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รายละเอียดของการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ของบริษัท ม่ันคงเคหะการ จ ากัด (มหาชน) ที่ออกและเสนอขาย 
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยครัง้ที่ 1 (MK-WA) 

1. วัตถุประสงค์และความจ าเป็นในการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

โครงการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัท มั่นคงเคหะการ จ ากัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทยอ่ยในครัง้นี  ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อตอบแทนความทุม่เทในการท างาน
ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน เพื่อสร้างแรงจงูใจให้บคุลากรมีความมุง่มัน่ตัง้ใจในการท างานและผลกัดนั
บริษัทให้ก้าวหน้า และเพื่อสง่เสริมให้บคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถร่วมกนัปฏิบตัิงาน ซึ่งจะสง่ผลให้บริษัท  
มีผลประกอบการท่ีดีและเกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

โดยบริษัทจะเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท และบริษัทย่อย 
จ านวน 26,000,000 หน่วย (โดยจ านวนหุ้นสามญัที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน
ไมเ่กิน 26,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือประมาณร้อยละ 2.62 ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้
แล้วทัง้หมดของบริษัท) 

อย่างไรก็ตาม การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท และบริษัท
ย่อยในครัง้นีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์  
และตลาดหลกัทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนฉบับที่ ทจ. 32/2551 เร่ืองการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ที่ออกใหมต่อ่กรรมการหรือพนกังาน และ ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอ
ขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นที่ออกใหม่และหุ้ นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ  รวมทัง้
กฎระเบยีบตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้

2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ใบส าคัญแสดงสทิธิ : ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯที่ออกให้แก่ กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท และบริษัทยอ่ยครัง้ที่ 1(MK-WA) 

ประเภทและชนิด : ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท มั่นคงเคหะการ จ ากัด 
(มหาชน) ชนิดระบผุู้ ถือหุ้นและไมส่ามารถโอนเปลีย่นมือได้ เว้นแตเ่ป็นการโอน
ทางมรดก หรือการโอนให้แก่ทายาทหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือ
กรณีอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

จ านวนที่เสนอขาย : ไมเ่กิน 26,000,000 หนว่ย 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 0 บาท  

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หนว่ยละ 0 บาท  
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วิธีการจดัสรรใบส าคัญ
แสดงสทิธิ 

: จดัสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท และบริษัทย่อย โดย
จะพิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสมจากต าแหนง่ หน้าที่ ความรับผิดชอบที่
มีต่อบริษัท และบริษัทย่อย  ประสบการณ์การท างานที่ผ่านมา ความรู้
ความสามารถ ศักยภาพและประสิทธิภาพในการท างาน ผลงานที่สร้างให้
บริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงผลประโยชน์ที่จะน ามาสูบ่ริษัท ในอนาคต โดย
คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้จดัสรร
ตามความเหมาะสมทัง้จ านวน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เป็นการจัดสรรให้แก่
พนักงานรายใดรายหนึ่งเกินร้อยละ 5.00 ของโครงการนี ้ให้คณะกรรมการ
บริษัท น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิภายใต้หลกัเกณฑ์ และ
เง่ือนไขตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนต่อไป โดยมีรายละเอียด
การจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นีม้ี ดงันี ้

ก. จ านวนไม่เกินร้อยละ 41.92 ของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น
สามญัเพิ่มทนุที่เสนอขายทัง้หมดจดัสรรให้แก่กรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัท และบริษัทยอ่ย 

ข. จ านวนไม่เกินร้อยละ 58.08 ของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น
สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายทัง้หมดจัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัท 
และบริษัทยอ่ย 

อัตราการใช้สทิธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1(MK-WA) จ านวน 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้ นสามัญ
เพิ่มทนุได้จ านวน 1 หุ้น (เว้นแตก่รณีมีการปรับสทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ) 

ราคาการใช้สิทธิ  
(ต่อหน่วย) 

 4.00 บาท1/ (สี่บาทถ้วน) ทัง้นี ้ราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงภายหลงัใน
กรณีการปรับสทิธิ 

หมายเหต:ุ 1/การก าหนดราคาใช้สิทธิดงักล่าว มิได้เป็นการเสนอขายหลกัทรัพย์ราคา
ต ่าภายใต้หลักเกณฑ์และเง่ือนไขตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน                       
โดยราคาปิดถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนัก 15 วนัท าการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษัท 
เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2562 เทา่กบัหุ้นละ 3.77 บาท 

อายุของใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

: ไมเ่กิน 5 ปี นบัแตว่นัท่ีได้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ 

จ านวนหุ้นสามัญที่ออก
เพื่ อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 

: ไม่เกิน 26,000,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1.00 บาท คิดเป็นประมาณ                  
ร้อยละ 2.62 ของจ านวนหุ้ นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท                  
โดยบริษัทจะเสนอขายหุ้ นรองรับนีใ้ห้แก่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิครัง้ที่  1                  
(MK-WA)ให้แล้วเสร็จตามอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิครัง้ที่ 1 

การปรับสิทธิของ
ใบส าคัญแสดงสทิธิ 
 

: บริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิในการซื อ้หุ้ นสามัญ เพิ่มทุน 
(Exercise Price)และอตัราการใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุ (Exercise 
Ratio) ของใบส าคญัแสดงสทิธิตามวิธีการค านวณที่จะก าหนดตอ่ไป ในกรณีที่
เกิดเหตุการณ์ที่ก าหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ทจ. 
34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคัญแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้ นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ 
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(“ประกาศ ทจ. 34/2551”) และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่ เก่ียวข้องว่าต้องมีการปรับสิทธิ โดยในส่วนขอ ง
รายละเอียด มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทเป็นผู้มีอ านาจ
พิจารณาก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆที่เก่ียวข้องกับการปรับหรือ
เปลีย่นแปลงอตัราการใช้สิทธิและราคาการใช้สทิธิภายใต้ข้อกฎหมายประกาศ
และข้อบงัคบัต่างๆ ที่เก่ียวข้องก าหนดไว้ได้ตามที่เห็นสมควร ทัง้นี ้เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 ให้ไม่ให้ด้อยไป
กวา่เดิม 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ตามจ านวนที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิจะสามารถใช้สทิธิได้ในแตล่ะปีระหวา่งเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ตามที่ระบุ
ในวรรคถัดไปได้ทุกวันที่  15 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ
ธันวาคม ในช่วงระยะเวลาการใช้สิทธิ ในกรณีที่วนัก าหนดการใช้สิทธิตรงกับ
วนัหยดุท าการของบริษัทให้เลือ่นวนัก าหนดการใช้สทิธิดงักลา่วเป็นวนัท าการ
ถดัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้ดงักลา่ว และหากวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ายตรง
กบัวนัหยุดท าการของบริษัท ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิครัง้
สดุท้ายได้ในวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัหยดุนัน้ 

ปีที่ 1 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดง          
สิทธิครัง้แรกได้เมื่อครบระยะเวลา 1 ปี  นับแต่วันที่ออก
ใบส าคญัแสดงสทิธิจนกวา่จะครบอายใุบส าคญัแสดงสทิธิ  

ปีที่ 2 ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญได้ใน
จ านวนไม่เกิน 1 ใน 4 ส่วนของใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่
แตล่ะคนได้รับจดัสรรจากบริษัท 
ทัง้นี ้หากมีใบส าคญัแสดงสทิธิคงเหลอืที่ยงัใช้สทิธิไมค่รบตาม
จ านวนที่สามารถใช้สิทธิได้ในปีที่ 2 อยู่เท่าใด ให้สามารถ
น าไปใช้สิทธิได้ในปีถัดๆ ไปจนสิน้สุดระยะเวลาการใช้สิทธิ
ตามโครงการ 

ปีที่ 3 ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญได้ใน
จ านวนไม่เกิน 1 ใน 4 ส่วนของใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่
แตล่ะคนได้รับจดัสรรจากบริษัท 
ทัง้นี ้หากมีใบส าคญัแสดงสทิธิคงเหลอืที่ยงัใช้สทิธิไมค่รบตาม
จ านวนที่สามารถใช้สิทธิได้ในปีที่ 3 อยู่เท่าใด ให้สามารถ
น าไปใช้สิทธิได้ในปีถัดๆ ไปจนสิน้สุดระยะเวลาการใช้สิทธิ
ตามโครงการ 

ปีที่ 4 ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญได้ใน
จ านวนไม่เกิน 1 ใน 4 ส่วนของใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่
แตล่ะคนได้รับจดัสรรจากบริษัท 
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ทัง้นี ้หากมีใบส าคญัแสดงสทิธิคงเหลอืที่ยงัใช้สทิธิไมค่รบตาม
จ านวนที่สามารถใช้สิทธิได้ในปีที่ 4 อยู่เท่าใด ให้สามารถ
น าไปใช้สิทธิได้ในปีถัดๆ ไปจนสิน้สุดระยะเวลาการใช้สิทธิ
ตามโครงการ 

