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รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (TNL-ESOP 2022)  
และใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้สามัญ (TNL-ESOP W 2022) 

ของบริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) 
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ท่ีออกให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  (รวมเรียกว่า “ธุรกรรม”) ในครั้งนี้เป็นไปตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 32/2551 ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เรื่อง การเสนอ
ขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (รวมที่แก้ไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ที่ ทจ. 32/2551”) โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์และความจ าเป็นในการเสนอขาย 

1.1. เพ่ือสร้างแรงจูงใจและตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่มีความตั้งใจ เสียสละ และทุ่มเทก าลัง
กายและก าลังใจในการท างานให้กับบริษัทจนประสบความส าเร็จและสร้างผลตอบแทนที่สม่ าเสมอให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทมาเป็นระยะเวลายาวนาน 

1.2. เพ่ือส่งเสริมแนวคิดความมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการของบริษัท เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานสร้างผลตอบแทนอย่างเต็มความสามารถให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว  อีกทั้งยังเป็นการจูงใจในทุก
ภาคส่วนที่ส าคัญในการที่จะร่วมกันด าเนินการศึกษาถึงรายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือแสวงหาโอกาสในการปรับปรุงและ
พัฒนาแผนธุรกิจของบริษัทเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง ยั่งยืนและสามารถ
สร้างก าไรให้แก่บริษัทได้อย่างเต็มที่ 

1.3. เพ่ือดึงดูดและจูงใจผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถสูง (Talent) ที่ได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัท 
ในการที่จะผลักดันและสร้างการเติบโตเพ่ิมเติมให้แก่บริษัทผ่านการแสวงหาโอกาสขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นที่
สามารถให้อัตราผลตอบแทนทางการลงทุนที่น่าพึงพอใจและสามารถสร้างการเติบโตให้กับกิจการในระยะยาวได้ อัน
จะส่งเสริมการเติบโตและยังให้เกิดผลประโยชน์ที่ดีท่ีสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต 

1.4. เพ่ือดึงดูด และเพ่ือรักษาบุคลากรและผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความสามารถให้สามารถท างานกับบริษัทต่อไปได้
ในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการด าเนินธุรกิจและความยั่งยืนของบริษัทในอนาคต 

1.5.  เพ่ือเป็นหนึ่งในแนวทางในการส่งเสริมเรื่องการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือรายย่อย (Free Float) บางส่วน เพ่ือให้

กิจการมีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยครบถ้วนตามเกณฑ์การด ารงสถานะบริษัทจดทะเบียนของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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2. รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 

2.1. หุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

หัวข้อ รายละเอียด 

ช่ือหลักทรัพย์ หุ้นสามัญของบริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) ออกให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานของบริษัท (TNL-ESOP 2022) 

ประเภทและชนิดของ
หลักทรัพย์ 

หุ้นสามัญเพ่ิมทุน  ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปล่ียนมือได้ 

มูลค่าที่ตราไว ้ หุ้นละ 1.00 บาท 

วิธีการเสนอขาย บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ
บริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติตามที่
ก าหนดในข้อ 3.1.1 โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทตาม
โครงการ ESOP 2022 มีสิทธจิองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด
ในข้อ 3.1.2 

จ านวนของหุ้นสามัญที่เสนอ
ขาย 

5,075,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 4.23 ของ
จ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัท ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ซึ่งมีจ านวน 120,000,000 หุ้น) 

ราคาเสนอขายตอ่หุ้น 21.10 บาท (ยี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งศูนย์บาท) เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิ 

โดยราคาดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่ ากว่าราคา
ตลาด ซึ่งค านวณโดยอ้างอิงกับราคาถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัท 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7 วัน
ท าการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพ่ือขออนุมัติธุรกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นช่วงระหว่าง
วันที่ 6 ถึง 15 กรกฎาคม 2565 โดยมีราคาเท่ากับ 21.56 บาทต่อหุ้น 

