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เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program 2018 และการออกและเสนอขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูบริหารและพนกังานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย 

 (โครงการ BJC ESOP 2018) 

 

1. วัตถุประสงคและความจําเปน 

1.1  เพ่ือเปนแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงานของบริษัทใหมีความตั้งใจในการ

ทํางานเพ่ือสรางประโยชนสูงสุดใหแกบริษัทและผูถือหุน 

1.2  สรางแรงจูงใจใหผูบริหารและ/หรือพนักงานท่ีมีผลงานโดดเดนและท่ีหาทดแทนไดยาก ใหทํางานกับบริษัท

ตอไปในระยะยาวเพ่ือการบรรลุเปาหมายทางธุรกิจ  

2.   รายละเอียดเบื้องตนของใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ

ชื่อหลักทรัพย : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร 

จํากัด (มหาชน) ท่ีออกใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัท

คร้ังท่ี 1 (BJC-WA) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) 

ประเภท/ชนิด : ระบุชื่อผูถือและโอนเปล่ียนมือไมได เวนแตโอนตามขอ 3.2 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : 5 ป นับแตวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ท้ังน้ี ภายหลังการออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไมขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ 

และจะเสนอขายหุนรองรับใหแลวเสร็จตามอายุของใบสําคัญ

แสดงสิทธิ 

จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขาย : ไมเกิน 16,000,000 หนวย 

หมายเหตุ – จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะออกและเสนอขาย

ขางตน เปนสวนหน่ึงของโครงการการออกและเสนอขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัทและ/

หรือบริษัทยอย จํานวน 80,000,000 หนวย (“โครงการ BJC 

ESOP 2018”) ซึ่งตามโครงการ BJC ESOP 2018 ดังกลาว 

บริษัทจะดําเนินการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ

ใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยเปน

เวลา 5 ป       ในจํานวนปละไมเกิน 16,000,000 หนวย ยกเวน

ในบางปท่ีจัดสรรไมถึง 16,000,000 หนวย บริษัทอาจจะนําไป

จัดสรรในปถัดไปเกินกวาปละ 16,000,000  หนวยก็ไดแต

โดยรวม 5 ปแลว จะไมเกิน 80,000,000 หนวยโดยในการออก

และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูบริหารและพนักงาน

บริษัท และ/หรือบริษัทยอยในแตละป บริษัทจะดําเนินการขอ



สิ่งที่สงมาดวยลาํดับที่ 8 
 
 

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)                            เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอืหุน คร้ังที่ 1/2561 หนาที่ 61 จาก 96 

 

อนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนและดําเนินการตางๆ ตามท่ีกําหนด

ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 32/2551 เร่ือง 

การเสนอขายหลักทรัพยท่ีออกใหมตอกรรมการหรือพนักงาน 

ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2551  

จํานวนหุนสามัญท่ีจดัสรรไวเพ่ือรองรับการ

ใชสิทธ ิ

: ไมเกิน 16,000,000 หุน ซึ่งคิดเปนรอยละ 0.40 ของจํานวนหุน

ท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัท (ณ วันท่ี 27 กุมภาพันธ 

2561 จํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทมีจํานวน

เทากับ 3,997,263,399 หุน) 

วันออกใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : วันท่ีกําหนดโดยคณะจัดการ ท้ังน้ี ภายหลังจากท่ีบริษัทไดรับ

อนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนแลว  

ลักษณะการเสนอขาย : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ี เพ่ือเสนอขายใหแกผูบริหาร

และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย โดยมอบหมายให

คณะจัดการเปนผูพิจารณาจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิภายใต

หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการท่ีท่ีประชุมผูถือหุนกําหนด 

ราคาเสนอขายตอหนวย : 0 บาท (ศูนยบาท)  

อัตราการใชสิทธ ิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน เวน

แตกรณีมีการปรับอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ตามท่ีจะกําหนดในขอกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญ

