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สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่4 

 
 

รายละเอียดการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญของ 
บริษัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย 

1. วัตถุประสงคแ์ละความจ าเป็นในการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ (ESOP Warrant-1) 

เพื่อสรา้งแรงจูงใจใหบุ้คลากรที่มีความส าคญัใหม้ีความตัง้ใจในการท างานเพื่อสรา้งประโยชนส์งูสดุใหแ้ก่บรษิัท 
และมีความรูส้ึกเป็นเจา้ขององคก์รและมีส่วนร่วมในความส าเร็จและการเติบโตของบริษัท และสรา้งประโยชน์
สงูสดุใหแ้ก่บรษิัทในระยะยาว 

2.   รายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ประเภท ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของ บรษิัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากดั 
(มหาชน) 

ชนิด ใบส าคญัแสดงสิทธิชนิดระบชุื่อผูถื้อ และไม่สามารถโอนเปลีย่นมือได ้
วิธีการจัดสรรใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

จดัสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิัทและ/หรือบรษิัท
ย่อย โดยไม่ผ่านผูร้บัช่วงซือ้หลกัทรพัย ์

อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 5 ปี นบัจากวนัที่ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้แรก 
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ ไม่เกิน 24,000,000 หน่วย 
ราคาเสนอขาย หน่วยละ 0 บาท (ศนูยบ์าท) 
จ านวนหุ้นทีร่องรับการใช้สิทธิ 24,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท คิดเป็นจ านวนรอ้ยละ 

4.00 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทจ านวน 600,000,000 หุน้ 
อัตราการใช้สิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สามญั 1 หุน้ (อตัราการใชส้ทิธิอาจมี

การเปลี่ยนแปลงไดต้ามเงื่อนไขการปรบัสทิธิ) 
ราคาการใช้สิทธิ 3.80 บาทต่อหุน้ (สามบาทแปดสิบสตางค)์ 

โดยราคาการใชส้ิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลงัตามเงื่อนไขการปรบัสทิธิ  
วันทีอ่อกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

คณะกรรมการบรษิัทและ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายเป็น
ผูม้ีอ านาจในการก าหนดวนัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้
ภายหลงัจากที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้ในเบือ้งตน้คาดว่าจะ
เป็นวนัที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2565 

สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่4 

 
 

ระยะเวลาเสนอขาย บรษิัทจะจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิารและ พนกังาน
ของบรษิัทและ/หรือบรษิัทย่อยใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเวลา 1 ปี นบัจากวนัที่ที่
ประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิ 

วันก าหนดการใช้สิทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ในเวลา  
9.00น –16.00 น ในวนัที่ 31 มกราคม และวนัที่ 31 กรกฎาคม ของแต่ละปี 
ตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งหากวนัก าหนดใชส้ิทธิดังกล่าวตรง
กับวันหยุดท าการของบริษัท ให้เลื่อนเป็นวันท าการถัดไป ยกเว้นวัน
ก าหนดใชสิ้ทธิครัง้สุดทา้ยใหต้รงกับวันที่ใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ
ก าหนด 5 ปี ซึ่งหากวนัก าหนดใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ยดงักล่าวตรงกับวันหยุด
ท าการของบรษิัท ใหเ้ลื่อนวนัใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ยเป็นวนัท าการสดุทา้ยก่อน
หนา้วนัใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ยดงักลา่ว 
โดยจะสามารถใชส้ิทธิครัง้แรกไดใ้นวนัที่ 31 มกราคม 2566 และวนัใชส้ิทธิ
ครัง้สดุทา้ยจะตรงกบัวนัที่ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 5 ปี 

ระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้
สิทธิ 

เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ภายใน 5 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใชส้ิทธิแต่
ละครัง้ ส  าหรบัการใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ยก าหนดใหม้ีระยะเวลาแจง้ความ
จ านงการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย 

เงือ่นไขและระยะเวลาการใช้
สิทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิไดใ้นวนัที่ 
31 ของเดือน มกราคม และ 31 กรกฎาคม ของแต่ละปี โดยมีเงื่อนไขการใช้
สิทธิดงันี ้
ครัง้ที่ 1 ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 

10 ของใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่ผูถื้อใบส าคัญแสดง
สิทธิแต่ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัท ทั้งนี ้  ผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใชส้ิทธิในครัง้ที่ 1 ไดใ้นวนัที่ 
31 มกราคม 2566  

ครัง้ที่ 2 ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใชส้ิทธิไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 
20 ของใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่ผูถื้อใบส าคัญแสดง
สิทธิแต่ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัท ทั้งนี ้  ผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใชส้ิทธิในครัง้ที่ 2 ไดใ้นวนัที่ 
31 กรกฎาคม 2566 
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สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่4 

 
 

รายละเอียดการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญของ 
บริษัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย 

1. วัตถุประสงคแ์ละความจ าเป็นในการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ (ESOP Warrant-1) 

เพ่ือสรา้งแรงจูงใจใหบุ้คลากรที่มีความส าคญัใหม้ีความตัง้ใจในการท างานเพื่อสรา้งประโยชนส์งูสดุใหแ้ก่บรษิัท 
และมีความรูส้ึกเป็นเจา้ขององคก์รและมีส่วนร่วมในความส าเร็จและการเติบโตของบริษัท และสรา้งประโยชน์
สงูสดุใหแ้ก่บรษิัทในระยะยาว 

2.   รายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ประเภท ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของ บรษิัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากดั 
(มหาชน) 

ชนิด ใบส าคญัแสดงสิทธิชนิดระบชุื่อผูถื้อ และไม่สามารถโอนเปลีย่นมือได ้
วิธีการจัดสรรใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

จดัสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิัทและ/หรือบรษิัท
ย่อย โดยไม่ผ่านผูร้บัช่วงซือ้หลกัทรพัย ์

อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 5 ปี นบัจากวนัที่ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้แรก 
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ ไม่เกิน 24,000,000 หน่วย 
ราคาเสนอขาย หน่วยละ 0 บาท (ศนูยบ์าท) 
จ านวนหุ้นทีร่องรับการใช้สิทธิ 24,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท คิดเป็นจ านวนรอ้ยละ 

4.00 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทจ านวน 600,000,000 หุน้ 
อัตราการใช้สิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สามญั 1 หุน้ (อตัราการใชส้ทิธิอาจมี

การเปลี่ยนแปลงไดต้ามเงื่อนไขการปรบัสทิธิ) 
ราคาการใช้สิทธิ 3.80 บาทต่อหุน้ (สามบาทแปดสิบสตางค)์ 

โดยราคาการใชส้ิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลงัตามเงื่อนไขการปรบัสทิธิ  
วันทีอ่อกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

คณะกรรมการบรษิัทและ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายเป็น
ผูม้ีอ านาจในการก าหนดวนัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้
ภายหลงัจากที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้ในเบือ้งตน้คาดว่าจะ
เป็นวนัที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2565 

สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่4 

 
 