ราคาตลาดที่ใช้เปรียบเทียบ
กับราคาเสนอขาย 

ราคาตลาด ซึ่งค านวณโดยอ้างอิงกับราคาถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นของ
บริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ  ย้อนหลัง 7 วันท าการติดต่อกัน ก่อนวันที่
คณะกรรมการของบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพ่ือขอ
อนุมัติธุรกรรมในคร้ังนี้ ซึ่งเป็นช่วงระหว่างวันที่ 6 ถึง 15 กรกฎาคม 2565 โดย
มีราคาเท่ากับ 21.56 บาทต่อหุ้น 
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หัวข้อ รายละเอียด 

ที่มา เหตุผล และความ
เหมาะสมของการก าหนด
ราคาเสนอขาย 

บริษัทก าหนดราคาเสนอขายต่อหุ้นโดยอ้างอิงจากราคาตลาด ซึ่งค านวณโดย
อ้างอิงกับราคาถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ย้อนหลัง 7 วันท าการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติเสนอ
วาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพ่ือขออนุมัติธุรกรรมในคร้ังนี้ ซึ่งเป็นช่วง
ระหว่างวันที่ 6 ถึง 15 กรกฎาคม 2565 โดยมีราคาเท่ากับ 21.56 บาทต่อหุ้น 
โดยมีส่วนลดในอัตราร้อยละ 2.13 ของราคาตลาด 

วันที่ก าหนดราคาเสนอขาย วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติธุรกรรมนี้ 

ระยะเวลาการเสนอขาย บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (TNL-ESOP 2022) ให้แล้วเสร็จภายใน
ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น กล่าวคือ
ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 

วันที่ออกและเสนอขาย คณะกรรมการบริหาร  หรือ  ประธานกรรมการบริหาร  หรือ  บุคคลที่
คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมาย จะเป็นผู้
ก าหนดวันที่ออกและเสนอขาย 

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพ่ิม
ทุน 

บริษัทจะน าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่ เสนอขายในครั้งนี้เ ข้าจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

  

2.2. ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

หัวข้อ รายละเอียด 

ช่ือหลักทรัพย์ ใบส าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) ที่ออก
ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
(TNL-ESOP W 2022)”) 

ประเภทและชนิดของ
หลักทรัพย์ 

ใบส าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และไม่สามารถโอนเปล่ียน
มือได้ เว้นแตก่รณีอื่นใดท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

วิธีการเสนอขาย บริษัทจะจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ให้แก่ กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในข้อ 3.2.1 โดย
มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ บุคคล
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หัวข้อ รายละเอียด 

ที่คณะกรรมการบริหารหรือ ประธานกรรมการบริหารมอบหมาย เป็น 
ผู้ พิจารณาจัดสรรใบส าคัญแสดง สิทธิ  (TNL-ESOP W 2022) ภายใต้
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามกรอบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 

อายุของใบส าคัญแสดงสิทธ ิ 5 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) 
ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) บริษัทจะ
ไม่ขยายอายุใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) และจะเสนอขายหุ้น
รองรับให้แล้วเสร็จตามอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) 

จ านวนของใบส าคัญแสดง
สิทธิที่เสนอขาย 

ไม่เกิน 6,925,000 หน่วย  

ระยะเวลาการเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทจะจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ให้แล้วเสร็จ
ภายในภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
กล่าวคือภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 

วันที่ออกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

คณะกรรมการบริหาร  หรือ  ประธานกรรมการบริหาร หรือ  บุคคลที่
คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายจะเป็น 
ผู้ก าหนดวันที่ออกและเสนอขาย ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติจาก 
ผู้ถือหุ้นแล้ว 

ราคาเสนอขายตอ่หน่วย 0 บาทต่อหน่วย 

อัตราการใช้สิทธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการ
ปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) 

จ านวนหุ้นที่จัดสรรเพ่ือรองรับ
การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

ไม่เกิน 6,925,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 5.77 
ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัท ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ซึ่งมีจ านวน 120,000,000 หุ้น) 

