอายุของใบสาํคญัแสดง

สทิธ ิ 

 

  (ข) กรณีเสียชีวิต สาบสญู หรอื ไรค้วามสามารถ หรอืทุพพลภาพ (ไมส่ามารถจดัการงานของ

ตนเองได้) ในกรณีทีผู่ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธสิิน้สดุสภาพการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานของบรษิทั และ/หรอื

บรษิทัย่อย เน่ืองจากเสยีชวีติ ไรค้วามสามารถ หรอืทุพพลภาพ (ไม่สามารถจดัการงานของตนเองได)้ ตามทีป่ระธาน

อาํนวยการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กาํหนด ทายาท ผูอ้นุบาล หรอื ผูพ้ทิกัษข์องบคุคลดงักล่าว ตามแต่กรณี สามารถ

ใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธทิีย่งัไมม่กีารใชส้ทิธ ิ ณ เวลาดงักล่าวไดจ้นครบอายุของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ ทัง้น้ี 

ภายหลงัจากทีไ่ดแ้สดงเอกสารทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดเรยีบรอ้ยแลว้ และเป็นทีพ่อใจของประธานอาํนวยการ

และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 

  (ค) กรณีบริษทับอกเลิกสญัญาวา่จ้างโดยมิใช่ความผิดของผูบ้ริหาร/พนักงาน หรอืการเกษียณอายุ

ตามปกติ หรอื การเกษียณอายุก่อนกาํหนดอนัเน่ืองมาจากบริษทั ในกรณีทีผู่ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธสิิน้สดุสภาพ

การเป็นผูบ้รหิาร/พนกังานของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย เน่ืองจากบรษิทับอกเลกิสญัญาว่าจา้งโดยมใิช่ความผดิของ

ผูบ้รหิาร/พนกังาน หรอื เน่ืองจากการเกษยีณอายุของผูบ้รหิาร/พนกังานตามปกต ิ และการเกษยีณอายุก่อนกาํหนด         

อนัเน่ืองมาจากบรษิทั (ตามทีป่ระธานอาํนวยการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กาํหนด) ใหผู้ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิ

สามารถใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธทิีย่งัไมม่กีารใชส้ทิธ ิณ วนัทีเ่ลกิสญัญาไดท้ัง้จาํนวน และสามารถใชส้ทิธไิดต้ลอด

อายุของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ 

 

      (ง)  กรณีบริษทับอกเลิกสญัญาว่าจา้งด้วยเหตท่ีุเกิดจากความผิดของผูบ้ริหาร/พนักงาน ซ่ึงกาํหนด

ไว้ในข้อบงัคบัการทาํงานให้บริษทัสามารถเลิกจา้งได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ในกรณีผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิ

สิน้สดุสภาพการเป็นผูบ้รหิาร/พนกังานของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย เน่ืองจากบรษิทับอกเลกิสญัญาว่าจา้งดว้ยเหตุที่

เป็นความผดิของผูบ้รหิาร/พนกังานซึง่ตามขอ้บงัคบัการทาํงานของบรษิทั กาํหนดใหบ้รษิทัสามารถเลกิจา้งไดโ้ดยไม่

ตอ้งจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย ใหผู้ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธสิิน้สทิธทิีจ่ะใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธทิีย่งัไมม่กีารใช้

สทิธทิัง้หมดทนัท ี ณ วนัทีเ่ลกิสญัญา ทัง้น้ี ใบสาํคญัแสดงสทิธสิว่นทีไ่ม่ไดม้กีารใชส้ทิธดิงักล่าว ใหส้ง่มอบคนืใหแ้ก่

บรษิทัเพื่อจดัสรรแก่กรรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิาร/พนกังานรายอืน่ทีม่คีุณสมบตัติรงตามเกณฑท์ีก่าํหนด ภายใตเ้งื่อนไข

ทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 10 ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



   (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3) 

   

สรุปขอ้มลูเบือ้งตน้ของโครงการ ESOP # 7 : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)   หน้า 8 ของจาํนวน 9 หน้า 

 

  (จ)  เหตผุลอ่ืน ๆ ในกรณีทีผู่ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธสิิน้สุดสภาพการเป็นกรรมการ หรอืผูบ้รหิาร/พนักงาน

ของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย ดว้ยเหตุอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ (ก) ถงึ (ง) ขา้งต้น (รวมถงึกรณีเสยีชวีติ) บุคคล

ดงักล่าว หรือ ผู้รบัประโยชน์ของบุคคลดงักล่าวตามที่ได้ระบุชื่อไว้ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวเสยีชีวิต ตามแต่กรณี 

สามารถใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธไิดอ้กีไม่เกนิสองครัง้ กล่าวคอื ครัง้ทีห่น่ึง ในวนักําหนดใชส้ทิธใินเดอืนทีส่ิน้สุด

การเป็นกรรมการ หรอืผู้บรหิาร/พนักงาน และครัง้ทีส่อง ในวนักําหนดใช้สทิธใินเดอืนถดัจากเดอืนทีส่ิน้สุดสภาพการ

เป็นกรรมการ หรอืผูบ้รหิาร/พนกังาน  และหลงัจากนัน้ ใบสาํคญัแสดงสทิธสิว่นทีไ่ม่ไดม้กีารใชส้ทิธ ิใหส้่งมอบคนืใหแ้ก่

บรษิทั เพื่อจดัสรรแก่กรรมการ และ/หรอืผูบ้รหิาร/พนกังานรายอื่นทีม่คีุณสมบตัติรงตามเกณฑท์ีก่าํหนด ภายใตเ้งื่อนไข

ทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 10 ต่อไป 

 

 (ฉ) ใบสาํคญัแสดงสทิธแิละสทิธใินการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธทิีอ่อกตามโครงการน้ีไม่สามารถโอน

เปลีย่นมอืใหแ้ก่บุคคลอื่นหรอืใชส้ทิธโิดยบุคคลอื่นทีไ่มใ่ชผู่ท้ีไ่ดร้บัการระบุชื่อไวใ้นใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักล่าว เวน้แต่

กรณีทีผู่ท้รงใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ สาบสญู ไรค้วามสามารถ หรอืทุพพลภาพ (ไม่สามารถจดัการงานของตนเองได)้ 

ทายาท ผูอ้นุบาล หรอื ผูพ้ทิกัษ์ของบุคคลดงักล่าว ตามแต่กรณี สามารถใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธไิดจ้นครบอายุ

ของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ ทัง้น้ี ภายหลงัจากทีไ่ดแ้สดงเอกสารทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดเรยีบรอ้ยและเป็นทีพ่อใจ

ของประธานอาํนวยการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่แลว้ และในกรณีอื่นๆ ทีป่ระธานอาํนวยการและกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่จะพจิารณาเหน็สมควร  

 

 (ช) ใหป้ระธานอาํนวยการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูม้อีาํนาจในการกาํหนดเงื่อนไขในการใชส้ทิธิ

เพิม่เตมิในสว่นทีเ่กีย่วกบัระยะเวลาการหา้มใชส้ทิธ ิ และจาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะใชส้ทิธไิดใ้นแต่ละชว่งเวลาใน

ระหว่างอายุของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ (ถา้ม)ี ทัง้น้ี บรษิทัจะแจง้เงื่อนไขในการใชส้ทิธทิีก่าํหนดเพิม่เตมิดงักล่าวให้

กรรมการ และ/หรอืผูบ้รหิาร/พนกังานของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย ทีไ่ดร้บัจดัสรรทราบพรอ้มกบัการเสนอขาย

ใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักล่าว 

 

7. ความช่วยเหลือจากบริษทัในการจดัหาแหล่งเงินทุนแก่กรรมการ และผูบ้ริหาร/พนักงาน 

- ไม่ม ี– 

 

8. สิทธิของหุ้นสามญัท่ีออกตามการใช้สิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 สทิธขิองหุน้สามญัทีอ่อกตามการใชส้ทิธขิองผูท้รงใบสาํคญัแสดงสทิธทิีอ่อกในครัง้น้ีจะมสีทิธแิละสภาพเหมอืนหุน้

สามญัเดมิของบรษิทัทีอ่อกไปก่อนหน้าน้ีแลว้ และมสีทิธใินการรบัเงนิปนัผลเมื่อมกีารจ่ายปนัผลของบรษิทั 

 

9.  สิทธิของผูถื้อหุ้นในการคดัค้านการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิในครัง้น้ี 

  การเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธใินครัง้น้ีตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามใน

สีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง โดยตอ้งไมม่ผีูถ้อืหุน้ซึง่ถอืหุน้รวมกนัเกนิกว่ารอ้ย

ละสบิของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมคดัคา้นการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

 

 

 

 

 

 



   (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3) 

   

สรุปขอ้มลูเบือ้งตน้ของโครงการ ESOP # 7 : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)   หน้า 9 ของจาํนวน 9 หน้า 

 