ระยะเวลาเสนอขาย บรษิัทจะจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิารและ พนกังาน
ของบรษิัทและ/หรือบรษิัทย่อยใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเวลา 1 ปี นบัจากวนัที่ที่
ประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิ 

วันก าหนดการใช้สิทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ในเวลา  
9.00น –16.00 น ในวนัที่ 31 มกราคม และวนัที่ 31 กรกฎาคม ของแต่ละปี 
ตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งหากวนัก าหนดใชส้ิทธิดังกล่าวตรง
กับวันหยุดท าการของบริษัท ให้เล่ือนเป็นวันท าการถัดไป ยกเว้นวัน
ก าหนดใชส้ิทธิครัง้สุดทา้ยใหต้รงกับวันที่ใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ
ก าหนด 5 ปี ซึ่งหากวนัก าหนดใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ยดงักล่าวตรงกับวันหยุด
ท าการของบรษิัท ใหเ้ลื่อนวนัใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ยเป็นวนัท าการสดุทา้ยก่อน
หนา้วนัใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ยดงักลา่ว 
โดยจะสามารถใชส้ิทธิครัง้แรกไดใ้นวนัที่ 31 มกราคม 2566 และวนัใชส้ิทธิ
ครัง้สดุทา้ยจะตรงกบัวนัที่ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 5 ปี 

ระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้
สิทธิ 

เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ภายใน 5 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใชส้ิทธิแต่
ละครัง้ ส  าหรบัการใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ยก าหนดใหม้ีระยะเวลาแจง้ความ
จ านงการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย 

เงือ่นไขและระยะเวลาการใช้
สิทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิไดใ้นวนัที่ 
31 ของเดือน มกราคม และ 31 กรกฎาคม ของแต่ละปี โดยมีเงื่อนไขการใช้
สิทธิดงันี ้
ครัง้ที่ 1 ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 

10 ของใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่ผูถื้อใบส าคัญแสดง
สิทธิแต่ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัท ทั้งนี ้  ผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใชส้ิทธิในครัง้ที่ 1 ไดใ้นวนัที่ 
31 มกราคม 2566  

ครัง้ที่ 2 ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใชส้ิทธิไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 
20 ของใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่ผูถื้อใบส าคัญแสดง
สิทธิแต่ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัท ทั้งนี ้  ผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใชส้ิทธิในครัง้ที่ 2 ไดใ้นวนัที่ 
31 กรกฎาคม 2566 
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สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่4 

 
 

ครัง้ที่ 3 ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 
30 ของใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิแต่ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัท ทั้งนี ้  ผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใชส้ิทธิในครัง้ที่ 3 ไดใ้นวนัที่ 
31 มกราคม 2567  

ครัง้ที่ 4 ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใชส้ิทธิไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 
40 ของใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่ผูถื้อใบส าคัญแสดง
สิทธิแต่ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัท ทั้งนี ้  ผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใชส้ิทธิในครัง้ที่ 4 ไดใ้นวนัที่ 
31 กรกฎาคม 2567 

ครัง้ที่ 5 ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 
50 ของใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่ผูถื้อใบส าคัญแสดง
สิทธิแต่ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัท ทั้งนี ้  ผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใชส้ิทธิในครัง้ที่ 5 ไดใ้นวนัที่ 
31 มกราคม 2568 

ครัง้ที่ 6 ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใชส้ิทธิไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 
60 ของใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่ผูถื้อใบส าคัญแสดง
สิทธิแต่ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัท ทั้งนี ้  ผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใชส้ิทธิในครัง้ที่ 6 ไดใ้นวนัที่ 
และ 31 กรกฎาคม 2568 

ครัง้ที่ 7 ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 
70 ของใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้หมดที่ผูถื้อใบส าคัญแสดง
สิทธิแต่ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัท ทั้งนี ้ ผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใชส้ิทธิในครัง้ที่ 7 ไดใ้นวนัที่ 
31 มกราคม 2569 

ครัง้ที่ 8 ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 
80 ของใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้หมดที่ผูถื้อใบส าคัญแสดง
สิทธิแต่ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัท ทั้งนี ้ ผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใชส้ิทธิในครัง้ที่ 8 ไดใ้นวนัที่ 
31 กรกฎาคม 2569 

สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่4 

 
 

ครัง้ที่ 9 ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 
90 ของใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้หมดที่ผูถื้อใบส าคัญแสดง
สิทธิแต่ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัท ทั้งนี ้ ผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ สามารถใชสิ้ทธิในครัง้ที่9 ไดใ้นวนัที่ 
31 มกราคม 2570 

ครัง้ที่ 
10 

ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใชส้ิทธิไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 
100 ของใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิแต่ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัท ทั้งนี ้  ผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใชส้ิทธิในครัง้ที่ 10 ไดใ้นวนัที่ 
31 กรกฎาคม 2570 หรือวันที่ใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุ
ครบ 5 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

ทัง้นี ้การใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของบรษิัทแต่ละครัง้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
สามารถใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัทัง้หมดหรือบางส่วนก็ได ้แต่ทัง้นี ้การใชส้ิทธิ
ซือ้หุน้สามญัแต่ละครัง้จะตอ้งเท่ากับจ านวนเต็มของหน่วยการซือ้ขายหุน้
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนดให ้1 หน่วย
การซือ้ขายเท่ากบั 100 หุน้) ยกเวน้การใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัในครัง้สดุทา้ย 

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลือจากการใชสิ้ทธิหรือไม่ถูกใชสิ้ทธิในวนัก าหนด
ใชสิ้ทธิใด ๆ สามารถสะสมเพื่อน าไปใชสิ้ทธิไดใ้นวันก าหนดใชส้ิทธิครัง้
ต่อไป ตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ  แต่หากครบก าหนดอายุของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิแลว้ ใบส าคัญแสดงสิทธิใด ๆ ที่ไม่ถูกใชส้ิทธิจะถูก
ยกเลิกและสิน้ผลไป 

ตลาดรองของใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

ไม่มี 

ตลาดรองของหุ้นทีเ่กิดจากการ
ใช้สิทธิ 

บริษัทจะน าหุ้นสามัญที่ เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) โดยหุน้สามัญที่ออกตามการใช้สิทธิ
ของใบส าคัญแสดงสิทธิในครัง้นี ้จะมีสิทธิและสภาพหุน้เทียบเท่ากับหุน้
สามญัของบรษิัทที่ออกไปก่อนหนา้นีท้กุประการ 
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สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่4 

 
 

ครัง้ที่ 3 ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 
30 ของใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิแต่ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัท ทั้งนี ้  ผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใชส้ิทธิในครัง้ที่ 3 ไดใ้นวนัที่ 
31 มกราคม 2567  

ครัง้ที่ 4 ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใชส้ิทธิไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 
40 ของใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่ผูถื้อใบส าคัญแสดง
สิทธิแต่ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัท ทั้งนี ้  ผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใชส้ิทธิในครัง้ที่ 4 ไดใ้นวนัที่ 
31 กรกฎาคม 2567 