ปีที่ 5 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ใน
จ านวนไมเ่กิน 1 ใน 4 สว่นของใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมดที่
แตล่ะคนได้รับจดัสรรจากบริษัท 
ทัง้นี ้หากมีใบส าคญัแสดงสทิธิคงเหลอืที่ยงัใช้สทิธิไมค่รบตาม
จ านวนที่สามารถใช้สทิธิได้ในปีก่อนหน้าอยูเ่ทา่ใด ให้สามารถ
น าไปใช้สทิธิก่อนสิน้สดุระยะเวลาการใช้สทิธิตามโครงการ  

ระยะเวลาแจ้งความ
จ านงในการใช้สทิธิ 

: ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ
ของบริษัทตอ่บริษัท โดยแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัในระหว่าง
เวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ภายใน 5 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิในแต่
ละครัง้ ในกรณีที่วนัก าหนดการใช้สทิธิตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษัทให้เลือ่น
วนัก าหนดการใช้สิทธิดงักลา่วเป็นวนัท าการถดัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้
ดงักลา่ว 

โดยบริษัทจะแจ้งข่าวเตือน หากมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมเก่ียวกับ
ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจ านงใน
การใช้สิทธิครัง้สุดท้าย อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ ระยะเวลาการ                   
ใช้สิทธิ รายละเอียดบญัชีธนาคารเพื่อใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั และสถานที่ติดต่อ
ในการใช้สทิธิ 

ตลาดรองของใบส าคัญ
แสดงสทิธิ 

: บริษัทจะไม่น าใบส าคัญแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 ที่ออกและเสนอขายในครัง้นีไ้ป                 
จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

3. รายชื่อกรรมการของบริษัทที่ได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้และจ านวนที่แต่ละ
รายได้รับการจัดสรร มีดังต่อไปนี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนหน่วยของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

คิดเป็นร้อยละที่ได้รับของ
โครงการ MK-WA 

1. นายอฏัฐ์ ทองใหญ่ อศัวานนัท์ กรรมการ 400,000 ร้อยละ 1.54 
2. นาง มาลยั รัชตสวรรค์ กรรมการ 400,000 ร้อยละ 1.54 

3. นาย ธีรพนัธุ์ จิตตาลาน กรรมการ 400,000 ร้อยละ 1.54 

4. นาย ชยัยพล ทิมสธีุพนัธ์ กรรมการ 400,000 ร้อยละ 1.54 
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4. รายละเอียดของพนักงานในระดับผู้บริหารของบริษัท (รวมถึงพนักงานซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการ)  
ที่ได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้และจ านวนที่แต่ละรายได้รับการจัดสรร 

4.1. รายชื่อพนักงานในระดับผู้บริหารซ่ึงด ารงต าแหน่งกรรมการ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนหน่วยของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

คิดเป็นร้อยละที่ได้รับของ
โครงการ MK-WA 

1. นายวรสิทธ์ิ โภคาชยัพฒัน์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 1,300,000 ร้อยละ 5.00 
2. น.ส. ดษุฎี ตนัเจริญ กรรมการผู้จดัการ 1,300,000 ร้อยละ 5.00 
3. นาง สธิุดา สริุโยดร กรรมการ 1,300,000 ร้อยละ 5.00 
4. น.ส. รัชนี มหตัเดชกลุ กรรมการ 1,300,000 ร้อยละ 5.00 

4.2. รายชื่อพนักงานในระดับผู้บริหารระดับสูง 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนหน่วยของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

คิดเป็นร้อยละที่ได้รับของ
โครงการ MK-WA 

1. นายศกัดินา แม้นเลิศ รองกรรมการผู้จดัการ 1,300,000 ร้อยละ 5.00 
2. น.ส.พรพรรณ ญาณทศศิลป์ รองกรรมการผู้จดัการ 1,300,000 ร้อยละ 5.00 
3. นายวิชญ ศิริรัตน์ ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 800,000 ร้อยละ 3.08 
4.     น.ส.นภาพร กมลศกัดาวิกลุ ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 200,000 ร้อยละ 0.77 
5. นายสเุทพ กิตติวชัราพงษ์ ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 200,000 ร้อยละ 0.77 
6. นางนิรมล อศัวกลุก าเนิด ผู้อ านวยการฝ่ายบญัช ี 150,000 ร้อยละ 0.58 
7. น.ส. บศุรา โรจน์โสทร ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 150,000 ร้อยละ 0.58 

