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สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่4 

สรุปสาระส าคัญของการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธทิีจ่ะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ให้แก่พนักงานของบริษทั ดโูฮม จ ากดั (มหาชน)  
โครงการ ESOP คร้ังที ่1 ชุดที ่1 (ESOP-W1) 

 
 การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่พนกังานของบริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) 
(“บริษัทฯ”) ในครัง้นี ้บริษัทฯ จะออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัทฯ  ใหแ้ก่พนกังานของ
บริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 31,500,000 หน่วย และบริษัทฯ จะจดัสรรหุน้สามญัเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิใน
ครัง้นี ้จ านวนไม่เกิน 31,500,000 หุน้ (มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) คิดเป็นรอ้ยละ 1.5 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของบรษิัทฯ โดยไม่คิดมลูค่า โดยแบ่งการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิออกเป็น 3 ชดุ ดงันี ้

1. การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ ใหแ้ก่พนกังานของบรษิทัฯ ชดุที่ 1 
เป็นจ านวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย 

2. การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ ใหแ้ก่พนกังานของบรษิทัฯ ชดุที่ 2 
เป็นจ านวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย 

3. การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ ใหแ้ก่พนกังานของบรษิทัฯ ชดุที่ 3 
เป็นจ านวนไม่เกิน 1,500,000 หน่วย  

รายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ใหแ้ก่พนักงานของบริษัทฯ ชุดที่ 1 (ESOP-W1)  
ที่จะน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่ออนมุตัิ ปรากฎตามขอ้มลูดงัต่อไปนี ้ 

1. วัตถุประสงคแ์ละความจ าเป็นในการเสนอขายหลักทรัพยต์่อพนักงานของบริษัทฯ 

โครงการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ ต่อพนกังานของบริษัทฯ ในครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์
เพื่อเป็นการสรา้งแรงจูงใจใหก้ับพนักงาน และเป็นการรกัษาบุคลกรที่มีความรูค้วามสามารถให้ท างานกับบริษัทฯ 
ต่อไปในระยะยาว เพื่อสรา้งประโยชน์สงูสดุใหก้บัองคก์ร และให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจ รวมทัง้เพื่อให้
พนกังานมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของ ท าใหม้ีวตัถุประสงคเ์ป็นหนึ่งเดียวกับผูถื้อหุน้ และมุ่ งสรา้งความเจริญรุ่งเรือง
ใหแ้ก่บรษิัทฯ 

2. รายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคัญแสดงสทิธทิีอ่อกในคร้ังนี ้

ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอน
เปล่ียนมือไม่ได ้เวน้แต่ โอนทางมรดก หรือแก่ผูร้บัผลประโยชน ์
ตามขอ้ 3.4.2  

จ านวนที่เสนอขายครัง้นี ้ ไม่เกิน 15,000,000 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท (ศนูยบ์าท) 
ระยะเวลาเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ เสนอขายใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 ปี นบัจากวนัที่มีมติจากที่ประชมุ

ผูถื้อหุน้อนมุตัิใหอ้อกและเสนอขาย 
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อายใุบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่เกิน 4 ปี นบัจากวนัท่ีไดอ้อกและเสนอขาย 
จ านวนหุน้ที่จัดสรรเพื่อรองรบัใบส าคญั
แสดงสิทธิ 

ไม่เกิน 15,000,000 หุน้ (มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท)  

วิธีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ โดยไม่ ผ่านผู้รับช่วงซื ้อ
หลกัทรพัย ์

อตัราการใชสิ้ทธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่มีการ
ปรบัอตัราการใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ 

ที่มาและการก าหนดราคาใชสิ้ทธิที่จะซือ้
หุน้ 

ราคาใชสิ้ทธิเท่ากับราคาปิดของหุน้ของบริษัทฯ ที่ท  าการซือ้ขาย
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยเฉล่ียถ่วงน า้หนกัในช่วง
ระยะเวลา 15 วันท าการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมผูถื้อหุน้ (ไม่มี
ส่วนลดจากราคาตลาด) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าราคา
ดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมเนื่องจากเป็นไปตามเกณฑร์าคา
ตลาดของกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง และจะไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อ
ราคาหุน้ 

วันออกและเสนอขายใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท 
และ/หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/
หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทจะเป็นผูก้  าหนดวนัออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ พนักงานของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ 
บรษิัทฯ ไดต้ามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 พนกังานไม่สามารถใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ ในปีแรก 
 เมื่อพน้ปีที่ 1 จนครบปีที่ 2 พนกังานของบริษัทฯ สามารถใชสิ้ทธิ