ครัง้ที่ 5 ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 
50 ของใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่ผูถื้อใบส าคัญแสดง
สิทธิแต่ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัท ทั้งนี ้  ผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใชส้ิทธิในครัง้ที่ 5 ไดใ้นวนัที่ 
31 มกราคม 2568 

ครัง้ที่ 6 ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใชส้ิทธิไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 
60 ของใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่ผูถื้อใบส าคัญแสดง
สิทธิแต่ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัท ทั้งนี ้  ผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใชส้ิทธิในครัง้ที่ 6 ไดใ้นวนัที่ 
และ 31 กรกฎาคม 2568 

ครัง้ที่ 7 ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 
70 ของใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้หมดที่ผูถื้อใบส าคัญแสดง
สิทธิแต่ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัท ทั้งนี ้ ผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใชส้ิทธิในครัง้ที่ 7 ไดใ้นวนัที่ 
31 มกราคม 2569 

ครัง้ที่ 8 ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 
80 ของใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้หมดที่ผูถื้อใบส าคัญแสดง
สิทธิแต่ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัท ทั้งนี ้ ผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใชส้ิทธิในครัง้ที่ 8 ไดใ้นวนัที่ 
31 กรกฎาคม 2569 

สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่4 

 
 

ครัง้ที่ 9 ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 
90 ของใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้หมดที่ผูถื้อใบส าคัญแสดง
สิทธิแต่ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัท ทั้งนี ้ ผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ สามารถใชส้ิทธิในครัง้ที่9 ไดใ้นวนัที่ 
31 มกราคม 2570 

ครัง้ที่ 
10 

ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใชส้ิทธิไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 
100 ของใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิแต่ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัท ทั้งนี ้  ผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใชส้ิทธิในครัง้ที่ 10 ไดใ้นวนัที่ 
31 กรกฎาคม 2570 หรือวันที่ใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุ
ครบ 5 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

ทัง้นี ้การใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของบรษิัทแต่ละครัง้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
สามารถใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัทัง้หมดหรือบางส่วนก็ได ้แต่ทัง้นี ้การใชส้ิทธิ
ซือ้หุน้สามญัแต่ละครัง้จะตอ้งเท่ากับจ านวนเต็มของหน่วยการซือ้ขายหุน้
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนดให ้1 หน่วย
การซือ้ขายเท่ากบั 100 หุน้) ยกเวน้การใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัในครัง้สดุทา้ย 

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลือจากการใชส้ิทธิหรือไม่ถูกใชสิ้ทธิในวนัก าหนด
ใชส้ิทธิใด ๆ สามารถสะสมเพื่อน าไปใชส้ิทธิไดใ้นวันก าหนดใชส้ิทธิครัง้
ต่อไป ตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ  แต่หากครบก าหนดอายุของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิแลว้ ใบส าคัญแสดงสิทธิใด ๆ ที่ไม่ถูกใชส้ิทธิจะถูก
ยกเลิกและสิน้ผลไป 

ตลาดรองของใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

ไม่มี 

ตลาดรองของหุ้นทีเ่กิดจากการ
ใช้สิทธิ 

บริษัทจะน าหุ้นสามัญที่ เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) โดยหุน้สามัญที่ออกตามการใช้สิทธิ
ของใบส าคัญแสดงสิทธิในครัง้นี ้จะมีสิทธิและสภาพหุน้เทียบเท่ากับหุน้
สามญัของบรษิัทที่ออกไปก่อนหนา้นีท้กุประการ 



46

สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่4 

 
 

การขออนุมัติเพื่อจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อกรรมการและพนกังานในครัง้นีผ้่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบรษิัท 
กรณีเป็นการจัดสรรให้แก่กรรมการไม่ว่าจ านวนเท่าใด หรือจัดสรรให้
พนักงานรายใดเกินกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออก
และเสนอขายทัง้หมดในครัง้นี ้จะตอ้งผ่านการอนุมติัจากที่ประชุมผูถื้อหุน้
เป็นรายบคุคล 

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้
สิทธิ 

เมื่อมีการปรบัราคาการใชส้ิทธิและอัตราการใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขของการ
ปรบัสิทธิเมื่อมีเหตุการณต์ามที่ระบุในประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการ
บริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้พิจารณา
ก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการปรับหรือการ
เปลี่ยนแปลงอตัราการใชส้ิทธิ และราคาใชส้ิทธิ 

เงือ่นไขอ่ืน ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้
พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบส าคัญ
แสดงสิทธิ โดยรวมถึงการเจรจาตกลง ลงนามในเอกสาร และสญัญาต่าง 
ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ ที่จ  าเป็น และสมควรอนัเก่ียวเนื่อง
กับใบส าคญัแสดงสิทธิและการออกเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้
ซึ่งรวมถึงการน าหุน้สามัญที่เกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ
เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย ตลอดจนด าเนินการขออนญุาตต่อหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 

3. หลักเกณฑ ์และวิธีการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาหลกัเกณฑแ์ละคุณสมบัติของการจัดสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิแก่กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิัทและ/หรือบรษิัทย่อย ดงัต่อไปนี ้

3.1  บริษัทจะจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่ อย
ภายใน 1 ปี นบัจากวนัที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมตัิใหอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิแก่กรรมการ 
ผูบ้รหิารและพนกังานบรษิัท  
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3.2 หากกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานรายใดไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิเกินกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวน
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายทัง้หมดในครัง้นี ้บรษิัทจะตอ้งน าเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา
อนมุตัิการจดัสรรดงักลา่วก่อนเป็นรายบคุคล 

3.3   บริษัทสามารถน าใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งกรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังานที่ลาออกหรือพน้จากต าแหน่งไดส้ง่
มอบใหแ้ก่บริษัทหรือบุคคลใดก็ตามที่บริษัทก าหนดมาจัดสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนักงานที่เขา้
ใหม่รายอื่น ภายใตเ้งื่อนไขและขอ้ก าหนดการจัดสรรที่ก าหนดต่อไปได ้ทัง้นี ้ จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ
คงเหลือดงักล่าวจะน ามาจดัสรรใหก้ับกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยที่เขา้
ใหม่ โดยสามารถน าสิทธิคงเหลือมาเฉลี่ยใชส้ิทธิไดใ้นอตัราเท่ากนัตามจ านวนครัง้คงเหลือที่สามารถใชส้ิทธิ
ได ้ภายในวนัครบอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยสามารถสะสมสิทธิเพ่ือน าไปใชไ้ดใ้นวนัก าหนดใชส้ิทธิ
ครัง้ต่อไป ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 

