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 สรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธทิี่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ของบริษทั แสนสิริ จ ากัด (มหาชน)  

ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครัง้ที่ 8 (ESOP # 8) 
 

การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนกังานของ
บริษัท แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย ครัง้ที่ 8 (โครงการ ESOP # 8) ในครัง้นีม้ีรายละเอียด ดงันี ้

1. วัตถุประสงค์และความจ าเป็นในการเสนอขาย 

1.1 เพื่อให้ผู้บริหาร/พนกังาน มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท  

1.2 เพื่อเป็นส่ิงจงูใจและเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่ผู้บริหาร/พนกังานในการปฏิบตัิงานเพื่อประโยชน์
สงูสดุของบริษัท 

1.3 เพื่อเป็นส่ิงจงูใจบคุลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการท างานกบับริษัทในระยะยาว 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบส าคัญแสดงสทิธิ 

2.1 ประเภทและชนิดของ 
ใบส าคัญแสดงสทิธ ิ

ใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อซือ้หุ้นสามญัของบริษัทชนิดระบชุื่อผู้ ถือ                      
และเปล่ียนมือไม่ได้ 
(ซึง่ต่อไปนีใ้นเอกสารนีจ้ะเรียกวา่ "ใบส าคัญแสดงสิทธิ") 

2.2 จ านวนใบส าคัญแสดงสทิธ ิ
ที่เสนอขาย 

ไม่เกิน 700 ล้านหน่วย 

2.3 มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นรองรับ
ใบส าคัญแสดงสทิธ ิ

1.07 บาท 

2.4 ราคาเสนอขายต่อหน่วย -0- บาท 

2.5 วิธีการจดัสรร จัดสรรให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท แสนสิริ จ ากัด 
(มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย  

2.6 อัตราการใช้สทิธ ิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย  มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ทัง้นี ้อตัราการ
ใช้สิทธิอาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัในกรณีการปรับสิทธิ  

2.7 ราคาการใช้สิทธ ิ
(ต่อหน่วย) 

1.10 บาท (หนึ่งบาทสิบสตางค์) ทัง้นี ้ราคาการใช้สิทธิอาจเปล่ียนแปลง
ภายหลงัในกรณีการปรับสิทธิ 

ทัง้นี ้หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิจะต้องไม่ต ่ากว่า
มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัท ณ ขณะนัน้ 

2.8 วันที่ออกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสทิธ ิ

วันที่ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิจะก าหนดโดยกรรมการ 
ผู้ มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม
ผกูพนับริษัทมอบหมายในภายหลงั 
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2.9 อายุของใบส าคัญ 
แสดงสทิธ ิ

ไม่เกิน 5 ปี นบัจากวนัท่ีได้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

2.10 จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทนุที่
จะจัดสรรและส ารองไว้เพื่อ
รองรับใบส าคัญแสดงสทิธ ิ

 

700 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 4.71 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของบริษัท ณ วนัท่ีที่ประชมุคณะกรรมการมีมติอนมุตัิโครงการนี ้  

ทัง้นี ้บริษัทจะเสนอขายหุ้นรองรับการใช้สิทธิให้แล้วเสร็จตามอายุของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

2.11 การปรับสิทธ ิ

 

บริษัทจะท าการปรับ หรือ เปล่ียนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ
ของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิตามวิธีการค านวณที่จะก าหนดต่อไป ในกรณี
ที่เกิดเหตุการณ์ที่ก าหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ 
ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคัญ
แสดงสิทธิ ลงวนัที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทัง้ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เก่ียวข้อง ว่าต้องมีการปรับสิทธิ โดยใน
ส่วนของรายละเอียด มอบหมายให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท
หรือบุคคลที่กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เ ป็น 
ผู้มีอ านาจ พิจารณาก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การปรับ หรือเปล่ียนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ ภายใต้ข้อ
กฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องก าหนดไว้ได้ตามที่
เห็นสมควร 

2.12 ระยะเวลาการใช้สิทธ ิ

 

 