แสดงสิทธิ 

ราคาการใชสิทธ ิ : ราคาปดของหุนสามัญของบริษัทท่ีทําการซื้อขายในตลาด

หลักทรัพยฯ โดยเฉล่ียถวงนํ้าหนักในชวงระยะเวลา 15 วันทํา

การกอนวันประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2561 ของบริษัท  ท่ีมี

การอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแก

ผูบริหารและพนักงานบริษัทและ/หรือบริษัทยอย  

เวนแตกรณีมีการปรับราคาการใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ตามท่ีจะกําหนดในขอกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญ

แสดงสิทธิ  

โดยราคาใชสิทธิดังกลาวเปนราคาท่ีไมต่ํากวารอยละเกาสิบของ

ราคาตลาดตามท่ีกําหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ี สจ. 39/2551 เร่ือง การ

คํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพยและการกําหนดราคาตลาด

เพ่ือการพิจารณาการเสนอขายหุนท่ีออกใหมในราคาต่ํา ลงวันท่ี 

24 ธันวาคม 2551 
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“ราคาตลาด ” หมายถึ ง ราคาถัวเฉ ล่ียถวงนํ้าหนักของ           

หุนสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(“ตลาดหลักทรัพยฯ”) ยอนหลัง 15 วันทําการติดตอกันกอนวัน

ประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2561 ของบริษัทท่ีมีการอนุมัติ

การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูบริหารและ

พนักงานบริษัทและ/หรือบริษัทยอย  

เงื่อนไขและระยะเวลาการใชสิทธ ิ

 

 

: เวนแต ในกรณีท่ีผูบริหารและพนักงานไมสามารถใชสิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิไดดังท่ีกําหนดไวในขอ 3.2.2  

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถท่ีจะใชสิทธิในการซื้อหุน

สามัญท่ีออกใหมของบริษัทเมื่อครบระยะเวลา 1 ป นับแตวัน

ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ  

ปที่ 1 – ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญ

ไดในจํานวนไมเกินหน่ึงในสามสวนของใบสําคัญแสดงสิทธิ

ท้ังหมดท่ีผูบริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย

แตละรายไดรับจัดสรรจากบริษัทท้ังน้ี ผูบริหารและพนักงาน

ของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย จะสามารถใชสิทธิเมื่อครบ

ระยะเวลา 1 ป นับแตวันท่ีบริษัทไดออกและเสนอขายใบสําคัญ

แสดงสิทธิ จนกวาจะครบอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ท้ังน้ี ในกรณีหากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะทําให

เกิดเศษหุนท่ีไมถึงจํานวนเต็มของหนวยการซื้อขายหุน (Board  

Lot) บนกระดานหลักของตลาดหลักทรัพยฯ ใหปดรวมไปใช

สิทธิในการใชสิทธิปถัดไป 

 ปที่ 2 – เมื่อครบระยะเวลา 2 ป นับแตวันท่ีบริษัทไดออกและ

เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถ

ใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดเพ่ิมอีกในจํานวนไมเกินหน่ึงในสามสวน

ของใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังหมดท่ีผูบริหารและพนักงานของ

บริษัทและ/หรือบริษัทยอยแตละรายไดรับจัดสรรจากบริษัท

จนกวาจะครบอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ท้ังน้ี ในกรณีหากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะทําให

เกิดเศษหุนท่ีไมถึงจํานวนเต็มของหนวยการซื้อขายหุน (Board  

Lot) บนกระดานหลักของตลาดหลักทรัพยฯ ใหปดรวมไปใช

สิทธิในการใชสิทธิปถัดไป 
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ปที่ 3 – เมื่อครบระยะเวลา 3 ป นับแตวันท่ีบริษัทไดออกและ

เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถ

ใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดในใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังหมดท่ีผูบริหาร

และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยแตละรายไดรับ

จัดสรรจากบริษัทซึ่งรวมถึงสวนท่ีไมไดมีการใชสิทธิในปท่ี 1 

และปท่ี 2  ท้ังน้ี ผูบริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือ

บริษัทยอย จะสามารถใชสิทธิจนกวาจะครบอายุใบสําคัญ

แสดงสิทธิจนกวาจะครบอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ท้ังน้ี หากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะทําใหเกิดเศษ

หุนท่ีไมถึงจํานวนเต็มของหนวยการซือ้ขายหุน (Board Lot) บน

กระดานหลักของตลาดหลักทรัพยฯ ใหปดรวมไปใชสิทธิได

จนกวาในวันกําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทาย 

“วันกําหนดการใชสิทธิ” คือ ระหวางเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. 