        - กรณีเป็นการจดัสรรใหแ้ก่พนกังานเท่านัน้ (ไม่มีการจดัสรรใหก้รรมการ) และไม่มีพนกังานรายใดจะไดร้บั
การจัดสรรรวมแล้วเป็นจ านวนมากกกว่า 5% ของจ านวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ภายหลังการจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ์ บรษัิทสามารถด าเนินการไดต้ามมติดงักลา่วไดโ้ดยไม่ตอ้งเรียกประชมุผูถื้อหุน้อีกครัง้ 

 - กรณีเป็นการจัดสรรใหแ้ก่กรรมการไม่ว่าจ านวนเท่าใด หรือจัดสรรใหแ้ก่พนักงานรายใดอันเป็นผลให้
พนักงานรายนั้นจะไดร้ับการจัดสรรหลกัทรัพยร์วมแลว้เป็นจ านวนมากกว่า 5% ของจ านวนหลักทรัพย์
ทัง้หมดที่เสนอขายก่อนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ์ บริษัทจะตอ้งเรียกประชุมผูถื้อหุน้เพื่อของใหบ้ริษัท
น าใบส าคัญแสดงสิทธิมาจัดสรรใหแ้ก่กรรมากรหรือพนักงานรายที่จะไดร้บัการจัดสรรอีกครัง้ และปฏิบตัิ
ตามเงื่อนไขการอนุญาตในส่วนที่เก่ียวกับการส่งเอกสารการประชุมผูถื้อหุน้ หนังสือนัดประชุม และมติที่
ประชมุผูถื้อหุน้และสิทธิการออกเสียงคดัคา้นตามแต่กรณีดว้ย  

3.4 ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไม่ไดม้ีการใชส้ิทธิภายในอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ ใหถื้อว่าใบส าคญัแสดงสิทธินัน้
ถกูยกเลิก 

3.5   คณุสมบตัิของกรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรือพนกังานของบรษิัทและ/หรือบรษิัทย่อยซึ่งมีสิทธิไดร้บัการจดัสรร  
  ใบส าคญัแสดงสิทธิมีดงันี ้
(ก) กรรมการ ผูบ้รหิารที่มีสิทธิไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิารของ

บรษิัทและ/หรือบรษิัทย่อย ในวนัที่มีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ  
(ข) พนกังานที่มีสิทธิไดร้บัใบส าคญัแสดงสิทธิตอ้งมีสถานะเป็นพนกังานของบรษิัท ในวนัที่ออกและเสนอ

ขายใบส าคญัแสดงสิทธิ และตอ้งเป็นพนกังานที่ผ่านการประเมินทดลองงานแลว้ ในวนัที่มีการจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
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การขออนุมัติเพื่อจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อกรรมการและพนกังานในครัง้นีผ้่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบรษิัท 
กรณีเป็นการจัดสรรให้แก่กรรมการไม่ว่าจ านวนเท่าใด หรือจัดสรรให้
พนักงานรายใดเกินกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออก
และเสนอขายทัง้หมดในครัง้นี ้จะตอ้งผ่านการอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้
เป็นรายบคุคล 

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้
สิทธิ 

เมื่อมีการปรบัราคาการใชส้ิทธิและอัตราการใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขของการ
ปรบัสิทธิเมื่อมีเหตุการณต์ามที่ระบุในประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการ
บริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้พิจารณา
ก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการปรับหรือการ
เปลี่ยนแปลงอตัราการใชส้ิทธิ และราคาใชส้ิทธิ 

เงือ่นไขอ่ืน ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้
พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบส าคัญ
แสดงสิทธิ โดยรวมถึงการเจรจาตกลง ลงนามในเอกสาร และสญัญาต่าง 
ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ ที่จ  าเป็น และสมควรอนัเก่ียวเนื่อง
กับใบส าคญัแสดงสิทธิและการออกเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้
ซึ่งรวมถึงการน าหุน้สามัญที่เกิดจากการใชส้ิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ
เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย ตลอดจนด าเนินการขออนญุาตต่อหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 

3. หลักเกณฑ ์และวิธีการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาหลกัเกณฑแ์ละคุณสมบัติของการจัดสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิแก่กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิัทและ/หรือบรษิัทย่อย ดงัต่อไปนี ้

3.1  บริษัทจะจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่ อย
ภายใน 1 ปี นบัจากวนัที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมตัิใหอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิแก่กรรมการ 
ผูบ้รหิารและพนกังานบรษิัท  
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3.2 หากกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานรายใดไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิเกินกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวน
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายทัง้หมดในครัง้นี ้บรษิัทจะตอ้งน าเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา
อนมุตัิการจดัสรรดงักลา่วก่อนเป็นรายบคุคล 

3.3   บริษัทสามารถน าใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งกรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังานที่ลาออกหรือพน้จากต าแหน่งไดส้ง่
มอบใหแ้ก่บริษัทหรือบุคคลใดก็ตามที่บริษัทก าหนดมาจัดสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนักงานที่เขา้
ใหม่รายอ่ืน ภายใตเ้งื่อนไขและขอ้ก าหนดการจัดสรรที่ก าหนดต่อไปได ้ทัง้นี ้ จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ
คงเหลือดงักล่าวจะน ามาจดัสรรใหก้ับกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยที่เขา้
ใหม่ โดยสามารถน าสิทธิคงเหลือมาเฉลี่ยใชส้ิทธิไดใ้นอตัราเท่ากนัตามจ านวนครัง้คงเหลือที่สามารถใชส้ิทธิ
ได ้ภายในวนัครบอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยสามารถสะสมสิทธิเพื่อน าไปใชไ้ดใ้นวนัก าหนดใชส้ิทธิ
ครัง้ต่อไป ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 

        - กรณีเป็นการจดัสรรใหแ้ก่พนกังานเท่านัน้ (ไม่มีการจดัสรรใหก้รรมการ) และไม่มีพนกังานรายใดจะไดร้บั
การจัดสรรรวมแล้วเป็นจ านวนมากกกว่า 5% ของจ านวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ภายหลังการจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ์ บรษัิทสามารถด าเนินการไดต้ามมติดงักลา่วไดโ้ดยไม่ตอ้งเรียกประชมุผูถื้อหุน้อีกครัง้ 

 - กรณีเป็นการจัดสรรใหแ้ก่กรรมการไม่ว่าจ านวนเท่าใด หรือจัดสรรใหแ้ก่พนักงานรายใดอันเป็นผลให้
พนักงานรายนั้นจะไดร้ับการจัดสรรหลกัทรัพยร์วมแลว้เป็นจ านวนมากกว่า 5% ของจ านวนหลักทรัพย์
ทัง้หมดที่เสนอขายก่อนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ์ บริษัทจะตอ้งเรียกประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือของใหบ้ริษัท
น าใบส าคัญแสดงสิทธิมาจัดสรรใหแ้ก่กรรมากรหรือพนักงานรายที่จะไดร้บัการจัดสรรอีกครัง้ และปฏิบตัิ
ตามเง่ือนไขการอนุญาตในส่วนที่เก่ียวกับการส่งเอกสารการประชุมผูถื้อหุน้ หนังสือนัดประชุม และมติที่
ประชมุผูถื้อหุน้และสิทธิการออกเสียงคดัคา้นตามแต่กรณีดว้ย  