ซือ้หุน้สามัญไดใ้นจ านวนไม่เกินรอ้ยละ 30 ของใบส าคัญแสดง
สิทธิทัง้หมดที่พนกังานแต่ละคนจะไดร้บัจดัสรร 

 เมื่อพน้ปีที่ 2 จนครบปีที่  3 พนกังานของบริษัทฯ สามารถใชสิ้ทธิ
ซือ้หุน้สามญัไดเ้พิ่มอีกไม่เกินรอ้ยละ 30 ของใบส าคญัแสดงสิทธิ
ทัง้หมดที่พนกังานแต่ละคนจะไดร้บัจดัสรร 

 เมื่อพน้ปีที่ 3 จนครบปีที่ 4 พนกังานของบริษัทฯ สามารถใชสิ้ทธิ
ซือ้หุ้นสามัญตามสิทธิของตนในส่วนที่เหลือทั้งหมด จนกว่าจะ
ครบอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่มี เนื่องจากบริษัทฯ จะไม่น าใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกและ
จดัสรรในครัง้นีเ้ขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย ์
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ตลาดรองของหุน้สามญัที่เกิดจากการใช้
สิทธิ 

บริษัทฯ จะน าหุน้สามญัที่ออกเนื่องจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย ์

สิทธิและผลประโยชนอ์ื่นนอกเหนือจาก
สิทธิและประโยชน์ที่พึงมีและพึงไดจ้าก
หุน้สามญัตามปกติ 

-ไม่มี- 

เงื่อนไขการปรบัสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะด าเนินการปรบัราคาการใชสิ้ทธิและ/หรืออตัราการใช้
สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี ้ โดยมี
วัตถุประสงคเ์พื่อรกัษาผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดิม 
(1) เมื่อมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของ

บรษิัทฯ อนัเป็นผลจากการรวมหุน้หรือการแบ่งแยกหุน้ 
(2) เมื่อบริษัทไดเ้สนอขายหุ้นสามัญใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ และ/หรือ

ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจ ากัดในราคาสุทธิ
ของหุน้สามญัที่ออกใหม่ค านวณไดต้ ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ
ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิัท 

(3) เมื่อบริษัทไดเ้สนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใด ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อ
หุ้นและ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจ ากัด 
โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้น
สามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลง
สภาพ หรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ) โดยที่
ราคาใช้สิทธิหรือราคาแปลงสภาพสุทธิต่อหุ้นของหุ้น
สามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรบัสิทธิดงักล่าวต ่ากว่ารอ้ยละ 90 
ของราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิัท 

(4) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่
ออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

(5) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอตัรารอ้ยละ 
90 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดข้องบริษัทส าหรบัการ
ด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใด ๆ ส าหรบังบการเงิน
เฉพาะกิจการ ภายหลงัการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย  

ในกรณีที่มีเหตุการณใ์ด ๆ อันท าใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเสีย
สิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้
ก าหนดอยู่ในข้อ (1) -  (5) บริษัทฯ มีสิทธิที่จะพิจารณาเพื่อ
ก าหนดการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใช้
สิทธิใหม่ (หรือปรบัจ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิแทนการปรบั
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อัต ราการใช้ สิท ธิ )  อย่ า ง เ ป็นธรรม  ทั้ ง นี ้  มอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ
บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร
มอบหมาย เป็นผูพ้ิจารณาก าหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ 
ที่เก่ียวขอ้งในการปรบัหรือการเปล่ียนแปลงอตัราการใช้สิทธิและ
ราคาใชสิ้ทธิ 

 
3. หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขอืน่ ๆ ในการใช้สทิธติามใบส าคัญแสดงสทิธ ิ

3.1 ระยะเวลาแสดงความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ 

ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิได ้ระหว่าง
เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายใน 5 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิแต่ละครัง้ตลอดระยะเวลาการใช้
สิทธิ เวน้แต่การแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้สดุทา้ย ก าหนดให้
แสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิในช่วงระยะเวลา 15 วนั ก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ยในการใชสิ้ทธิ
ซือ้หุน้สามญัในแต่ละครัง้ ในกรณีที่วนัใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยดุท าการของบรษิัทฯ ใหเ้ล่ือนวนัใชสิ้ทธิดงักล่าว
เป็นวันท าการก่อนหนา้ ทั้งนี ้จ านวนหุน้ที่จะใชสิ้ทธิซือ้นั้นจะตอ้งเป็นจ านวนเต็มของหน่วยการซือ้หุน้บน
กระดานหลกัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ยกเวน้การใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัในการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย 

