
 
โครงการจัดสรรหลักทรัพย 

ของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากดั (มหาชน) 
ใหแกพนักงานของบริษัท และบริษัทยอย (ESOP) 

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

ขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท (“ใบสําคญัแสดงสิทธิ”) ใหแกพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย
ท่ีบริษัทถอืหุนในสัดสวนไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด (ESOP) ตามรายละเอียด
ดังน้ี 

 
1. วัตถุประสงคและความจําเปน 
 

1.1  เพื่อใหพนักงานมีสวนรวมในความเปนเจาของบริษัท 
1.2  เพื่อเปนสิ่งจูงใจ และเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหแกพนักงานในการปฎบัิติงาน 
1.3  เพื่อรักษาบุคลากรที่มคีวามสามารถและมีประสิทธิภาพในการทํางานใหอยูกับบริษัท 

 
2.  รายละเอียดเกีย่วกับหลักทรัพย 
 
2.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ประเภท : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษทั เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้           
ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

ชนิด : ระบุช่ือผูถือ และเปลี่ยนมือไมได 
การเสนอขาย : พนักงานของบริษัท และบริษัทยอย 
อาย ุ : 3 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
จํานวน : 48,680,463 หนวย 
จํานวนหุนท่ีรองรับการใชสิทธิ : 48,680,463 หุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท) 
ราคาเสนอขาย : 0 บาท ตอหนวย 
อัตราการใชสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย : 1 หุนสามัญ เวนแตจะมีการปรับอัตราการใช

สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 
ราคาใชสิทธิ : เทากับราคาตลาดของหุนปดเฉลี่ย 60 วันทําการกอนวันประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2552 
ระยะเวลาการเสนอขาย : ภายใน 1 ป นับแตวันท่ีที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัต ิ
วันกําหนดใชสิทธิ : ทุกๆ 3 เดือน  



 
สัดสวนการใชสทิธิ : ปท่ี1 ไมเกินรอยละ 25 ตอป ของจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีไดรบัจัดสรร

ท้ังหมด 
      ปที่ 2 เพิ่มข้ึนไมเกินรอยละ 25 ตอป ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไดรับ   

   จัดสรรท้ังหมด 
  ปท่ี 3 เพิ่มข้ึนไมเกินรอยละ 50 ตอป ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไดรับ     
 จัดสรรท้ังหมด 

 
3.  รายชื่อกรรมการที่เปนพนักงานจะไดรับการจัดสรรหลักทรัพย 
 

 คุณพิเชษฐ       วิภวศภุกร   
 คุณจรูญศกัดิ์    บัณฑูรจินดา 

 
4.  รายชื่อพนักงานที่จะไดรับการจัดสรรหลักทรัพยเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนทั้งหมด 
 

ไมมีพนักงานท่ีจะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนหลักทรัพยท้ังหมดท่ี
ออกและเสนอขายในคร้ังนี ้
 
5.  ผลกระทบที่จะมีตอผูถือหุนจาการจัดสรรหลักทรัพยในครั้งนี ้
 
5.1  ผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (price dilution) 
 เน่ืองจากราคาใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ไดกําหนดจากราคาตลาดของหุนปดเฉลี่ย 60 วันทําการกอน
วันประชุมสามญัผูถือหุนประจําป 2552 ซึ่ง ณ ปจจุบันยังไมทราบราคาตลาดของหุนดังกลาว ดังนั้น จึงยังไมสามารถ
ระบุผลกระทบตอราคาตลาดของหุนได 
 



 
5.2  ผลกระทบตอสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนเดิม (control dilution) 
 ในกรณีมกีารใชสิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท้ังหมดซ้ือหุนจํานวน 48,680,463 หุน โดยท่ีบริษัทมีหุนท่ี
จําหนายไดแลวท้ังหมด ณ วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2552 จํานวน 2,334,609,266 หุน จะมีผลกระทบตอสวนแบงกําไร
หรือสิทธิในการออกเสยีงของผูถือหุนเดมิ (control dilution) ทำใหสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุน
เดิมลดลงในอัตรารอยละ 2.04 ของสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสยีงเดมิ 
 