เว้นแต่จะอยู่ในระยะเวลาห้ามใช้สิทธิชั่วคราว ตามที่กรรมการผู้มีอ านาจ 
ลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท
มอบหมายจะประกาศก าหนด เช่น ในกรณีที่บริษัทอยู่ในระหว่างด าเนินการ
ออกและเสนอขายหุ้นใหม่ หรือ กรณีอื่น ๆ ซึง่จะก าหนดต่อไปโดยกรรมการ
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน
บริษัทมอบหมาย ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามจ านวนที่ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิได้ในแต่ละปีตามที่ระบใุนวรรคถดัไป
ได้เดือนละหนึ่งครัง้ในวนัท าการสดุท้ายของทุกเดือนปฏิทินนับตัง้แต่เดือน
แรกที่ได้รับการยืนยนัการจดัสรรจากบริษัท ตลอดอายุของใบส าคญัแสดง
สิทธิ ("วันก าหนดใช้สิทธิ") และสามารถใช้สิทธิครัง้สุดท้ายได้ในวันที่
ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 5 ปี ("วันก าหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย") 
หากวนัครบอายดุงักล่าวตรงกบัวนัหยุดท าการของบริษัท ให้ผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิครัง้สุดท้ายได้ในวันท าการสุดท้ายก่อนหน้า
วนัหยดุนัน้  
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ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ปีที่ 1   ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ในจ านวน 
ไม่เกิน 1 ใน 5 ส่วนของใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่แต่ละคนได้รับจดัสรร
จากบริษัท  

 ทัง้นี ้หากมีใบส าคัญแสดงสิทธิคงเหลือที่ยังใช้สิทธิไม่ครบตาม
จ านวนที่สามารถใช้สิทธิได้ในปีที่ 1 อยู่เท่าใด ให้สามารถน าไปใช้สิทธิได้ใน
ปีถดั ๆ ไปจนสิน้สดุระยะเวลาการใช้สิทธิตามโครงการ 

ปีที่ 2   ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ในจ านวน 
ไม่เกิน 1 ใน 5 ส่วนของใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่แต่ละคนได้รับจดัสรร
จากบริษัท  

 ทัง้นี ้หากมีใบส าคัญแสดงสิทธิคงเหลือที่ยังใช้สิทธิไม่ครบตาม
จ านวนที่สามารถใช้สิทธิได้ในปีที่ 2 อยู่เท่าใด ให้สามารถน าไปใช้สิทธิได้
ในปีถดั ๆ ไปจนสิน้สดุระยะเวลาการใช้สิทธิตามโครงการ 

ปีที่ 3   ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ในจ านวน 
ไม่เกิน 1 ใน 5 ส่วนของใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่แต่ละคนได้รับจดัสรร
จากบริษัท  

 ทัง้นี ้หากมีใบส าคัญแสดงสิทธิคงเหลือที่ยังใช้สิทธิไม่ครบตาม
จ านวนทีส่ามารถใช้สิทธิได้ในปีที่ 3 อยู่เท่าใด ให้สามารถน าไปใช้สิทธิได้
ในปีถดั ๆ ไปจนสิน้สดุระยะเวลาการใช้สิทธิตามโครงการ 

ปีที่ 4   ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ในจ านวน 
ไม่เกิน 1 ใน 5 ส่วนของใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่แต่ละคนได้รับจดัสรร
จากบริษัท  

 ทัง้นี ้หากมีใบส าคัญแสดงสิทธิคงเหลือที่ยังใช้สิทธิไม่ครบตาม
จ านวนที่สามารถใช้สิทธิได้ในปีที่ 4 อยู่เท่าใด ให้สามารถน าไปใช้สิทธิได้
ในปีถดั ๆ ไปจนสิน้สดุระยะเวลาการใช้สิทธิตามโครงการ 

ปีที่ 5   ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ในจ านวน 
ไม่เกิน 1 ใน 5 ส่วนของใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่แต่ละคนได้รับจดัสรร
จากบริษัท 
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2.13 ระยะเวลาแจ้งความจ านง 
ในการใช้สทิธ ิ

 

ในระหว่างระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถแสดง
ความจ านงที่จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทต่อบริษัท ได้ระหว่างวนัที่  1 
ถึงวันที่ 25 ของทุกเดือนปฏิทิน ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ของ                
วนัท าการของบริษัท นบัตัง้แต่เดือนแรกที่ตนสามารถใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ หากวันที่ 25 ของเดือนปฏิทินใด ตรงกับวันหยุดท าการของ
บริษัท วนัสดุท้ายที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะสามารถแสดงความจ านงที่
จะใช้สิทธิได้ในเดือนนัน้ได้แก่วนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัหยดุนัน้ 