3.2 วันก าหนดการใช้สทิธ ิ

ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของทกุวนัท าการสดุทา้ยของเดือนมีนาคม มิถนุายน กนัยายน และ
ธันวาคม ตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ยใหใ้ชสิ้ทธิไดภ้ายใน 15 วนัท า
การก่อนวนัท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิจะหมดอายุ  

3.3 คุณสมบัติของพนักงานของบริษัทฯ ทีมี่สิทธิจะได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 

3.3.1 เป็นพนกังานของบรษิัทฯ ที่ไดร้บัการคดัเลือกซึ่งท าประโยชนใ์หแ้ก่บรษิัทฯ 

3.3.2 เป็นพนกังานของบรษิัทฯ ตัง้แต่ระดบับรหิารขึน้ไปหรือเทียบเท่า 

3.3.3 กรณียกเวน้ ที่ไม่เป็นไปตามขอ้ 3.3.1 และ 3.3.2 ใหน้ าเขา้พิจารณาในคณะกรรมการบรษิัท และ/
หรือคณะกรรมการบรหิารของบรษิัทฯ เพื่อพิจารณาใหเ้ป็นกรณีพิเศษ 

3.3.4 จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่พนักงานของบริษัทฯ แต่ละรายจะไดร้ับไม่จ าเป็นตอ้งมีจ านวน
เท่ากัน ทั้งนีข้ึน้อยู่กับต าแหน่ง ประสบการณ ์อายุงาน ผลการปฎิบัติงาน และศักยภาพ รวมถึง
ประโยชนท์ี่ท  าใหแ้ก่บรษิัทฯ 

ทัง้นี ้มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ไดร้บั 
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอ านาจในการด าเนินการ
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พิจารณาก าหนดรายชื่อพนักงานผู้มีสิทธิได้รับใบส าคัญแสดงสิทธิและจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่
พนกังานแต่ละรายดงักล่าวจะไดร้บั การก าหนด แกไ้ข เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขอืน่
ที่จ  าเป็นรวมถึงการด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิ ใหแ้ก่พนักงานของบริษัทฯ ในครัง้นี ้ภายใตข้อบเขตอ านาจตามที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่
เก่ียวขอ้งก าหนด โดยจะไม่มีพนักงานรายใดไดร้บัการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิเกินกว่ารอ้ยละ 5 ของ
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และบริษัทฯ จะด าเนินการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิให้แลว้เสร็จ
ภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีไดร้บัมติอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 

3.4 ข้อผูกพันระหว่างบริษัทฯ กับพนักงานของบริษัทฯ ในการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 

3.4.1 กรณีบุคคลที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิพน้สภาพจากการเป็นพนกังานของบริษัทฯ 
เนื่องจากการเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัทฯ ใหพ้นกังานของบริษัทฯ รายนัน้ยงัคงมีสิทธิที่
จะใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิไดจ้นครบอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัจดัสรรนัน้ 

3.4.2 กรณีที่บุคคลที่มีสิทธิไดร้ับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของ
บริษัทฯ เนื่องจากถึงแก่กรรม สาบสูญ ทุพพลภาพ หรือไรส้มรรถภาพจนไม่สามารถจดัการงาน
ของตนเองได ้ใหผู้จ้ดัการมรดก หรือผูร้บัประโยชนข์องพนกังานดงักล่าว แลว้แต่กรณี สามารถใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิของผูถ้ึงแก่กรรม ผูส้าบสญู ผูท้พุพลภาพ หรือไรส้มรรถภาพดงักล่าว
ไดจ้นครบอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัจดัสรรนัน้ 

3.4.3 กรณีที่บุคคลที่มีสิทธิไดร้ับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของ
บริษัทฯ ด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 3.4.1 หรือ 3.4.2 ข้างต้น เช่น พนักงาน
ลาออก ถูกให้ออก หรือกรณีอื่นที่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ (ถ้ามี) ให้ใบส าคัญแสดงสิทธิที่
บคุคลดงักล่าวไดร้บัจดัสรรและยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิทัง้หมดถกูยกเลิกไปพรอ้มกนั 