ในวันทําการสุดทายของทุกๆ เดือนท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิแตละฉบับไดตามเงื่อน

เวลาท่ีกําหนดขางตน ท้ังน้ี วันกําหนดการใชสิทธิคร้ังแรก (เมื่อ

ครบปท่ี 1) คือ วันทําการสุดทายของเดือนแรกภายหลังจากวัน

ครบกําหนด 1 ป  นับแตวัน ท่ีบริษัทไดออกและเสนอขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิ และวันกําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทาย จะ

ตรงกับระยะเวลา 5 วันทําการกอนวันท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิมี

อายุครบ 5 ป นับแตวันท่ีบริษัทไดออกและเสนอขายใบสําคัญ

แสดงสิทธิ 

“วันทําการ” หมายถึง วันทําการของบริษัท 

ระยะเวลาการแจงความจํานงในการ 

ใชสิทธ ิ

: ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งประสงคท่ีจะใชสิทธิในการซื้อหุน

สามัญของบริษัทจะตองแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุน

สามัญ ตามใบสําคัญ แสดงสิทธิ ในระหวางเวลา 9.00 ถึง  

15.00 น. ภายใน 5 วันทําการกอนวันกําหนดการใช สิทธ ิ              

ในแตละคร้ัง ในกรณีท่ีวันกําหนดการใชสิทธิตรงกับวันหยุด         

ทําการของบริษัท ให เล่ือนวันกําหนดการใชสิทธิดังกลาว               

เป น วัน ทํ าการสุด ท าย กอน ห น าวัน กํ าห น ดก ารใช สิท ธิ                   

คร้ังดังกลาว ยกเวนการแสดงความจํานงในการใชสิทธิคร้ัง

สุดทาย ใหแสดงความจํานงในการใชสิทธิในระหวาง 15 วัน    

ทําการกอนวันกําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทาย 
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ระยะเวลาการเสนอขาย : บริษัทจะตองเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 1 ปนับแต

วันท่ีท่ีประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2561 อนุมัติใหบริษัทออก

และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ BJC ESOP 

2018      

วิธีการจัดสรร : จัดสรรโดยตรงใหกับผูบริหารและพนักงานตามรายละเอียดท่ี

ปรากฏในขอ 3 

เหตุในการตองออกหุนใหมเพ่ือรองรับการ

เปล่ียนแปลงการใชสิทธ ิ

: เมื่อมีการดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับ

สิทธิตามท่ีกําหนดในขอกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญ

แสดงสิทธิ ซึ่งเปนเหตุการณท่ีกําหนดไวตามประกาศสํานักงาน 

ก.ล.ต. 

สิทธิและประโยชนอยางอ่ืนนอกจากสิทธิ

และประโยชนตามปกติของหุนสามัญ 

: -ไมม-ี  

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะไมนําใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ีไป 

จดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

ตลาดรองของหุนสามัญท่ีเกดิจากการใช

สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

: บริษัทจะนําหุนสามัญ ท่ีเกิดจากการใช สิทธิซื้อหุนสามัญ               

ตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ีเขาจดทะเบียนเปน

หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

 

3. หลักเกณฑและเงื่อนไขการจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธิและการใชสิทธติามใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

3.1 หลักเกณฑและเงื่อนไขการจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธ ิ

3.1.1 คณะจัดการโดยไดรับมอบหมายจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2561 มีอํานาจ  

(1)  พิจารณากําหนดรายนามผูบริหารและพนักงานผูมีสิทธิไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิและจํานวน

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีผูบริหารและพนักงานแตละรายดังกลาวจะไดรับ  

(2)  เปล่ียนแปลง เพ่ิมหรือลดจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิของผูบริหารและพนักงานท่ีไดรับการ