3.4 ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไม่ไดม้ีการใชส้ิทธิภายในอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ ใหถื้อว่าใบส าคญัแสดงสิทธินัน้
ถกูยกเลิก 

3.5   คณุสมบตัิของกรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรือพนกังานของบรษิัทและ/หรือบรษิัทย่อยซึ่งมีสิทธิไดร้บัการจดัสรร  
  ใบส าคญัแสดงสิทธิมีดงันี ้
(ก) กรรมการ ผูบ้รหิารที่มีสิทธิไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิารของ

บรษิัทและ/หรือบรษิัทย่อย ในวนัที่มีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ  
(ข) พนกังานที่มีสิทธิไดร้บัใบส าคญัแสดงสิทธิตอ้งมีสถานะเป็นพนกังานของบรษิัท ในวนัที่ออกและเสนอ

ขายใบส าคญัแสดงสิทธิ และตอ้งเป็นพนกังานที่ผ่านการประเมินทดลองงานแลว้ ในวนัที่มีการจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
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(ค) จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานแต่ละรายของบริษัทและ/หรือบริษัท
ย่อยจะไดร้บัไม่จ าเป็นตอ้งมีจ านวนเท่ากัน ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับต าแหน่ง ประสบการณ ์อายุงาน ผลงาน 
และศกัยภาพ รวมถึง ประโยชนท์ี่ท  าใหแ้ก่บรษิัท 

(ง) บริษัทจะขอใหท้ี่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565 มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริหารเป็นผู้
พิจารณารายชื่อและ/หรือคุณสมบัติของ กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัท
ย่อยที่จะได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิและจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่  
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานแต่ละราย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นีต้อ้งไม่เป็นการมอบ
อ านาจใหบ้คุคลอื่นใดเป็นผูก้  าหนดรายละเอียดใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมถึง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการใน
การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 

  ในกรณีที่มีใบส าคัญแสดงสิทธิเหลือจากการจัดสรร คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่เหลือใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานรายอื่น ๆ ภายใตข้อ้ก าหนดและ
เง่ือนไขการจดัสรรดงักลา่วมาแลว้ขา้งตน้ภายในระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผู้
ถือหุน้ โดยหากเป็นการจัดสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารไม่ว่าจ านวนเท่าใด หรือพนักงานรายใดเกิน
กว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในครัง้นี ้บริษัทจะตอ้ง
น าเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิก่อน 

4. รายช่ือกรรมการ ผู้บริหารของบริษัททีไ่ด้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิและจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่
ได้รับจัดสรรในคร้ังนี ้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง จ านวนทีไ่ด้รับ
จัดสรร (หน่วย) 

ร้อยละของจ านวน 
ทีอ่อกและเสนอขาย 

1. นายพานิช พงศพ์ิโรดม กรรมการอิสระ  250,000 1.04 
2. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ กรรมการอิสระ  250,000 1.04 
3. ม.ล.วินยั เกษมศรี กรรมการอิสระ  250,000 1.04 
4. นายศรณัยพงศ ์เที่ยงธรรม  กรรมการอิสระ  250,000 1.04 
5. นางสกุใส โภคทรพัย ์ กรรมการบรษิัท 1,200,000 5.00 
6. นางสาวนชุนาถ สกลุสนัเทียะ กรรมการบรษิัท 1,200,000 5.00 
7. นางสาวธัญญา ธิมาชยั กรรมการบรษิัท 1,200,000 5.00 
8. นายณราวฒุิ ธานีพนู ผูจ้ดัการสว่นศนูยบ์รกิาร 1,000,000 4.17 
9. นางสาวสนุทรี จิตตธ์รรม กรรมการของบรษิัทย่อย 1,200,000 5.00 
10. นางสาวมาลินี จนัทรน์ุ่ม กรรมการของบรษิัทย่อย 1,100,000 4.58 
11. นางสาวสพุรรษา ตัง้ตระกลู กรรมการของบรษิัทย่อย 1,000,000 4.17 

สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่4 

 
 

  ทัง้นี ้หลกัทรพัยท์ี่จะเสนอขายต่อกรรมการมีราคาเสนอขาย รวมทัง้ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของหลกัทรพัยท์ี่ไม่
ดีไปกว่าหลกัทรพัยท์ี่จะเสนอขายต่อพนกังาน 

5. รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของ
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้หมดทีเ่สนอขายในคร้ังนี ้

 - ไม่มี -  

6. เงือ่นไขการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 
6.1  ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิจะตอ้งมีสถานะเป็น กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัท

ย่อย ณ วนัที่มีการใชส้ิทธิ เวน้แต่กรณีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมีสถานะเป็นไปตาม ขอ้ 6.2 ถึงขอ้ 6.4 
6.2  ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นกรรมการอิสระ พน้จากต าแหน่งเนื่องจากปฏิบตัิหนา้ที่จนครบวาระ 

การลาออก หรือดว้ยเหตอุื่นใด ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่วสามารถใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
ไดจ้นครบอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัจดัสรรนัน้ 

6.3  ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรม ให้ผู้จัดการมรดกของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
สามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิไดจ้นครบอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิได ้ทัง้นี ้ภายหลงัจากที่ได้
แสดงเอกสารทางกฎหมายที่เก่ียวขอ้งทัง้หมดอย่างครบถว้นเรียบรอ้ยและเป็นที่พอใจของคณะกรรมการ
บรษิัทแลว้ 

6.4  ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดโ้อนยา้ยสงักัดหรือบริษัท โดยที่ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบรษิัท และ/
หรือ บรษิัทย่อย ดงักลา่วยงัคงเป็นผูบ้รหิาร หรือพนกังานของบรษิัท และ/หรือ บรษิัทย่อย ณ วนัที่ใชส้ิทธิให้
ผูบ้ริหารหรือพนักงานดังกล่าวสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิไดจ้นครบอายุของใบส าคัญแสดง
สิทธิที่ไดร้บัจดัสรรนัน้ 

6.5  ในกรณีที่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ที่ไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิ พน้สภาพจากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจากการ
เกษียณอาย ุการลาออก การเลิกจา้ง หรือการใหอ้อกจากงาน หรือดว้ยเหตอุื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามขอ้ 
6.2 ถึง6.4 ขา้งตน้ ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะตอ้งส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ไดม้ีการใช้
สิทธิทัง้หมดคืนใหแ้ก่บรษิัทภายในวนัดงักล่าวเช่นกันโดยทนัที โดยใบส าคญัแสดงสิทธิสว่นนัน้ จะถูกน าไป
พิจารณาจดัสรรใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานรายอื่นโดยคณะกรรมการบรหิาร ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละ
เงื่อนไขการจัดสรรที่ก าหนด โดยหากเป็นการจัดสรรใหแ้ก่กรรมการ ผู้บริหารไม่ว่าจ านวนเท่าใด หรือ
พนกังานรายใดเกินกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายทัง้หมดในครัง้นี ้บรษิัท
จะตอ้งน าเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิก่อน 
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(ค) จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานแต่ละรายของบริษัทและ/หรือบริษัท
ย่อยจะไดร้บัไม่จ าเป็นตอ้งมีจ านวนเท่ากัน ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับต าแหน่ง ประสบการณ ์อายุงาน ผลงาน 
และศกัยภาพ รวมถึง ประโยชนท์ี่ท  าใหแ้ก่บรษิัท 

