
โครงการจดัสรรหลักทรัพย 
ของบริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

ใหแกพนักงานของบริษัท และบริษัทยอย (ESOP) 
 

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความประสงคจะออกและเสนอ

ขายหุนสามัญเพิ่มทุน และใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) ใหแกพนักงาน

ของบริษัทและบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนในสัดสวนไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

(ESOP) ตามรายละเอียดดังนี้ 

 
1. วัตถุประสงคและความจําเปน 
 

1.1  เพื่อใหพนักงานมีสวนรวมในความเปนเจาของบริษัท 

1.2  เพื่อเปนสิ่งจูงใจ และเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหแกพนักงานในการปฎิบัติงาน 

1.3  เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทํางานใหอยูกับบริษัท 

 

2.  รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย 
 

2.1  หุนสามัญเพิ่มทุน 

ประเภท :  หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

(มหาชน) 

เสนอขาย : พนักงานของบริษัท และบริษัทยอย 

จํานวน : 5,000,000 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) 

ราคาเสนอขาย : 4.80 บาทตอหุน คํานวณจากสวนลดรอยละ 20 จากราคาปดเฉล่ีย 60 วัน

กอนวันประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2551 (29 กุมภาพันธ 2551) 

ระยะเวลาการเสนอขาย : ภายใน 1 ป นับจากวันที่ไดรับอนุญาตใหออกและเสนอขายหุนสามัญจาก

สํานักงาน ก.ล.ต. 

 

2.2  ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ประเภท : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรต้ี           

ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

ชนิด : ระบุช่ือผูถือ และเปลี่ยนมือไมได 

การเสนอขาย : พนักงานของบริษัท และบริษัทยอย 

อายุ : 4 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

จํานวน : 77,000,000 หนวย 



จํานวนหุนที่รองรับการใชสิทธิ : 77,000,000 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) 

ราคาเสนอขาย : 0 บาท ตอหนวย 

อัตราการใชสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย : 1 หุนสามัญ เวนแตจะมีการปรับอัตราการใช

สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 

ราคาใชสิทธิ : 4.80 บาทตอหุน คํานวณจากสวนลดรอยละ 20 จากราคาปดเฉล่ีย 60 วัน

กอนวันประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2551 (29 กุมภาพันธ 2551) เวนแตจะ

มีการปรับอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 

ระยะเวลาการเสนอขาย : ภายใน 1 ป นับจากวันที่ไดรับอนุญาตใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง

สิทธิจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

วันกําหนดใชสิทธิ : ทุกๆ 3 เดือน  

สัดสวนการใชสิทธิ : ปที่1 ไมเกินรอยละ 25 ตอป ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับจัดสรร

ทั้งหมด 

      ปที่ 2 เพิ่มขึ้นไมเกินรอยละ 25 ตอป ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับ   

   จัดสรรทั้งหมด 

  ปที่ 3 เพิ่มขึ้นไมเกินรอยละ 25 ตอป ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับ     

 จัดสรรทั้งหมด 

 ปที่ 4 เพิ่มขึ้นไมเกินรอยละ 25 ตอป ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับ     

จัดสรรทั้งหมด 

 

3.  รายช่ือกรรมการที่เปนพนักงานจะไดรับการจัดสรรหลักทรพัย 
 

นายจรูญศักดิ์ บัณฑูรจินดา  

   - ไมเกินรอยละ 4.9 ของหุนสามัญเพิ่มทุน (จํานวน 245,000 หุน) 

   - ไมเกินรอยละ 4.9 ของใบสําคัญแสดงสิทธิ (จํานวน 3,773,000 หนวย) 

 
4.  รายช่ือพนักงานที่จะไดรับการจัดสรรหลักทรัพยเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนทั้งหมด 
 

ไมมีพนักงานที่จะไดรับการจัดสรรหุนสามัญ และ/หรือ ใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวารอยละ 5 ของจํานวน

หลักทรัพยทั้งหมดที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ 

 
5.  ผลกระทบที่จะมีตอผูถือหุนจาการจัดสรรหลักทรัพยในครั้งนี ้
 

5.1  ผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (price dilution) 



 ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 5,000,000 หุน และมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

ทั้งหมดซื้อหุนจํานวน 77,000,000 หุน ในราคาหุนละ 4.80 บาท (โดยคํานวณจากราคาสวนลดรอยละ 20 ของราคา

ปดยอนหลัง 60 วันจากวันประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2 /2551) ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 บริษัทมีหุนที่จําหนาย

ไดแลวทั้งหมด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 จํานวน 2,331,495,413 หุน จะมีผลกระทบตอราคาตลาดของหุน 