ส าหรับวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่ง
ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัท จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้
สิทธิซือ้หุ้นสามญัในระหว่าง 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 

2.14 การไม่สามารถยกเลิก 
การแจ้งความจ านงใน 
การใช้สิทธ ิ

เมื่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจ านงใน
การใช้สิทธิดงักล่าวได้ 

2.15 ตลาดรอง 
ของใบส าคัญแสดงสทิธ ิ

บริษัทจะไม่น าใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2.16 ตลาดรอง 
ของหุ้นสามัญที่เกิดจาก 
การใช้สิทธิตาม 
ใบส าคัญแสดงสทิธ ิ

บริษัทจะน าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

3. รายชื่อกรรมการทุกรายที่จะได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธทิี่ออกในครัง้นี ้และจ านวนที่แต่ละ
รายได้รับการจัดสรร  

3.1 รายชื่อกรรมการทุกรายของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) ที่จะได้รับการจัดสรรใบส าคัญ
แสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี ้และจ านวนที่แต่ละรายได้รับการจดัสรร  

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง จ านวนหน่วย 
ของใบส าคัญ 
แสดงสทิธิ  

คิดเป็น 
ร้อยละ 
ที่ได้รับ 

(ของโครงการ) 

    1 นายอทุยั อทุยัแสงสขุ กรรมการ ไม่เกิน 35 ล้านหนว่ย ไม่เกิน 5.00% 

   รวม ไม่เกิน 35 ล้านหน่วย ไม่เกิน 5.00% 
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3.2 รายชื่อกรรมการทุกรายของบริษัทย่อยที่จะได้รับการจดัสรรใบส าคัญแสดงสทิธทิี่ออก                 
ในครัง้นี ้และจ านวนที่แต่ละรายได้รับการจัดสรร 

 ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง จ านวนหน่วย 
ของใบส าคัญ 
แสดงสทิธิ  

คิดเป็น 
ร้อยละ 
ที่ได้รับ 

(ของโครงการ) 
     1 นายฒาลิน เอี่ยมฐิติวฒัน์ กรรมการของบริษัทย่อย ไม่เกิน 35 ล้านหน่วย ไม่เกิน 5.00% 

     2  นายนพพร บญุถนอม กรรมการของบริษัทย่อย ไม่เกิน 35 ล้านหน่วย ไม่เกิน 5.00% 

     3 นางโอบอุ้ม จตูระกลู กรรมการของบริษัทย่อย ไม่เกิน 35 ล้านหน่วย ไม่เกิน 5.00% 

     4 นายภมูิภกัด์ิ จลุมณีโชติ กรรมการของบริษัทย่อย ไม่เกิน 35 ล้านหน่วย ไม่เกิน 5.00% 

     5 นางนิรดา วงศ์อนนัต์กลุ กรรมการของบริษัทย่อย ไม่เกิน 35 ล้านหน่วย ไม่เกิน 5.00% 

     6 นายชาญ ศิริรัตน์ กรรมการของบริษัทย่อย ไม่เกิน 35 ล้านหน่วย ไม่เกิน 5.00% 

     7 นายจิรายุ อาชาเจริญสขุ กรรมการของบริษัทย่อย ไม่เกิน 35 ล้านหน่วย ไม่เกิน 5.00% 

     8 น.ส.ณฏัฐาลกัขณ์ สกลุปณุยาพร กรรมการของบริษัทย่อย ไม่เกิน 35 ล้านหน่วย ไม่เกิน 5.00% 

     9 นายสมชัชา พรหมศิริ กรรมการของบริษัทย่อย ไม่เกิน 35 ล้านหน่วย ไม่เกิน 5.00% 

    10 น.ส.วรางคณา อคัรสถาพร กรรมการของบริษัทย่อย ไม่เกิน 35 ล้านหน่วย ไม่เกิน 5.00% 

    11 นายปิติ จารุก าจร กรรมการของบริษัทย่อย ไม่เกิน 35 ล้านหน่วย ไม่เกิน 5.00% 

    12 นายอนกุลู รัฐพิทกัษ์สนัติ กรรมการของบริษัทย่อย ไม่เกิน 35 ล้านหน่วย ไม่เกิน 5.00% 