(ง) บริษัทจะขอใหท้ี่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565 มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริหารเป็นผู้
พิจารณารายชื่อและ/หรือคุณสมบัติของ กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัท
ย่อยที่จะได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิและจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่  
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานแต่ละราย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นีต้อ้งไม่เป็นการมอบ
อ านาจใหบ้คุคลอื่นใดเป็นผูก้  าหนดรายละเอียดใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมถึง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการใน
การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 

  ในกรณีที่มีใบส าคัญแสดงสิทธิเหลือจากการจัดสรร คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่เหลือใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานรายอ่ืน ๆ ภายใตข้อ้ก าหนดและ
เง่ือนไขการจดัสรรดงักลา่วมาแลว้ขา้งตน้ภายในระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผู้
ถือหุน้ โดยหากเป็นการจัดสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารไม่ว่าจ านวนเท่าใด หรือพนักงานรายใดเกิน
กว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในครัง้นี ้บริษัทจะตอ้ง
น าเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิก่อน 

4. รายช่ือกรรมการ ผู้บริหารของบริษัททีไ่ด้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิและจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่
ได้รับจัดสรรในคร้ังนี ้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง จ านวนทีไ่ด้รับ
จัดสรร (หน่วย) 

ร้อยละของจ านวน 
ทีอ่อกและเสนอขาย 

1. นายพานิช พงศพ์ิโรดม กรรมการอิสระ  250,000 1.04 
2. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ กรรมการอิสระ  250,000 1.04 
3. ม.ล.วินยั เกษมศรี กรรมการอิสระ  250,000 1.04 
4. นายศรณัยพงศ ์เที่ยงธรรม  กรรมการอิสระ  250,000 1.04 
5. นางสกุใส โภคทรพัย ์ กรรมการบรษิัท 1,200,000 5.00 
6. นางสาวนชุนาถ สกลุสนัเทียะ กรรมการบรษิัท 1,200,000 5.00 
7. นางสาวธัญญา ธิมาชยั กรรมการบรษิัท 1,200,000 5.00 
8. นายณราวฒุิ ธานีพนู ผูจ้ดัการสว่นศนูยบ์รกิาร 1,000,000 4.17 
9. นางสาวสนุทรี จิตตธ์รรม กรรมการของบรษิัทย่อย 1,200,000 5.00 
10. นางสาวมาลินี จนัทรน์ุ่ม กรรมการของบรษิัทย่อย 1,100,000 4.58 
11. นางสาวสพุรรษา ตัง้ตระกลู กรรมการของบรษิัทย่อย 1,000,000 4.17 

สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่4 

 
 

  ทัง้นี ้หลกัทรพัยท์ี่จะเสนอขายต่อกรรมการมีราคาเสนอขาย รวมทัง้ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของหลกัทรพัยท์ี่ไม่
ดีไปกว่าหลกัทรพัยท์ี่จะเสนอขายต่อพนกังาน 

5. รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของ
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้หมดทีเ่สนอขายในคร้ังนี ้

 - ไม่มี -  

6. เงือ่นไขการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 
6.1  ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิจะตอ้งมีสถานะเป็น กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัท

ย่อย ณ วนัที่มีการใชส้ิทธิ เวน้แต่กรณีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมีสถานะเป็นไปตาม ขอ้ 6.2 ถึงขอ้ 6.4 
6.2  ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นกรรมการอิสระ พน้จากต าแหน่งเนื่องจากปฏิบตัิหนา้ที่จนครบวาระ 

การลาออก หรือดว้ยเหตอุื่นใด ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่วสามารถใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
ไดจ้นครบอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัจดัสรรนัน้ 

6.3  ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรม ให้ผู้จัดการมรดกของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
สามารถใชส้ิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิไดจ้นครบอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิได ้ทัง้นี ้ภายหลงัจากที่ได้
แสดงเอกสารทางกฎหมายที่เก่ียวขอ้งทัง้หมดอย่างครบถว้นเรียบรอ้ยและเป็นที่พอใจของคณะกรรมการ
บรษิัทแลว้ 

6.4  ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดโ้อนยา้ยสงักัดหรือบริษัท โดยที่ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบรษิัท และ/
หรือ บรษิัทย่อย ดงักลา่วยงัคงเป็นผูบ้รหิาร หรือพนกังานของบรษิัท และ/หรือ บรษิัทย่อย ณ วนัที่ใชส้ิทธิให้
ผูบ้ริหารหรือพนักงานดังกล่าวสามารถใชส้ิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิไดจ้นครบอายุของใบส าคัญแสดง
สิทธิที่ไดร้บัจดัสรรนัน้ 

6.5  ในกรณีที่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ที่ไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิ พน้สภาพจากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจากการ
เกษียณอาย ุการลาออก การเลิกจา้ง หรือการใหอ้อกจากงาน หรือดว้ยเหตอุื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามขอ้ 
6.2 ถึง6.4 ขา้งตน้ ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะตอ้งส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ไดม้ีการใช้
สิทธิทัง้หมดคืนใหแ้ก่บรษิัทภายในวนัดงักล่าวเช่นกันโดยทนัที โดยใบส าคญัแสดงสิทธิสว่นนัน้ จะถูกน าไป
พิจารณาจดัสรรใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานรายอื่นโดยคณะกรรมการบรหิาร ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละ
เงื่อนไขการจัดสรรที่ก าหนด โดยหากเป็นการจัดสรรใหแ้ก่กรรมการ ผู้บริหารไม่ว่าจ านวนเท่าใด หรือ
พนกังานรายใดเกินกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายทัง้หมดในครัง้นี ้บรษิัท
จะตอ้งน าเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิก่อน 
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6.6 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิของบรษิัทและ/หรือบรษิัทย่อยที่ใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ มีหนา้ที่ช  าระภาษี
เงินไดบ้คุคลธรรมดาตามส่วนของก าไรที่เกิดขึน้โดยค านวณจากส่วนต่างของราคาใชส้ิทธิและราคาเฉลี่ยใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ในเดือนที่มีการใชส้ิทธิ 

6.7 ใหค้ณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอ านาจในการพิจารณา
ก าหนดหรือแกไ้ขเง่ือนไขในการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งอาจแตกต่างไปจากที่ไดร้ะบมุาขา้งตน้ 

7. การปรับสิทธิ 

บริษัทอาจตอ้งออกหุน้สามญัใหม่เพ่ือรองรบัการเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ิทธิ และ/หรืออัตราการใชส้ิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณท์ี่ก าหนดไวต้ามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้ง ดงันี ้