(price dilution) ทำใหราคาของตลาดหุนลดลงในอัตรารอยละ 0.82 ของราคาเดิม 

 

5.2  ผลกระทบตอสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนเดิม (control dilution) 

 ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 5,000,000 หุน และมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

ทั้งหมดซื้อหุนจํานวน 77,000,000 หุน โดยที่บริษัทมีหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 

จํานวน 2,331,495,413 หุน จะมีผลกระทบตอสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนเดิม (control 

dilution) ทำใหสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนเดิมลดลงในอัตรารอยละ 3.40 ของสวนแบงกําไร

หรือสิทธิในการออกเสียงเดิม 

 
6.  หลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการในการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน และใบสําคัญแสดงสิทธิ 
 
คุณสมบัติของผูรับการจัดสรร : เปนพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย

ครั้งนี้ 

 

หลักเกณฑการจัดสรร  :  ใหประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการ เปนผูกําหนดรายชื่อ

ของพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยที่จะไดรับการจัดสรรและกําหนด

จํานวนหุนสามัญและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรใหแกพนักงานแตละราย 

ทั้งนี้ ในการจัดสรหุนสามัญและใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกพนักงานแตละราย

จะพิจารณาจากความสามารถและประสิทธิภาพในการทํางาน ประสบการณ

ในการทํางาน ผลการปฏิบัติงาน ศักยภาพ อัตราเงินเดือน ตําแหนง  และอายุ

งาน ความสามารถในการสรางคุณประโยชนแกองคกรที่เปนลักษณะเดนตาม

ความเหมาะสม 

 

เงื่อนไขในการใชสิทธิ  : 1. พนักงานที่ไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัท ตองเปน

พนักงานของบริษัทและบริษัทยอยในวันกําหนดใชสิทธิของการใชสิทธิในคราว

นั้นดวย เวนแตกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิส้ินสุดสภาพการเปนพนักงาน

ของบริษัทและบริษัทยอย เนื่องจากเกษียณอายุเสียชีวิต   เจ็บปวย หรือทุพล

ภาพจนไมสามารถทํางานไดอีกตอไป ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ 

ทายาทของผูถือใบสําคัญแสดงสทิธิ (แลวแตกรณี) สามารถใชสิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิไดตอไปตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 



 : 2. ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดโอนยายไปทํางานในบริษัทในเครือ ผู

ถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวยังคงสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

ไดตอไป 

 : 3. ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเปนพนักงานของบริษัท

หรือบริษัทยอย เนื่องจากลาออก และ/หรือ บริษัทเลิกจางหรือใหออกจากงาน

ไมวาดวยสาเหตุใดๆ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไมสามารถใชสทิธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิ (ที่ยังไมไดใชสิทธิ) ที่เหลืออยูไดอีกตอไป  โดยใหถือวา

ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวเปนอันถูกยกเลิกไปทันที ทั้งนี้ ผูถือใบสําคัญ

แสดงสิทธิจะตองสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวทั้งหมดคืนใหแกบริษัท

โดยทันที ซ่ึงประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการจะนํา

ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไปจัดสรรใหแกพนักงานรายอื่นๆ ของบริษัทตอไป 

โดยที่หากเปนการจัดสรรใหพนักงานที่จะไดรับการจัดสรรเกินกวารอยละ 5 

ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้บริษัท

จะตองนําเสนอในที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรดังกลาวกอน 

    
7. สิทธิของผูถือหุนในการคัดคานการเสนอขายหลักทรัพยในครั้งนี ้
 

 การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน และใบสําคัญแสดงสิทธิในคร้ังนี้ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  และ

ตองไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมคัดคานการเสนอ

ขายหลักทรัพยในครั้งนี้ 

 
8. เงื่อนไขอื่นๆ  
  

ใหประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการ ดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานที่เกี่ยวของ

และใหมีอํานาจดําเนินการใดๆ ที่เก่ียวของทุกประการ  รวมทั้งมีอํานาจกําหนดวันเริ่มตนใชสิทธิของใบสําคัญแสดง

สิทธิ   และ/หรือ แกไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ เงื่อนไขและรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของ และมีอํานาจในการพิจารณา

ขอกําหนด เงื่อนไข และรายละเอียดในการเสนอขายตางๆ เกี่ยวกับหลักทรัพยดังกลาวขางตน  รวมถึงเหตุใหตองออก

หุนใหมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิไดตามที่

เห็นสมควร  ภายใตขอกฎหมายและประกาศขอบังคับที่เกี่ยวของ 