    13 นายองอาจ สวุรรณกลุ กรรมการของบริษัทย่อย ไม่เกิน 35 ล้านหน่วย ไม่เกิน 5.00% 

   รวม ไม่เกิน 455 ล้านหน่วย ไม่เกิน 65.00% 

 
หมายเหต ุ  
 (1) บุคคลตามรายชื่อข้างต้นได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิในฐานะผู้ บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย                           
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบคุคลดงักล่าวได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย ดงันัน้ จึงต้องถือว่าเป็นการ
จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เร่ือง การเสนอขาย
หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน ลงวนัที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทัง้ที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม) 
 
 (2) จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่แสดงไว้ในตารางข้างต้นเป็นจ านวนสงูสดุซึง่ผู้บริหาร/พนกังาน (ที่ด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัทย่อย) จะได้รับจัดสรร โดยการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่บุคคลดังกล่าวในแต่ละรายจะขึน้อยู่กับการพิจารณาจากคุณสมบัติ
ต าแหน่ง อายงุาน และศกัยภาพของพนกังานแต่ละรายเป็นส าคญั 

 
4. รายชื่อผู้บริหาร/พนักงานทุกรายที่จะได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวน

ใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้หมดที่ออกในครัง้นีแ้ละจ านวนที่แต่ละรายได้รับการจัดสรร 

 - ไม่มี -   
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5. ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิในครัง้นี ้ 

 5.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้หมด จ านวน 700 ล้านหน่วย ในราคาการใช้สิทธิ                
(ต่อหน่วย) 1.10 บาท (หนึ่งบาทสิบสตางค์) จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัท เนื่องจากราคาการ
ใช้สิทธิซือ้หุ้นดงักล่าว เป็นราคาที่สงูกว่าราคาตลาด (ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด) ทัง้นี ้บนสมมตุิฐานราคาตลาดกอ่นเสนอ
ขายที่ 0.71 บาท ต่อหุ้ น ซึ่งเป็นราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุ้ นย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่
คณะกรรมการมีมติอนุมตัิโครงการและก าหนดราคาการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคญัแสดงสิทธิภายใต้โครงการนี ้
(ระหว่างวนัท่ี 21 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 – ข้อมลูจาก www.set.or.th)  

ทัง้นี ้ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) สามารถค านวณได้จากสตูรต่อไปนี ้

  Price Dilution  = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย)       

                           ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

    = (0.71 – 0.73)               

            0.71 

    = ร้อยละ -2.82 

โดยที่  

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = 0.71 

จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว = 14,862,734,320 หุ้น 

ราคาเสนอขาย  = 1.10 บาท 

จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขาย = 700,000,000 หุ้น 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = 

(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว) + (ราคาเสนอขาย x จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขาย) 

                                                         จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขาย 

     = (0.71 x 14,862,734,320) + (1.10 x 700,000,000) 

       14,862,734,320 + 700,000,000 

   = 0.73 บาท ต่อหุ้น 

 

http://www.set.or.th/
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5.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earning Per Share Dilution) หรือสทิธิในการออกเสียงของผู้ถือ
หุ้นเดิม (Control Dilution)  

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดจ านวน 700 ล้านหน่วย โดยที่ ณ วนัท่ีที่ประชมุ
คณะกรรมการมีมติอนมุตัิโครงการนี ้ บริษัทมีหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจ านวน 14,862,734,320 หุ้น จะมีผลกระทบต่อ
ส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิม (control dilution) ลดลงในอตัราร้อยละ 4.50 ของสว่นแบ่งก าไรหรือ
สิทธิในการออกเสียงเดมิ โดยค านวณจากจ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี ้หารด้วยผลบวกของ (1) จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว 
กบั (2) จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี ้

700,000,000 
=   ร้อยละ 4.50  

(14,862,734,320 + 700,000,000) 
 
6. หลักเกณฑ์การจัดสรร  วิธีการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ และเงื่อนไขในการใช้สิทธิ   