ราคาใช้สิทธิ 21.10 บาท (ยี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งศูนย์บาท) เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิ 

โดยราคาดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่ ากว่าราคา
ตลาด ซึ่งค านวณโดยอ้างอิงกับราคาถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัท 
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันท าการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการ
ของบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพ่ือขออนุมัติธุรกรรม
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ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นช่วงระหว่างวันที่ 6 ถึง 15 กรกฎาคม 2565 โดยมีราคาเท่ากับ 
21.56 บาทต่อหุ้น 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรไม่สามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดง
สิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ได้ ดังที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.2.3 ผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) แต่ละรายสามารถใช้สิทธิตามวันก าหนด 
การใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อ 3.2.3 รวมถึงเป็นไปตามเงื่อนไขและระยะเวลา
การการใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อ 3.2.4 

ระยะเวลาแสดงความจ านงใน
การใช้สิทธิ 

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ที่ประสงค์ใช้สิทธิในการซื้อ
หุ้นสามัญของบริษัท ต้องแสดงความจ านงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ได้ในระยะเวลา 3 วันท าการก่อน
วันที่ 25 ของเดือนมีนาคมและเดือนสิงหาคม ตลอดอายุของใบส าคัญแสดง
สิทธิ (TNL-ESOP W 2022) และวันก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะตรงกับ
ระยะเวลา 10 วันท าการก่อนวันที่ใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) 
มีอายุครบ 5 ปี นับแต่วันที่บริษัทได้ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 
(TNL-ESOP W 2022)   

ในกรณีที่วันครบก าหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท าการของบริษัทให้เล่ือน
วันก าหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันท าการสุดท้ายก่อนหน้าวันก าหนด
ใช้สิทธิดังกล่าว 

ตลาดรองของใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

บริษัทจะไม่น าใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) เข้าจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิด
จากการใช้สิทธิ 

บริษัทจะน าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-
ESOP W 2022) เ ข้าจดทะเบียนเ ป็นหลักทรัพย์จดทะเ บียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ 

การปรับสิทธิของใบส าคัญ
แสดงสิทธ ิ

บริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
(Exercise Price) และอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (Exercise 
Ratio) ของใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ได้ตลอดอายุของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022)ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่
ก าหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง 
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่
ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพ่ือรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ (“ประกาศ ทจ. 
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34/2551”) และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องว่าต้องมีการปรับสิทธิ  โดยเหตุแห่งการปรับสิทธิ
หมายถึงกรณีดังต่อไปนี้ 

1. เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจาก
การรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 

2. เม่ือบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ า 

3. เม่ือบริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ าหรือมีการเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิในราคาต่ า 

4. เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ 
ผู้ถือหุ้น 

5. เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อก าหนด
สิทธ ิ

6. เม่ือมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ 1. ถึง 5. ที่ท าให้ผลประโยชน์ตอบ
แทนใดๆ ที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) จะได้รับเม่ือ
มีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  (TNL-ESOP W 2022) ด้อยไป
กว่าเดิม 

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาก าหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปล่ียนแปลงอัตราการใช้สิทธิ  และ/หรือ ราคา
การใช้สิทธิ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ 
(TNL-ESOP W 2022) ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม 

สิทธิและประโยชน์อย่างอื่น
นอกจากประโยชน์ตามปกติ
ของหุ้นสามัญ 

ไม่มี 
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3. หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (TNL-ESOP 2022) และใบส าคัญแสดงสิทธิ  
(TNL-ESOP W 2022) และการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) 

3.1. หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (TNL-ESOP 2022) 

3.1.1. หลักเกณฑ์ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (TNL-ESOP 2022) 