10.  เง่ือนไขเพ่ิมเติมสาํหรบักรณีท่ีบริษทัประสงคจ์ะนําใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเคยเสนอขายแล้วมาจดัสรรใหม ่

  บรษิทัจะนําเสนอต่อทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 เพื่อพจิารณามมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัสามารถนําใบสาํคญั

แสดงสทิธซิึง่กรรมการหรอืพนกังานไดส้ง่มอบใหแ้ก่บรษิทัหรอืบคุคลตามทีบ่รษิทักาํหนด  อนัเน่ืองมาจากการลาออก 

หรอื พน้จากตําแหน่งกรรมการของบรษิทั หรอืพนกังานของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ดว้ยเหตุต่าง ๆ ตามทีบ่รษิทัได้

กาํหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการน้ี มาจดัสรรใหแ้ก่กรรมการ หรอืพนกังานรายอื่นต่อไปได ้ ภายใตห้ลกัเกณฑ์

ดงัต่อไปน้ี 

 

  (1) ในกรณีเป็นการจดัสรรใหแ้ก่ผูบ้รหิาร/พนกังาน และไมม่ผีูบ้รหิาร/พนกังานรายใดจะไดร้บัการจดัสรรใบสาํคญั

แสดงสทิธริวมแลว้เป็นจาํนวนเกนิกว่ารอ้ยละ 5 ของจาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธทิัง้หมดทีเ่สนอขายในครัง้น้ีภายหลงัการ

จดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ ใหด้าํเนินการไดต้ามมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดงักล่าว โดยใหนํ้าหลกัเกณฑใ์นการจดัสรร

ใบสาํคญัแสดงสทิธติาม ขอ้ 6. มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

  (2) ในกรณีเป็นการจดัสรรใหแ้ก่กรรมการไมว่่าจาํนวนเท่าใด หรอืจดัสรรใหแ้ก่ผูบ้รหิาร/พนกังานรายใด อนัเป็นผล

ใหผู้บ้รหิาร/พนกังานรายนัน้จะไดร้บัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธริวมแลว้เป็นจาํนวนเกนิกวา่รอ้ยละ 5 ของจาํนวน

ใบสาํคญัแสดงสทิธทิัง้หมดทีเ่สนอขายในครัง้น้ี ก่อนการนําใบสาํคญัแสดงสทิธทิีเ่คยเสนอขายแลว้มาจดัสรรใหม่ บรษิทั

ตอ้งเรยีกประชมุ ผูถ้อืหุน้เพือ่ขอมตอินุมตัใิหบ้รษิทันําใบสาํคญัแสดงสทิธมิาจดัสรรใหแ้ก่กรรมการ หรอืผูบ้รหิาร/

พนกังานรายทีจ่ะไดร้บัการจดัสรร โดยการเรยีกประชุม หนงัสอืนดัประชุม และมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ตอ้งเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท์ีก่าํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ที ่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลกัทรพัยท์ีอ่อก

ใหม่ต่อกรรมการหรอืพนกังาน รวมทัง้ประกาศ หรอื ขอ้กาํหนดอื่นทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ หรอืใชแ้ทนประกาศฉบบัดงักล่าว

ดว้ย  

 

11.  เง่ือนไขอ่ืน ๆ 

 ใหป้ระธานอาํนวยการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของบรษิทั หรอื บุคคลทีป่ระธานอาํนวยการและกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่มอบหมาย ดาํเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง และใหม้อีาํนาจดาํเนินการใด ๆ ตามที่

จาํเป็นและเกีย่วเน่ืองกบัการดงักล่าวทุกประการ รวมทัง้ใหม้อีาํนาจพจิารณากาํหนด และ/หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิหลกัเกณฑ ์

เงื่อนไข และรายละเอยีดต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนใหม้อีาํนาจในการพจิารณาขอ้กาํหนด เงื่อนไข และรายละเอยีดใน

การเสนอขาย ต่าง ๆ เกีย่วกบัใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักล่าวขา้งตน้  รวมถงึเหตุทีท่าํใหบ้รษิทัตอ้งออกหุน้ใหม่เพื่อรองรบั

การเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธ ิ และ/หรอือตัราการใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ ตลอดจนสทิธแิละหน้าทีร่ะหวา่ง         

ผูท้รงใบสาํคญัแสดงสทิธกิบับรษิทัในสว่นอื่นๆ  ไดต้ามทีเ่หน็สมควร ทัง้น้ี ภายใตข้อ้กฎหมาย ประกาศ และขอ้บงัคบั

ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนดไว ้  
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