 6.1 หลักเกณฑ์ในการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 

จดัสรรให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนกังานของบริษัท แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย 

ไม่มีผู้ ได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิรายใดที่ได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของ
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่ออกในครัง้นี ้

คุณสมบัติของกรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งมีสิทธิได้รับการ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ มีดงันี ้

   (ก) มีสถานะเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร ของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในวันที่มีการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ (รวมถึงวนัท่ีมีการน าใบส าคญัแสดงสิทธิที่เคยเสนอขายแล้วมาจดัสรรใหม่ตามข้อ 10 ด้วย) 

  (ข) มีสถานะเป็นพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในวันที่มีการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ (รวมถึงวนัท่ีมีการน าใบส าคญัแสดงสิทธิที่เคยเสนอขายแล้วมาจดัสรรใหม่ตามข้อ 10 ด้วย) 

  (ค) ในกรณียกเว้น ที่ไม่เป็นไปตามข้อ (ก) และ (ข) ให้น าเข้าพิจารณาในคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท เพื่อพิจารณาให้เป็นกรณีพิเศษ 

  (ง) จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของ
บริษัท และ/หรือบริษัทย่อยแต่ละราย ไม่จ าเป็นต้องมีจ านวนเท่ากนั ทัง้นี ้ให้ประธานอ านวยการและกรรมการผู้จดัการใหญ่
ของบริษัทเป็นผู้ ก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ รวมทัง้เลือกสรรผู้บริหาร/พนักงานที่มีสิทธิได้รับ
จดัสรรในครัง้นี ้โดยพิจารณาคณุสมบตัิจากต าแหน่ง อายงุาน ศกัยภาพและความทุ่มเทของผู้บริหาร/พนกังานแต่ละราย   
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 6.2 วิธีการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทจะด าเนินการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนกังานของบริษัท 
และ/หรือบริษัทย่อย ให้เสร็จสิน้ภายใน 1 ปี นบัแต่วนัที่ได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้ออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิตามโครงการนี ้  

 6.3 เงื่อนไขการใช้สิทธิ 

(ก) กรณีกรรมการของบริษัทย่อยพ้นจากต าแหน่งตามวาระและมิได้รับเลือกตัง้กลับเข้า
เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสิน้สุดสภาพการเป็นกรรมการของบริษัทย่อย
เนื่องจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระ และมิได้รับการเลือกตัง้กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง บุคคลดังกล่าว
สามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่มีการใช้สิทธิ ณ วนัท่ีพ้นจากต าแหน่งได้ทัง้จ านวนจนครบอายขุองใบส าคญั
แสดงสิทธิ  

(ข) กรณีเสียชีวิต สาบสูญ หรือ ไร้ความสามารถ หรือทุพพลภาพ (ไม่สามารถจัดการงาน
ของตนเองได้) ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสิน้สดุสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัท และ/
หรือบริษัทย่อย เนื่องจากเสียชีวิต ไร้ความสามารถ หรือทุพพลภาพ (ไม่สามารถจดัการงานของตนเองได้) ตามที่ประธาน
อ านวยการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ก าหนด ทายาท ผู้อนบุาล หรือ ผู้พิทกัษ์ของบคุคลดงักล่าว ตามแต่กรณี สามารถใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่มีการใช้สิทธิ ณ เวลาดงักล่าวได้จนครบอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ภายหลงัจาก
ที่ได้แสดงเอกสารทางกฎหมายที่เก่ียวข้องทัง้หมดเรียบร้อยแล้ว และเป็นที่พอใจของประธานอ านวยการและกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ 

(ค) กรณีบริษัทบอกเลิกสัญญาว่าจ้างโดยมิใช่ความผิดของผู้บริหาร/พนักงาน หรือการ
เกษียณอายุตามปกติ หรือ การเกษียณอายุก่อนก าหนดอันเน่ืองมาจากบริษัท ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
สิน้สุดสภาพการเป็นผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทบอกเลิกสัญญาว่าจ้างโดยมิใช่
ความผิดของผู้บริหาร/พนกังาน หรือ เนื่องจากการเกษียณอายุของผู้บริหาร/พนกังานตามปกติ และการเกษียณอายุก่อน
ก าหนดอนัเนื่องมาจากบริษัท (ตามที่ประธานอ านวยการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ก าหนด) ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
สามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่มีการใช้สิทธิ ณ วนัที่เลิกสญัญาได้ทัง้จ านวน และสามารถใช้สิทธิได้ตลอด
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ  