จัดสรรไปแลว  

3.1.2 ในกรณีท่ีมีผูบริหารและพนักงานไมสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดดังท่ีกําหนดไวใน

ขอ 3.2.2 บริษัทสามารถนําใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไดรับคืนจากผูบริหารและพนักงานดังกลาวมา

จัดสรรใหแกผูบริหารและพนักงานรายอ่ืนตอไปได ท้ังน้ี ใหเปนอํานาจของคณะจัดการเปน            

ผูพิจารณาจัดสรร โดยพิจารณาหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการท่ีกําหนด และตองปฏิบัติให

เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 32/2551 เร่ือง การเสนอขายหลักทรัพย

ท่ีออกใหมตอกรรมการหรือพนักงาน ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2551 
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3.1.3 คุณสมบัติของผูบริหารและพนักงานท่ีจะมีสิทธิไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ 

1. เปนผูบริหารและพนักงานของบริษัทหรือบริษัทยอย ตั้งแตระดับผูจัดการขึ้นไปหรือใน

ตําแหนงเทียบเทา และเขามาทํางานกับบริษัท และ/หรือบริษัทยอยเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป

นับจากวันท่ีท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ

ใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย  

2. ในกรณีหากเปนพนักงานท่ีต่ํากวาระดับผูจัดการลงไปหรือในตําแหนงเทียบเทา คณะจัดการ

จะเปนผูพิจารณาคัดเลือกพนักงานท่ีจะมีสิทธิไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเปน

รายบุคคลตามคุณประโยชนท่ีไดทําใหแกบริษัทโดยพนักงานดังกลาวจะตองเขามาทํางาน

กับบริษัทและ/หรือบริษัทยอยเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป นับจากวันท่ีท่ีประชุมผูถือหุนมีมติ

อนุมัติใหบริษัทออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัท

และ/หรือบริษัทยอย 

3. จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีผูบริหารและพนักงานแตละรายจะไดรับไมจําเปนตองมีจํานวน

เทากัน ท้ังน้ี ขึ้นอยูกับตําแหนง ประสบการณ อายุงาน ผลงาน ศักยภาพ รวมถึงประโยชนท่ี

ทําใหแกบริษัทและ/หรือบริษัทยอย 

4. ในกรณีอ่ืนๆ นอกจากขอ 1, 2 และ 3 ใหเสนอใหท่ีประชุมคณะจัดการเปนผูพิจารณาเปน

กรณีพิเศษ 

3.2 เงื่อนไขในการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ 

3.2.1 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองมีสถานะเปนผูบริหารและพนักงานในวันกําหนดการใชสิทธิน้ัน ๆ 

ยกเวนในกรณีท่ีระบุในขอ 3.2.2 

3.2.2 กรณีท่ีไดรับยกเวนมีดังน้ี 

(ก) ในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิพนสภาพการเปนผูบริหารและพนักงาน เน่ืองจากถึง      

แกกรรม สาบสูญ เจ็บปวยอยางรายแรง หรือทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติงานไดอีก

ตอไป หรือเหตุอ่ืนใดท่ีคณะจัดการพิจารณาเห็นสมควรใหบุคคลดังกลาว หรือทายาท หรือผู

พิทักษ หรือ ผูอนุบาลของบุคคลดังกลาว สามารถใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิแทน

ผูบริหารและพนักงานดังกลาวไดจนครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไดรับจัดสรรน้ัน 

(ข) กรณีพนสภาพจากการเปนผูบริหารและพนักงานเน่ืองจากการเกษียณอายุและไดเขา

รวมงานกับบริษัทหรือบริษัทยอยกอนอายุครบ 55 ป สามารถใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิดังกลาวได จนครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไดรับการจัดสรร และในกรณี

หากผูบริหารและพนักงานดังกลาวได เข ารวมงานกับบริษั ทหรือบริษัทยอยหลัง                       
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อายุครบ 55 ป ผูบริหารและพนักงานท่ีพนสภาพจากการเปนผูบริหารและพนักงาน 