7.1 เม่ือบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลเนื่องจากการรวมหรือการ
แบ่งแยกหุน้สามญัที่ไดอ้อกแลว้ของบรษิัท 

7.2 เมื่อบริษัทเสนอขายหุน้สามัญใหก้ับผู้ถือหุน้เดิมและ/หรือประชาชนทั่วไป ในราคาเฉล่ียต่อหุน้ของหุ้น
สามญัที่ค านวณไดต้ ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิัท”  

7.3 เมื่อเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ใด ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมและ/หรือบุคคลทั่วไปและ/หรือบคุคลในวงจ ากดั 
โดยหลักทรัพยน์ั้นใหส้ิทธิแก่ผูถื้อหลักทรัพยใ์นการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามัญหรือใช้สิทธิซือ้หุน้
สามญั เช่น หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือ ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั โดยที่ราคาเฉลี่ยต่อหุน้สามญัที่จะ
ออกใหม่เพ่ือรองรบัสิทธิดังกล่าวต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามัญของผู้ออกใบส าคัญ
แสดงสิทธิ” 

7.4 เม่ือบรษิัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมด หรือบางสว่นเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัท 
7.5 เม่ือบรษิัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัรารอ้ยละ 90 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดข้องบรษิัทส าหรบั

การด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใด ๆ ในช่วงอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 
7.6 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันท าใหผู้้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชนอ์ันพึงได ้โดยที่

เหตกุารณน์ัน้ไม่ไดก้ าหนดอยู่ในขอ้ 7.1-7.5  
ทัง้นี ้มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทและ/หรือบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทเป็นผูพ้ิจารณา

ก าหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการปรบัหรือการเปลี่ยนแปลงอตัราการใชส้ิทธิและราคาใชส้ิทธิ 

8. ความช่วยเหลือทางการเงนิจากบริษัททีอ่อกหลักทรัพยใ์นการจัดหาแหล่งเงนิทุนแก่กรรมการหรือ
พนักงานของบริษัท 
บรษิัทไม่มีนโยบายในการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน อย่างไรก็ตาม บรษิัทจะอ านวยความสะดวกในการติดต่อ

สถาบนัการเงินเพื่อวตัถุประสงคก์ารใชส้ิทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จดัสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและ
พนกังานของบรษิัท 
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9. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นอันเน่ืองมาจากการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ  

9.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)  
 ในกรณีที่มีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิของกรรมการและ/หรือพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัท

ย่อย จ านวน 24,000,000 หน่วย จะไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ 
 บนสมมติฐานราคาตลาดที่ 2.27 บาทต่อหุน้ ซึ่งค านวณจากราคาปิดถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุน้บริษัท

ยอ้นหลงั 15 วนัท าการก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบรษิัท 23 กมุภาพนัธ ์2565 และมีราคาใชส้ิทธิซือ้หุน้ที่ 3.80 บาท
ต่อหุน้ โดยมีรายละเอียดการค านวณ ดงันี ้

สตูรค านวณ 
ผลกระทบต่อราคา       = (Po - Pn) / Po 
  = (2.27-2.33)/2.27 
  = -2.64% (ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้) 
 Pn = [(Po x Qo) + (P1 x Q1)] / (Qo + Q1) 
   = ((2.27 x 600,000,000) + (3.80 x 24,000,000))/ (600,000,000+24,000,000) 
   = 2.33 
Po    = ราคาปิดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้บรษิัท 15 ท าการก่อนวนัก่อนวนัประชมุคณะกรรมการ = 2.27 บาท 
P1   = ราคาใชส้ิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ  = 3.80 บาท 
Qo   = จ านวนหุน้ช าระแลว้   = 600,000,000 
Q1   = จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ  = 24,000,000 

9.2   ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร หรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) 
ในกรณีที่มีการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมด จ านวน 24,000,000 หน่วย มีผลกระทบต่อสว่นแบ่ง

ก าไร หรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้ (Control Dilution) โดยสว่นแบ่งก าไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิมจะ
ลดลงในอตัรารอ้ยละ 3.85 ของสว่นแบ่งก าไรและสิทธิออกเสียงเดิม 

สตูรค านวณ 
ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้                       =    _________ จ านวนหุน้รองรบัที่ออกในครัง้นี_้_________ 
                                                     จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ + จ านวนหุน้รองรบัที่ออกในครัง้นี ้
                                               =      24,000,000/ (600,000,000+ 24,000,000) 
    =       3.85% 
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6.6 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิของบรษิัทและ/หรือบรษิัทย่อยที่ใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ มีหนา้ที่ช  าระภาษี
เงินไดบ้คุคลธรรมดาตามส่วนของก าไรที่เกิดขึน้โดยค านวณจากส่วนต่างของราคาใชส้ิทธิและราคาเฉลี่ยใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ในเดือนที่มีการใชส้ิทธิ 

6.7 ใหค้ณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอ านาจในการพิจารณา
ก าหนดหรือแกไ้ขเง่ือนไขในการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งอาจแตกต่างไปจากที่ไดร้ะบมุาขา้งตน้ 

7. การปรับสิทธิ 

บริษัทอาจตอ้งออกหุน้สามญัใหม่เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ิทธิ และ/หรืออัตราการใชส้ิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณท์ี่ก าหนดไวต้ามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้ง ดงันี ้

7.1 เม่ือบริษัทเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลเนื่องจากการรวมหรือการ
แบ่งแยกหุน้สามญัที่ไดอ้อกแลว้ของบรษิัท 

7.2 เม่ือบริษัทเสนอขายหุน้สามัญใหก้ับผู้ถือหุน้เดิมและ/หรือประชาชนทั่วไป ในราคาเฉลี่ยต่อหุน้ของหุ้น
สามญัที่ค านวณไดต้ ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิัท”  

7.3 เม่ือเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ใด ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมและ/หรือบุคคลทั่วไปและ/หรือบคุคลในวงจ ากดั 
โดยหลักทรัพยน์ั้นใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหลักทรัพยใ์นการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามัญหรือใช้สิทธิซือ้หุน้
สามญั เช่น หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือ ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั โดยที่ราคาเฉลี่ยต่อหุน้สามญัที่จะ
ออกใหม่เพื่อรองรบัสิทธิดังกล่าวต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามัญของผู้ออกใบส าคัญ
แสดงสิทธิ” 

7.4 เม่ือบรษิัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมด หรือบางสว่นเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัท 
7.5 เม่ือบรษิัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัรารอ้ยละ 90 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดข้องบรษิัทส าหรบั

การด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใด ๆ ในช่วงอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 
7.6 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันท าใหผู้้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชนอ์ันพึงได ้โดยที่

เหตกุารณน์ัน้ไม่ไดก้ าหนดอยู่ในขอ้ 7.1-7.5  
ทัง้นี ้มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทและ/หรือบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทเป็นผูพ้ิจารณา