(ง) กรณีบริษัทบอกเลิกสัญญาว่าจ้างด้วยเหตุที่เกิดจากความผิดของผู้บริหาร/พนักงาน 
ซึ่งก าหนดไว้ในข้อบังคับการท างานให้บริษัทสามารถเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย  ในกรณีผู้ ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิสิน้สดุสภาพการเป็นผู้บริหาร/พนกังานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทบอกเลิกสญัญาว่าจ้าง
ด้วยเหตุที่เป็นความผิดของผู้บริหาร/พนกังานซึ่งตามข้อบงัคับการท างานของบริษัท ก าหนดให้บริษัทสามารถเลิกจ้างได้
โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสิน้สิทธิที่จะใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่มีการ
ใช้สิทธิทัง้หมดทันที ณ วันที่เลิกสัญญา ทัง้นี ้ใบส าคัญแสดงสิทธิส่วนที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิดังกล่าว ให้ส่งมอบคืนให้แก่
บริษัทเพื่อจดัสรรแก่กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร/พนกังานรายอื่นที่มีคุณสมบตัิตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนด ภายใต้เงื่อนไขที่
ระบไุว้ในข้อ 10 ต่อไป 
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(จ)  เหตุผลอื่น ๆ ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสิน้สดุสภาพการเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร/
พนกังานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ด้วยเหตุอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ (ก) ถึง (ง) ข้างต้น (รวมถึงกรณีเสียชีวิต) 
บุคคลดังกล่าว หรือ ผู้ รับประโยชน์ของบุคคลดังกล่าวตามที่ได้ระบุชื่อไว้ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวเสียชีวิต ตามแต่กรณี 
สามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้อีกไม่เกินสองครัง้ กล่าวคือ ครัง้ที่หนึ่ง ในวนัก าหนดใช้สิทธิในเดือนท่ีสิน้สดุการ
เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร/พนักงาน และครัง้ที่สอง ในวันก าหนดใช้สิทธิในเดือนถัดจากเดือนที่สิน้สุดสภาพการเป็น
กรรมการ หรือผู้บริหาร/พนกังาน  และหลงัจากนัน้ ใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิ ให้ส่งมอบคืนให้แก่บริษัท 
เพื่อจดัสรรแก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร/พนกังานรายอื่นที่มีคณุสมบตัิตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนด ภายใต้เงื่อนไขที่ระบไุว้ใน
ข้อ 10 ต่อไป 

(ฉ) ใบส าคัญแสดงสิทธิและสิทธิในการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกตามโครงการนีไ้ม่
สามารถโอนเปล่ียนมือให้แก่บคุคลอื่นหรือใช้สิทธิโดยบคุคลอื่นท่ีไม่ใช่ผู้ที่ได้รับการระบชุื่อไว้ในใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 
เว้นแต่กรณีที่ผู้ทรงใบส าคญัแสดงสิทธิ สาบสญู ไร้ความสามารถ หรือทุพพลภาพ (ไม่สามารถจดัการงานของตนเองได้) 
ทายาท ผู้อนบุาล หรือ ผู้พิทกัษ์ของบคุคลดงักล่าว ตามแต่กรณี สามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้จนครบอายขุอง
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ภายหลังจากที่ได้แสดงเอกสารทางกฎหมายที่เก่ียวข้องทัง้หมดเรียบร้อยและเป็นที่พอใจของ
ประธานอ านวยการและกรรมการผู้จดัการใหญ่แล้ว และในกรณีอื่นๆ ที่ประธานอ านวยการและกรรมการผู้จดัการใหญ่จะ
พิจารณาเห็นสมควร  

(ช) ให้ประธานอ านวยการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดเงื่อนไขใน
การใช้สิทธิเพิ่มเติมในส่วนที่เก่ียวกับระยะเวลาการห้ามใช้สิทธิ และจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิได้ในแต่ละ
ช่วงเวลาในระหว่างอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ทัง้นี ้บริษัทจะแจ้งเงื่อนไขในการใช้สิทธิที่ก าหนดเพิ่มเติมดงักล่าว
ให้กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ที่ได้รับจัดสรรทราบพร้อมกับการเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 