5. รายชื่อกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร พนักงาน ที่จะได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธิเกินกว่า                
ร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่ออกในครัง้นีแ้ละจ านวนที่แต่ละรายได้รับการ
จัดสรร 

-ไมม่ี- 

6. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถอืหุ้นจากการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิในครัง้นี ้

ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัทัง้จ านวน 26,000,000 หุ้น จะมีผลกระทบต่อ                 
ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทภายหลงัจากการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัดงัตอ่ไปนี ้

6.1. ผลกระทบของการลดลงของสัดส่วนการถอืหุ้น (Control Dilution) 

สดัสว่นการถือครองหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะลดลงในสดัสว่นร้อยละ 2.55  

Control Dilution = จ านวนหุ้นท่ีเสนอขาย 
 จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นท่ีเสนอขาย 

โดยที ่ จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายเทา่กบั 26,000,000 หุ้น 
 จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วเทา่กบั 992,010,177 หุ้น 
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Control Dilution = 26,000,000 
 992,010,177 + 26,000,000 

= 2.55 % 
6.2. ผลกระทบของการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

ไมม่ีผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น โดยมีรายละเอียดการค านวณดงันี ้

Price Dilution = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย 
 ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

 
ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย = (ราคาตลาด × จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว) + (ราคาใช้สทิธิ × จ านวนหุ้นท่ีเสนอขาย) 

 จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นท่ีเสนอขาย 

= (3.77 × 992,010,177) + (4.00 × 26,000,000) 
 992,010,177 + 26,000,000 

= 3.78 บาทตอ่หุ้น 
 

Price Dilution = 3.77 – 3.78 
 3.77 

= - 0.16% 
 

6.3. ผลกระทบของการลดลงของส่วนแบ่งก าไร (EPS Dilution)  

สดัสว่นการแบง่ก าไรของผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะลดลงในสดัสว่นเทา่กบัร้อยละ 2.55 

EPS Dilution = EPSo – EPSn 
 EPSo 

EPSo = ก าไรตอ่หุ้นย้อนหลงั 12 เดือนก่อนการเสนอขาย 

= ก าไรสทุธิย้อนหลงั 12 เดือน 
 จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว 

EPSn = ก าไรตอ่หุ้นย้อนหลงั 12 เดือนหลงัการเสนอขาย 

 

= ก าไรสทุธิย้อนหลงั 12 เดือน 
 จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นท่ีเสนอขาย 

 
EPS Dilution = จ านวนหุ้นท่ีเสนอขาย 

 จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นท่ีเสนอขาย 
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= 26,000,000 
 992,010,177 + 26,000,000 

= 2.55 % 
  

7. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ 

เงื่อนไขและวิธีการใช้สิทธิ  

- พนกังานที่ได้รับสิทธิในการซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้จะต้องเป็นพนกังานที่
ท างานแบบเต็มเวลา (Full Time Employees) ให้กับบริษัท และบริษัทย่อยในระยะเวลาการใช้สิทธิ โดย
พนกังานแต่ละคนสามารถเลือกใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามสิทธิแต่ละครัง้ทัง้จ านวนหรือทยอยใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามัญบางส่วนก็ได้ แต่หากพนักงานใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญไม่ครบถ้วนตามสิทธิที่ได้รับการจัดสรรตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิภายในวนัสิน้สุดอายุโครงการ ให้ถือว่าพนักงานดังกล่าวสละสิทธิการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธินัน้และไมม่ีสทิธิเรียกร้องใดๆ จากบริษัท 

- ในกรณีที่พนกังานที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุพ้นสภาพจากการ
เป็นพนกังาน เนื่องจากการเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย หรือครบวาระในการ
ด ารงต าแหน่งของผู้บริหารระดบัสงู หรือเนื่องมาจากการโอนย้ายตามค าสัง่ของบริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ย
แล้วแตก่รณี ให้พนกังานรายดงักลา่วยงัคงมีสทิธิที่จะใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุที่ได้รับการจดัสรรทัง้หมดนัน้ได้จนครบอายขุองโครงการ 

- ในกรณีที่พนกังานที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุพ้นสภาพจากการ
เป็นพนกังาน เนื่องมาจากการถึงแก่กรรม เป็นบคุคลสาบสญูตามค าสัง่ศาล ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ 
และ/หรือเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้จดัการมรดก ผู้อนบุาลหรือผู้ รับประโยชน์ของพนกังานรายดงักลา่ว 
แล้วแตก่รณี สามารถใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิของผู้ถึงแก่กรรม ผู้สาบสญู ผู้ทพุพลภาพ 
หรือผู้ไร้ความสามารถดงักลา่ว โดยยงัคงมีสทิธิที่จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการ
จดัสรรทัง้หมดนัน้ได้จนครบอายขุองโครงการ 