3.1.1.1. บริษัทจะด าเนินการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จ านวน 5,075,000 หุ้น ให้แก่ กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตามระยะเวลาการเสนอขาย ภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติในที่
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่
คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายให้เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดวัน
เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน  วันจองซื้อ  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.1.1.2. คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือ
ประธานกรรมการบริหารมอบหมาย ก าหนดรายชื่อและคุณสมบัติกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท  (TNL-ESOP 2022) ตาม
โครงการ TNL-ESOP 2022 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งมีสิทธิ
ได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนมีดังนี้ 

ก. มีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ในวันที่เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
(TNL-ESOP 2022) 

ข. หุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท แต่ละรายจะได้รับ ไม่
จ าเป็นต้องมีจ านวนเท่ากัน ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับต าแหน่ง ประสบการณ์ ผลงานในอดีต รวมถึง
ความสามารถและศักยภาพในการท าประโยชน์ให้กับบริษัทในอนาคต 

ค. ในกรณีที่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทส้ินสุดสภาพการเป็น กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานของบริษัท ไม่ว่าด้วยเหตุใดก่อนการจัดสรร ให้ถือว่าสิทธิในการที่จะได้รับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่จะได้รับการเสนอขายตามสิทธิส้ินสุดทันที 

3.1.1.3. ในกรณีที่หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท (TNL-ESOP 2022) ตามโครงการ TNL-ESOP 2022 เหลือ
จากการใช้สิทธิจองซื้อตามโครงการ TNL-ESOP 2022 ให้ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธาน
กรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็น
ผู้มีอ านาจในการพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท (TNL-ESOP 2022) ส่วนที่เหลือ 
หรือที่ส้ินผลมาจัดสรรให้แก่พนักงานรายอื่น อย่างไรก็ตาม จ านวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท 
(TNL-ESOP 2022) ที่จะได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมนั้นต้องไม่ท าให้พนักงานรายใดได้รับการจัดสรร
หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท (TNL-ESOP 2022) และ/หรือ ใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 
2022) เกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกส าหรับโครงการ ESOP 2022 ทั้งนี้ 
เป็นไปตามข้อก าหนดในประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ที่ ทจ. 32/2551 
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3.1.1.4. การเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในคร้ังนี้เป็นไปตาม ประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ที่ ทจ. 32/2551 และ
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่องการ 
ค านวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการก าหนดราคาตลาดเพ่ือการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่  
ออกใหม่ในราคาต่ า รวมทั้งประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3.1.2. เง่ือนไขในการจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (TNL-ESOP 2022)  

3.1.2.1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (TNL-ESOP 2022) จะต้อง 
มีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ในวันที่จองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว  

3.1.2.2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (TNL-ESOP 2022)  
ตามสิทธิของตน พร้อมช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (TNL-ESOP 2022) ดังกล่าวในวันจอง 
ซื้อหรือวันอื่นที่อาจขยายออกไปตามที่คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือ 
บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายก าหนด  

3.1.2.3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตามโครงการ TNL-ESOP 2022 มีภาระภาษีเงินได้ 
บุคคลธรรมดาที่ต้องจ่ายภาษีทันทีในวันที่จองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (TNL-ESOP 2022) ตามส่วน 
ของก าไรที่เกิดข้ึนระหว่างราคาเสนอขายกับราคาตลาด  

3.1.3. ข้อผูกพันระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในการเสนอขายหุ้นสามัญ 
เพ่ิมทุน (TNL-ESOP 2022)  

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (TNL-ESOP 2022)  
ตาม โครงการ TNL-ESOP 2022 และจองซื้อ จะถูกห้ามขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรร (Silent Period) เป็น
ระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ ได้รับกรรมสิทธิ์ ในหุ้นสามัญเพ่ิมทุน  (TNL-ESOP 2022) ตามโครงการ  
TNL-ESOP 2022  โดยเม่ือครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
(TNL-ESOP 2022) ดังกล่าวกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะสามารถทยอยขายหุ้นสามัญเพ่ิม
ทุน (TNL-ESOP 2022) ที่ถูกส่ังห้ามขายดังกล่าวได้ในจ านวนไม่เกินร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
(TNL-ESOP 2022) ทั้งหมดท่ีถูกส่ังห้ามขาย และเม่ือครบก าหนดระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ได้รับกรรมสิทธิ์
ในหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (TNL-ESOP 2022) ดังกล่าวแล้ว กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจึงจะ
สามารถขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (TNL-ESOP 2022) ได้ทั้งหมด 
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3.2. หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ  (TNL-ESOP W 2022) และการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) 