ก าหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการปรบัหรือการเปลี่ยนแปลงอตัราการใชส้ิทธิและราคาใชส้ิทธิ 

8. ความช่วยเหลือทางการเงนิจากบริษัททีอ่อกหลักทรัพยใ์นการจัดหาแหล่งเงนิทุนแก่กรรมการหรือ
พนักงานของบริษัท 
บรษิัทไม่มีนโยบายในการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน อย่างไรก็ตาม บรษิัทจะอ านวยความสะดวกในการติดต่อ

สถาบนัการเงินเพื่อวตัถุประสงคก์ารใชส้ิทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จดัสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและ
พนกังานของบรษิัท 
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9. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นอันเน่ืองมาจากการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ  

9.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)  
 ในกรณีที่มีการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิของกรรมการและ/หรือพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัท

ย่อย จ านวน 24,000,000 หน่วย จะไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ 
 บนสมมติฐานราคาตลาดที่ 2.27 บาทต่อหุน้ ซึ่งค านวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุน้บริษัท

ยอ้นหลงั 15 วนัท าการก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบรษิัท 23 กมุภาพนัธ ์2565 และมีราคาใชส้ิทธิซือ้หุน้ที่ 3.80 บาท
ต่อหุน้ โดยมีรายละเอียดการค านวณ ดงันี ้

สตูรค านวณ 
ผลกระทบต่อราคา       = (Po - Pn) / Po 
  = (2.27-2.33)/2.27 
  = -2.64% (ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้) 
 Pn = [(Po x Qo) + (P1 x Q1)] / (Qo + Q1) 
   = ((2.27 x 600,000,000) + (3.80 x 24,000,000))/ (600,000,000+24,000,000) 
   = 2.33 
Po    = ราคาปิดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้บรษิัท 15 ท าการก่อนวนัก่อนวนัประชมุคณะกรรมการ = 2.27 บาท 
P1   = ราคาใชส้ิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ  = 3.80 บาท 
Qo   = จ านวนหุน้ช าระแลว้   = 600,000,000 
Q1   = จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ  = 24,000,000 

9.2   ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร หรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) 
ในกรณีที่มีการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมด จ านวน 24,000,000 หน่วย มีผลกระทบต่อสว่นแบ่ง

ก าไร หรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้ (Control Dilution) โดยสว่นแบ่งก าไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิมจะ
ลดลงในอตัรารอ้ยละ 3.85 ของสว่นแบ่งก าไรและสิทธิออกเสียงเดิม 

สตูรค านวณ 
ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้                       =    _________ จ านวนหุน้รองรบัที่ออกในครัง้นี_้_________ 
                                                     จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ + จ านวนหุน้รองรบัที่ออกในครัง้นี ้
                                               =      24,000,000/ (600,000,000+ 24,000,000) 
    =       3.85% 
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10. ข้อมูลอ่ืนใดอันอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุน (ถ้ามี) 
นักลงทุนที่ลงทุนในหุน้ของบริษัทจะไดร้บัประโยชน ์(ทัง้ในรูปของเงินปันผล และมูลค่าของหุน้) จากการปฏิบตัิ

หนา้ที่ของกรรมการและพนกังานของบรษิัทที่เป็นผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งจะไดร้บัขวญัและก าลงัใจในการท างาน
จากการไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิโดยใชค้วามสามารถอย่างสงูสดุในการเพิ่มมลูค่าหุน้ของบรษิัท 

11. สิทธิในการคัดค้านของผู้ถือหุ้น 
การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัทในครัง้นี ้จะตอ้งไดร้บั

อนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง และตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้รวมกันเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงคดัคา้นการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ทัง้นี ้ในกรณีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัท เฉพาะรายที่เกิน
กว่ารอ้ยละห้าของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครัง้นี ้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็น
รายบุคคล ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
และตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้รวมกนัเกินกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงคดัคา้นการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

12. การด าเนินการต่าง ๆ อันจ าเป็นและสมควรอันเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 
คณะกรรมการหรือบุคคลที่ไดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผูม้ีอ านาจในการก าหนดและ/หรือ 

แก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ ์ข้อก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับใบส าคัญแสดงสิทธิ รวมทั้ง 
ด าเนินการอื่นใด เพื่อใหก้ารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิขา้งตน้ เป็นไปตามกฎหมายและประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้ง  

13.  รายช่ือกรรมการอิสระทีผู่้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ 

รายช่ือ จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิทีไ่ด้รับ
การจัดสรร 

ร้อยละของจ านวน 
ทีอ่อกและเสนอขาย 

1. นายพานิช พงศพ์ิโรดม  250,000 1.04 
2. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ 250,000 1.04 
3. ม.ล.วินยั เกษมศรี 250,000 1.04 
4. นายศรณัยพงศ ์เที่ยงธรรม  250,000 1.04 
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แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) 
บริษัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

ขา้พเจา้ บริษัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ที่ 1/2565 
เม่ือวนัที่ 23 กมุภาพนัธ ์2565 เวลา 15.30 น. ถึง 18.20 น. เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ ดงัต่อไปนี ้

1. การเพิ่มทุน 
      ที่ประชุมคณะกรรมการไดม้ีมติใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทขึน้อีก 12,000,000 บาท (สิบสองลา้นบาท
ถว้น)จากทุนจดทะเบียนเดิม 300,000,000 บาท (สามรอ้ยลา้นบาทถว้น) เป็น 312,000,000 บาท (สามรอ้ยสิบสอง
ลา้นบาทถว้น) โดยการออกหุน้สามัญใหม่จ านวน 24,000,000 หุน้ (ยี่สิบสี่ลา้นหุน้) มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
(หา้สิบสตางค)์ โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทุน 
ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 

 
มูลค่าทีต่ราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์น หุน้สามญั 24,000,000 0.50 12,000,000   
          การใชเ้งินทนุ หุน้บรุมิสิทธิ - - - 
 แบบมอบอ านาจทั่วไป หุน้สามญั - - - 
         (General Mandate) หุน้บรุมิสิทธิ - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
     2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงคใ์นการใช้เงนิทุน 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
อัตราส่วน 
(เดิม : 
ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาท/หุ้น) 

วัน เวลา จอง
ซือ้ และช าระ
เงนิค่าหุ้น 

ผูถื้อหุน้เดิม - - - - 
ประชาชน - - - - 
เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล - - - - 
เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของ
บรษิัท ซึ่งจะออกและเสนอขายใหแ้ก่
กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของ
บรษิัทและ/หรือบรษิัทย่อย (ESOP) 

24,000,000 - จดัสรรใหแ้ก่กรรมการ 
ผูบ้รหิารและพนกังาน
ของบรษิัทและ/หรือ
บรษิัทย่อย โดยไม่คิด
มลูค่า 

 
โปรดดู

รายละเอียดใน
สิ่งสง่มาดว้ย 5 

บคุคลใด ๆ - - - - 
 