- ในกรณีที่พนกังานที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุพ้นสภาพจากการ
เป็นพนกังาน เนื่องมาจากการลาออกหรือเกษียณอายกุ่อนก าหนด ให้พนกังานรายดงักลา่วสามารถใช้สทิธิ
ซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้เฉพาะในสว่นที่ครบก าหนดให้ใช้สิทธิได้แล้วเทา่นัน้ โดยจะต้องใช้
สทิธิให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน นบัจากวนัที่พ้นสภาพจากการเป็นพนกังาน แต่ทัง้นีต้้องไม่เกินวนัก าหนด
ใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

- ในกรณีที่พนกังานที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุพ้นสภาพจากการ
เป็นพนกังาน เนื่องจากถกูบริษัทบอกเลกิสญัญาวา่จ้างโดยมิใช่ความผิดของผู้บริหาร/พนกังาน ให้พนกังาน
รายดงักลา่วสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิได้เฉพาะในสว่นที่ครบก าหนดให้ใช้สิทธิ
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ได้แล้วเท่านัน้ โดยจะต้องใช้สิทธิให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน นบัจากวนัที่พ้นสภาพจากการเป็นพนกังาน 
แตท่ัง้นีต้้องไมเ่กินวนัก าหนดใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

- ในกรณีที่พนกังานที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุพ้นสภาพจากการ
เป็นพนกังาน เนื่องจากถกูบริษัทบอกเลิกสญัญาวา่จ้างด้วยเหตทุี่เกิดจากความผิดของพนกังาน ซึง่ก าหนด
ไว้ในข้อบังคับการท างานให้บริษัทสามารถเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย  ให้ถือว่าพนักงานราย
ดงักลา่วไม่มีสิทธิที่จะใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่มีการใช้สิทธิทัง้หมดทนัที  ณ วนัที่เลิกสญัญา 
ทัง้นี ้ใบส าคัญแสดงสิทธิส่วนที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิดังกล่าว  ให้ส่งมอบคืนให้แก่บริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่
กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร/พนกังานรายอื่นที่มีคณุสมบตัิตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดตอ่ไป 

- ในกรณีที่พนกังานสิน้สดุสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ย 
ด้วยเหตอุื่นนอกเหนือจากที่ระบไุปข้างต้น ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาการใช้สทิธิตามใบส าคญั
แสดงสทิธิตามความเหมาะสม 

- ส าหรับเงินค่าภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาที่ผู้ ใช้สิทธิซือ้หุ้นต้องรับภาระจากการใช้สิทธิซือ้หุ้น ผู้ ใช้สิทธิซือ้หุ้น
ต้องช าระเงินคา่ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาหกั ณ ที่จ่ายพร้อมกบัการช าระเงินตามจ านวนการใช้สทิธิ  

ในกรณีที่เงินประมาณการค่าภาษีที่ผู้ ใช้สิทธิซือ้หุ้นช าระให้แก่บริษัท มีจ านวนไม่เพียงพอต่อจ านวนภาษีที่
บริษัทต้องหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายที่บริษัทค านวณได้ ผู้ ใช้สิทธิจะต้องน าเงินค่าภาษีเพิ่มเติมมาช าระให้ครบถ้วน
ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่บริษัทบอกกลา่วให้ช าระเพิ่มเติม ในกรณีที่เงินคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายที่บริษัท 
ค านวณได้ต ่ากว่าเงินประมาณการค่าภาษี บริษัทจะส่งเงินประมาณการค่าภาษีส่วนเกินให้แก่ผู้ ใช้สิทธิ
ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีบริษัทแจ้งให้ทราบโดยไมม่ีดอกเบีย้ 

8. ความช่วยเหลือจากบริษัทในการจัดหาแหล่งเงนิทุนแก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงาน 

-ไมม่ี- 
 

9. สิทธิของหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ 

สทิธิของหุ้นสามญัที่ออกตามการใช้สทิธิของผู้ทรงใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นีจ้ะมีสทิธิและสภาพเหมือน
หุ้นสามญัเดิมของบริษัทท่ีออกไปก่อนหน้านีแ้ล้ว และมีสทิธิในการรับเงินปันผลเมื่อมีการจ่ายปันผลของบริษัท 
 

10. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ต่อกรรมการและ
พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย  

ตามข้อ 9 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 32/2551 เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่
ตอ่กรรมการหรือพนกังาน ต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี่
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกนัเกิน
กว่าร้อยละสิบของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุออกเสียงคดัค้านการออกและเสนอขายหุ้นตาม
โครงการดงักลา่ว 

ตามข้อ 12(3) ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 32/2551 เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออก
ใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน เฉพาะรายใดเกินกว่าร้อยละห้าของจ านวนหุ้นสามญัที่ออกและเสนอขายต่อ
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กรรมการและพนักงานเฉพาะรายในโครงการครัง้นีจ้ะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทด้วย
คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงและต้องไม่
มีผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
คดัค้านมติดงักลา่ว 

11. เงื่อนไขเพิ่มเติมส าหรับกรณีที่บริษัทประสงค์จะน าใบส าคัญแสดงสิทธิที่เคยเสนอขายแล้วมาจัดสรร
ใหม่ 

บริษัทจะน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณามีมติอนุมัติให้บริษัทสามารถน า
ใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานได้ส่งมอบให้แก่บริษัทหรือบุคคลตามที่บริษัท
ก าหนดอนัเนื่องมาจากการลาออกหรือพ้นจากต าแหน่งกรรมการของบริษัท หรือพนกังานของบริษัทหรือบริษัท
ยอ่ย ด้วยเหตตุา่ง ๆ ตามที่บริษัทได้ก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการนี ้มาจดัสรรให้แก่กรรมการ หรือพนกังาน
รายอื่นตอ่ไปได้ ภายใต้หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีเป็นการจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร/พนกังาน และไม่มีผู้บริหาร/พนกังานรายใดจะได้รับการจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิรวมแล้วเป็นจ านวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่
เสนอขายในครัง้นีภ้ายหลงัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้ด าเนินการได้ตามมติของที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นดงักลา่ว โดยให้น าหลกัเกณฑ์ในการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิตาม ข้อ 7. มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

(2) ในกรณีเป็นการจัดสรรให้แก่กรรมการไม่ว่าจ านวนเท่าใด หรือจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร/พนกังานรายใด 
อนัเป็นผลให้ผู้บริหาร/พนกังานรายนัน้จะได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิรวมแล้วเป็นจ านวนเกินกว่า
ร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมดที่เสนอขายในครัง้นี ้ก่อนการน าใบส าคญัแสดงสทิธิที่
เคยเสนอขายแล้วมาจดัสรรใหม่ บริษัทต้องเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขอมติอนมุตัิให้บริษัทน าใบส าคญั
แสดงสิทธิมาจัดสรรให้แก่กรรมการ หรือผู้บริหาร/พนักงานรายที่จะได้รับการจัดสรร โดยการเรียก
ประชุม หนงัสือนดัประชุม และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 32/2551 เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการ
หรือพนกังาน รวมทัง้ประกาศ หรือ ข้อก าหนดอื่นที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือใช้แทนประกาศฉบบัดงักล่าว
ด้วย 

12. เงื่อนไขอื่นๆ 

ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย ด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงาน
ราชการที่เก่ียวข้อง และให้มีอ านาจด าเนินการใดๆตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องทกุประการ รวมทัง้ให้มีอ านาจ
พิจารณาก าหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมหลกัเกณฑ์เง่ือนไข และรายละเอียดต่างๆที่เก่ียวข้อง ตลอดจนให้มี
อ านาจพิจารณาข้อก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดในการเสนอขายตา่งๆเก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว
ข้างต้น รวมถึงเหตทุี่ท าให้บริษัทต้องออกหุ้นใหมเ่พื่อรองรับการเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิ และ/หรืออตัราการ
ใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ระหวา่งผู้ทรงใบส าคญัแสดงสทิธิกบับริษัทในสว่นอื่นๆ 
ได้ตามที่เห็นสมควร ทัง้นี ้ภายใต้ข้อกฎหมาย ประกาศ และข้อบงัคบัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องก าหนดไว้ 
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13. รายชื่อกรรมการอิสระที่ ผู้ถอืหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และเป็นผู้ใช้สิทธิผู้ถอืหุ้นได้ 

รายช่ือ จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
1. นาง มาลยั รัชตสวรรค์ 400,000 

2. นาย ธีรพนัธุ์ จิตตาลาน 400,000 

3. นาย ชยัยพล ทิมสธีุพนัธ์ 400,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