6.  หลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธ ิ
 
คุณสมบัติของผูรับการจัดสรร : เปนพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันท่ีออกและเสนอขายหลกัทรัพย

คร้ังน้ี 
 
หลักเกณฑการจดัสรร  :  ใหประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ/หรือ กรรมการผูอํานวยการ เปนผูกําหนด

รายชื่อของพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยท่ีจะไดรับการจัดสรรและ
กําหนดจํานวนใบสําคัญแสดงสทิธิท่ีจะจัดสรรใหแกพนักงานแตละราย ทั้งน้ี 
ในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกพนักงานแตละรายจะพิจารณาจาก
ความสามารถและประสิทธิภาพในการทํางาน ประสบการณในการทํางาน ผล
การปฏิบัติงาน ศักยภาพ อัตราเงินเดือน ตําแหนง และอายุงาน ความสามารถ
ในการสรางคุณประโยชนแกองคกรท่ีเปนลกัษณะเดนตามความเหมาะสม 

 
เงื่อนไขในการใชสิทธิ  : 1. พนักงานท่ีไดรับจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนของบริษัท ตองเปน

พนักงานของบริษัทและบริษัทยอยในวันกาํหนดใชสิทธิของการใชสิทธิในคราว
น้ันดวย เวนแตกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเปนพนักงาน
ของบริษัทและบริษัทยอย เน่ืองจากเกษยีณอายเุสียชีวติ   เจ็บปวย หรือทุพล
ภาพจนไมสามารถทํางานไดอกีตอไป ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ 
ทายาทของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ (แลวแตกรณี) สามารถใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิไดตอไปตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 : 2. ในกรณีที่ผูถอืใบสําคญัแสดงสิทธิไดโอนยายไปทํางานในบริษัทในเครือ ผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวยังคงสามารถใชสิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ
ไดตอไป 

 : 3. ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเปนพนักงานของบริษัท
หรือบริษัทยอย เนื่องจากลาออก และ/หรือ บริษัทเลิกจางหรือใหออกจากงาน
ไมวาดวยสาเหตใุดๆ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดงักลาวไมสามารถใชสิทธิตาม



 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (ที่ยังไมไดใชสิทธิ) ท่ีเหลืออยูไดอกี ท้ังน้ี ผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิจะตองสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวท้ังหมดคืนใหแกบริษัท
โดยทันที ซึ่งประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ/หรือ กรรมการผูอํานวยการจะนํา
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไปจัดสรรใหแกพนักงานรายอื่นๆ ของบริษัทตอไป 
โดยท่ีหากเปนการจัดสรรใหพนักงานท่ีจะไดรับการจัดสรรเกินกวารอยละ 5 
ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายท้ังหมดในคร้ังน้ีบริษัท
จะตองนําเสนอในที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรดงักลาวกอน 
    

7. สิทธิของผูถือหุนในการคัดคานการเสนอขายหลกัทรัพยในคร้ังนี้ 
 
 การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในคร้ังน้ีตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 
3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  และตองไมมผีูถือหุนซ่ึงถอืหุน
รวมกันเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมคดัคานการเสนอขายหลักทรัพยในคร้ังน้ี 
 
8. เงื่อนไขอ่ืนๆ  
  

ใหประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ/หรือ กรรมการผูอํานวยการ ดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานท่ี
เกี่ยวของและใหมีอํานาจดําเนินการใดๆ ท่ีเกี่ยวของทุกประการ  รวมท้ังมีอํานาจกําหนดวันเร่ิมตนใชสิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ   และ/หรือ แกไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ เงื่อนไขและรายละเอียดตางๆ ท่ีเกี่ยวของ และมีอํานาจใน
การพิจารณาขอกําหนด เงื่อนไข และรายละเอียดในการเสนอขายตางๆ เกีย่วกับหลักทรัพยดังกลาวขางตน  รวมถึง
เหตุใหตองออกหุนใหมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสทิธิของใบสําคัญแสดง
สิทธิไดตามท่ีเห็นสมควร  ภายใตขอกฎหมายและประกาศขอบังคับท่ีเกีย่วของ 