3.5 กรณีใช้สิทธิไม่ครบตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  

หากพนักงานของบริษัทฯ ไม่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วนและ
ใบส าคญัแสดงสิทธิไดค้รบก าหนดอายลุงใหถื้อว่าพนกังานของบริษัทฯ สละสิทธิการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิที่เหลือ โดยพนกังานของบรษิัทฯ ดงักล่าวไม่มีสิทธิเรียกรอ้งใด ๆ จากบรษิัทฯ 

3.6 ความช่วยเหลือจากบริษัทฯ ในการจัดหาแหล่งเงนิทุนแก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ 

-ไม่มี- 

4. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเน่ืองจากการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิตาม ESOP-W1 ให้แก่
พนักงานของบริษัทฯในคร้ังนี ้

4.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เม่ือมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นของพนักงานของบริษัทฯ 
ตาม ESOP-W1 ทัง้หมด 
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การก าหนดราคาการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิไดก้ าหนดจากราคาปิดของหุน้ของบริษัทฯ ที่ท  าการ 
ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยเฉล่ียถ่วงน า้หนกัในช่วงระยะเวลา 15 วนัท าการติดต่อกนั
ก่อนวันประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งราคาดงักล่าวใกลเ้คียงกับราคาตลาด ดังนั้น การออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิในครัง้นีจ้ะไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อราคาหุน้ 

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ เมื่อมีการใชสิ้ทธิซือ้หุน้ของพนกังานของบริษัทฯ จะขึน้อยู่
กับราคาตลาดหุน้ของบริษัทฯ ณ วนัที่หุน้เพิ่มทุนที่เกิดจากการใชสิ้ทธิของพนกังานของบริษัทฯ เขา้ท าการ
ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชส้ตูรค านวณ ดงันี ้

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย - ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

 
4.2 ผลกระทบของผู้ถือหุ้นเดิมส าหรับการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 

ในกรณีทีมี่การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิของพนักงานของบริษัทฯ ตาม ESOP-W1 ทัง้หมด  
สามารถค านวณโดยใชส้ตูร ดงันี ้
การลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) = จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย / (จ านวนหุน้จดทะเบียนช าระ

แลว้ + จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย) 

การลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution)  = 15,000,000 / (2,165,517,966 + 15,000,000) 

= รอ้ยละ 0.7 
4.3 จ านวนหุ้นทีจั่ดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิตาม ESOP-W1 

สดัส่วนหุน้สามญัที่จดัสรรไวเ้พื่อรอบรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้ค  านวณไดต้าม
สตูรดงันี ้

= จ านวนหุน้รองรบัที่ออกเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิตาม ESOP-W1 ที่ออกทัง้หมดใน
ครัง้นี ้/ จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

จ านวนหุน้ที่จะจดัไวเ้พื่อรองรบัการใชสิ้ทธิ = ไม่เกิน 15,000,000 หุน้ (มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 
ตามที่จดัสรรใหพ้นกังานของบรษิัทฯ 

จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  = 2,165,517,966 หุน้ (มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 

 คิดเป็นสดัส่วน = รอ้ยละ 0.7 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
 

4.4 หุ้นสามัญทีอ่อกตามการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิในคร้ังนี ้จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทยีมกับ
หุ้นสามัญของบริษัททีฯ่ ออกไปก่อนหน้านีทุ้กประการ 

4.5 รายชื่อกรรมการ และพนักงานทีมี่สิทธิจะได้รับการเสนอขายและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิเกิน
กว่าร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะออกและเสนอขายในคร้ังนี ้
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-ไม่มี- 

5. ลักษณะและเงือ่นไขของใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกและจดัสรรใหก้ับพนกังานของบริษัทฯ จะอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่องการเสนอขายหลักทรพัยท์ี่ออกใหม่ต่อกรรมการและพนักงาน 
ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธันวาคม 2551 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นผูร้บัผิดชอบค่าภาษีอากรตามประมวลรษัฎากร หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้งในการใช้
สิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

6. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิพนักงานตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ที ่ทจ. 32/2551 ฉบับลงวันที ่15 ธันวาคม 2551 

ตามขอ้ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 32/2551 ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธันวาคม 2551 (รวมทัง้ที่มีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม) การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิต่อกรรมการหรือพนกังานตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อ
หุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงและตอ้ง
ไม่มีผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้รวมกันเกินกว่ารอ้ยละสิบของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมคดัคา้นการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 

 