เน่ืองจากการเกษียณอายุดังกลาวจะตองใชสิทธิภายใน 1 ปนับจากวันท่ีเกษียณอายุ 

(ค) กรณีท่ีพนสภาพจากการเปนผูบริหารและพนักงาน เน่ืองจากการถูกเลิกจางหรือปลดออก

โดยไมมีความผิดหรือการพนสภาพการเปนผูบริหารและพนักงาน ซึ่งเปนผลเน่ืองมาจากการ

เปล่ียนแปลงอํานาจการควบคุมในบริษัทหรือบริษัทยอย ใหอยูในดุลยพินิจของคณะจัดการ

ในการกําหนดใหมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีผูบริหารหรือพนักงานไดรับตามท่ี

เห็นสมควรและเหมาะสมเปนรายกรณีไป 

(ง) กรณีท่ีพนสภาพจากการเปนผูบริหารและพนักงานเน่ืองจากการลาออก ผูบริหารและ

พนักงานท่ีลาออกดังกลาวจะตองใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีผูบริหารหรือพนักงาน

ไดรับภายใน 30 วันนับจากวันท่ีลาออก  

 3.2.3 เวนแตคณะจัดการจะกําหนดเปนอยางอ่ืน ในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิถูกไลออก หรือเลิกจาง

หรือปลดออกโดยมีความผิด ผูถอืใบสําคัญแสดงสิทธิจะไมสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

ท่ีไดรับจัดสรรอีก และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตองคืนใบสําคัญแสดงสิทธิในสวนท่ียังไมไดใชสิทธิ

ท้ังหมดท่ีถืออยูใหแกบริษัทโดยทันที เพ่ือใหคณะจัดการนําไปจัดสรรใหแกผูบริหารและพนักงาน

ของบริษัท/หรือบริษัทยอยรายอ่ืนตามความเหมาะสมตอไป 

3.2.4 หากผูบริหารและพนักงานไมใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใชสิทธิไมครบถวน

และใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวครบอายุตามท่ีกําหนดแลว ใหถือวาผูบริหารและพนักงานของ

บริษัทและ/หรือบริษัทยอยสละสิทธิการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือดังกลาว โดยผูบริหาร

และพนักงานดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากบริษัท 

3.2.5 คณะจัดการมีอํานาจโดยสมบูรณ ในการพิจารณากําหนดหรือแกไขเงื่อนไขในการใชสิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งอาจแตกตางไปจากท่ีไดระบุมาขางตนได 

4.  รายชื่อผูบริหารและพนักงานทุกรายที่ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ พนักงานซึ่งไดรับการจัดสรร

ใบสําคัญแสดงสิทธิเปนจํานวนเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ขออนุมัติใน

คร้ังนี้ 

-ไมม-ี 

 

5. ผลกระทบตอผูถือหุน 

5.1 การลดลงของราคาหุน (Price Dilution) 

ราคาใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ =  ราคาปดของหุนสามัญของบริษัทท่ีทําการซื้อขายในตลาด

หลักทรัพยฯ โดยเฉล่ียถวงนํ้าหนักในชวงระยะเวลา 15 วัน
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ทําการกอนวันประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2561 ของ

บริษัทท่ีมีการอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง

สิทธิใหแกผูบริหารและพนักงานบริษัทและ/หรือบริษัทยอย 

ราคาตลาด =   ราคาปดของหุนสามัญของบริษัทท่ีทําการซื้อขายในตลาด

หลักทรัพยฯ โดยเฉล่ียถวงนํ้าหนักในชวงระยะเวลา 15 วัน

ทําการกอนวันประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2561 ของ

บริษัทท่ีมีการอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง

สิทธิใหแกผูบริหารและพนักงานบริษัทและ/หรือบริษัทยอย 

ราคาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรใหผูบริหารและพนักงานเทากับ 56.25* บาทตอหนวย ซึ่ง

เปนราคาท่ีไมต่ํากวาราคาตลาด ดังน้ัน การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรใหผูบริหารและ

พนักงานจะไมสงผลใหเกิดการลดลงของราคาหุน  

* เปนราคาท่ีตั้งขึ้นเพ่ือประกอบการคํานวณผลกระทบท่ีคาดวาจะมีตอการลดลงของราคาหุน โดยราคา

ดังกลาวมาจากราคาปดของหุนสามัญของบริษัทท่ีทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ โดยเฉล่ียถวง

นํ้าหนักในชวงระยะเวลา 15 วัน กอนวันประชุมคณะกรรมการมีมติใหเสนอวาระตอท่ีประชุมสามัญ             

ผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2561 เพ่ือขออนุมัติใหบริษัทออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ BJC 

ESOP 2018 

ราคาตลาดกอนเสนอขาย  – ราคาตลาดหลังเสนอขาย 

                      ราคาตลาดกอนเสนอขาย 

ราคาตลาดหลังเสนอขาย =  

     (ราคาตลาด x จํานวนหุน paid-up) + (ราคาใชสิทธิ  x จํานวนหุนรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี)  

          จํานวนหุน paid-up + จํานวนหุนรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 

=     (56.25 x 3,997,263,399) + (56.25 x 16,000,000 )   

              3,997,263,399 + 16,000,000 

=            225,746,066,193.75    

                 4,013,263,399 

= 56.25 บาท 

ดังน้ัน การลดลงของราคาหุน (Price Dilution)  

=    56.25  - 56.25 

                      56.25 
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= รอยละ 0 

5.2  การลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution)  

ในกรณีท่ีมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิโดยผูบริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย เต็มท้ัง

จํานวนท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี ความเปนเจาของและสิทธิออกเสียงของผูถือหุนเดิมของบริษัทจะไดรับผลกระทบจาก

การลดลงของสัดสวนการถือหุนภายหลังการใชสิทธิ โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

จํานวนหุนรองรับท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี : ไมเกิน 16,000,000 หุน (มูลคาท่ีตราไวเทากับ 1 บาท) 

จํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัท : 3,997,263,399 หุน (มูลคาท่ีตราไวเทากับ 1 บาท) 

ผลกระทบตอการลดลงของสัดสวนการถือหุน
สูงสุด 

: รอยละ 0.40 

=                                    จํานวนหุนรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี                                   

            จํานวนหุน paid-up + จํานวนหุนรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 

=                                 16,000,000         

                     3,997,263,399+16,000,000 

=                         16,000,000         

                         4,077,263,399 

= รอยละ 0.40 

6. ลักษณะและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยจะเปนไป

ตามท่ีไดกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 32/2551 เร่ือง การเสนอขายหลักทรัพยท่ีออก

ใหมตอกรรมการหรือพนักงาน ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 

34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุนท่ีออกใหมและหุนท่ีออก

ใหมเพ่ือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2551 หรือประกาศอ่ืนใดท่ีใชบังคับแทนรวมท้ังกฎและ

ระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

7. สิทธิของผูถือหุนในการคัดคานการเสนอขาย 

7.1 การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ BJC ESOP 2018 ตอผูบริหารและพนักงานดังกลาว

จะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียง ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของ

ผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและตองไมมีผูถือหุน ซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 ของ
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จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงคัดคานการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง

สิทธิตามโครงการ BJC ESOP 2018  

7.2  การอนุมัติสําหรับผูบริหารและพนักงานท่ีไดรับการเสนอขายเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนหุนสามัญ           

เพ่ิมทุนท้ังหมดตามโครงการ BJC ESOP 2018 จะตองมีมติอนุมัติผูบริหารและพนักงานดังกลาว           

เปนรายบุคคลดวยคะแนนเสียง ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงและตองไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน

ท่ีมาประชุมและออกเสียงคัดคานการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนตามโครงการ BJC ESOP 2018 ใหแก

ผูบริหารและพนักงานรายดังกลาว 

8. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหเขารวมประชุมและเปนผูใชสิทธิแทนผูถือหุนได 

1. ศาสตราจารยกิตติคุณนายแพทยภิรมย กมลรัตนกุล 

2. พลตํารวจเอกกฤษณะ ผลอนันต 

 

 