7. ความช่วยเหลือจากบริษัทในการจัดหาแหล่งเงนิทุนแก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงาน 

- ไม่มี –   

8. สิทธิของหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ 

 สิทธิของหุ้นสามญัที่ออกตามการใช้สิทธิของผู้ทรงใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นีจ้ะมีสิทธิและสภาพเหมือน
หุ้นสามญัเดิมของบริษัทท่ีออกไปก่อนหน้านีแ้ล้ว และมีสิทธิในการรับเงินปันผลเมื่อมีการจ่ายปันผลของบริษัท 

9. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิในครัง้นี ้

 การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นีต้้องได้รับอนุมตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่า 
ร้อยละสิบของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุคดัค้านการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ   
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10. เงื่อนไขเพิ่มเติมส าหรับกรณีที่บริษัทประสงค์จะน าใบส าคัญแสดงสิทธิที่เคยเสนอขายแล้วมาจัดสรร
ใหม่   

 บริษัทจะน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 25/2563 เพื่อพิจารณามีมติอนุมัติให้บริษัทสามารถน า
ใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งกรรมการหรือพนักงานได้ส่งมอบให้แก่บริษัทหรือบุคคลตามที่บริษัทก าหนด อันเนื่องมาจากการ
ลาออก หรือ พ้นจากต าแหน่งกรรมการของบริษัท หรือพนกังานของบริษัทหรือบริษัทย่อย ด้วยเหตุต่าง ๆ ตามที่บริษัทได้
ก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการนี ้มาจดัสรรให้แก่กรรมการ หรือพนกังานรายอื่นต่อไปได้ ภายใต้หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้

 (1) ในกรณีเป็นการจดัสรรให้แก่ผู้บริหาร/พนกังาน และไม่มีผู้บริหาร/พนักงานรายใดจะได้รับการจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิรวมแล้วเป็นจ านวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้หมดที่เสนอขายในครัง้นี ้
ภายหลงัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้ด าเนินการได้ตามมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นดงักล่าว  โดยให้น าหลกัเกณฑ์ในการ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิตาม ข้อ 6. มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

 (2) ในกรณีเป็นการจัดสรรให้แก่กรรมการไม่ว่าจ านวนเท่าใด หรือจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร/พนักงานรายใด                
อนัเป็นผลให้ผู้บริหาร/พนกังานรายนัน้จะได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิรวมแล้วเป็นจ านวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวน
ใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่เสนอขายในครัง้นี  ้ก่อนการน าใบส าคญัแสดงสิทธิที่เคยเสนอขายแล้วมาจดัสรรใหม่ บริษัท
ต้องเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมตัิให้บริษัทน าใบส าคญัแสดงสิทธิมาจดัสรรให้แก่กรรมการ หรือผู้บริหาร/พนกังาน
รายที่จะได้รับการจัดสรร โดยการเรียกประชุม หนังสือนัดประชุม และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 32/2551 เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการ
หรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 รวมทัง้ประกาศ หรือ ข้อก าหนดอื่นที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือใช้แทนประกาศฉบับ
ดงักล่าวด้วย  

11. เงื่อนไขอื่น ๆ   

ให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมายเป็น 
ผู้มีอ านาจในการ (ก) พิจารณาก าหนด แก้ไข และเพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการจัดสรรใบส าคัญ 
แสดงสิทธิดงักล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขดั หรือแย้งกบัประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง ซึง่รวมถึงระยะเวลา
การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ วิธีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ การช าระราคา วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ รายละเอียด
และขัน้ตอนการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ ลักษณะและรายละเอียดของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าท า ลงนาม แก้ไข สญัญา เอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกล่าว และ
หลักฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การจดทะเบียนที่
เก่ียวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐาน
ดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงค าขอหรือข้อความใน
เอกสารดงักล่าวที่เก่ียวข้อง และ (ค) ด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องเพื่อให้การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทตามโครงการ ESOP # 8 ดงักล่าวประสบผลส าเร็จ   