3.2.1. หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) 

3.2.1.1. บริษัทจะด าเนินการจัดสรรและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ  (TNL-ESOP W 2022) จ านวน 
6,925,000 หน่วย ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตามระยะเวลาการเสนอขาย 
ภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธาน
กรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร มอบหมาย ให้
เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดวันเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022)  วันจองซื้อ 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.2.1.2. คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือ
ประธานกรรมการบริหารมอบหมาย ก าหนดรายชื่อและคุณสมบัติกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022)  ตามโครงการ 
ESOP 2022 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร  และพนักงานของบริษัท ซึ่งมีสิทธิ
ได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน มีรายละเอียดดังนี ้

ก. มีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ในวันที่จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 
(TNL-ESOP W 2022) 

ข. ใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท  
แต่ละรายจะได้รับ ไม่จ าเป็นต้องมีจ านวนเท่ากัน ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับต าแหน่ง ประสบการณ์ 
ผลงานในอดีต รวมถึงความสามารถและศักยภาพในการท าประโยชน์ให้กับบริษัทในอนาคต 

ค. ในกรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทส้ินสุดสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท
ไม่ว่าด้วยเหตุใดก่อนการจัดสรร ให้ถือว่าสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-
ESOP W 2022) ตามสิทธิส้ินสุดทันท ี

3.2.1.3. ในกรณีที่มีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) รายใด ไม่สามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ได้ดังที่ก าหนดในข้อ 3.2.2 บริษัทจะน าใบส าคัญแสดงสิทธิ 
(TNL-ESOP W 2022) ที่ส้ินผลหรือได้รับคืนในกรณีดังกล่าว มาจัดสรรให้แก่พนักงานรายอื่น 
อย่างไรก็ตาม จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ที่จะได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมนั้น
ต้องไม่ท าให้พนักงานรายใดได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท (TNL-ESOP 2022) และ/
หรือ ใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) เกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่
ออกส าหรับโครงการ ESOP 2022 โดยเป็นไปตามข้อก าหนดในประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ที่ ทจ. 
32/2551 
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3.2.2. การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) 

3.2.2.1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 
2022) ไปแล้ว จะต้องยังคงมีสถานภาพเป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท ในวัน
ก าหนดการใช้สิทธินั้นๆ เว้นแต่เป็นไปตามข้อ 3.2.2.4 

3.2.2.2. หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP 
W 2022) หรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วนและใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ดังกล่าว ครบอายุ
ตามที่ก าหนดแล้ว ให้ถือว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทสละสิทธิการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ที่เหลือดังกล่าว โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท 

3.2.2.3. กรณีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ  (TNL-ESOP W 2022) ที่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
ส้ินสภาพการจ้างงาน เนื่องจากการลาออก โดยการเลิกจ้างหรือให้ออกจากงาน หรือไม่ว่าด้วย
สาเหตุใดๆ บริษัทจะน าใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ที่ส้ินผล หรือได้รับคืนในกรณี
ดังกล่าว มาจัดสรรให้แก่พนักงานรายอื่น โดยเป็นไปตามข้อก าหนดในประกาศส านักงาน ก.ล.ต.  
ที่ ทจ. 32/2551 

3.2.2.4. คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจโดยสมบูรณ์ในการร่วมกันพิจารณาก าหนด หรือแก้ไขเงื่อนไขในการ
ใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ซึ่งอาจแตกต่างไปจากที่ได้ระบุมาข้างต้นได้ 

3.2.3. การก าหนดวันใช้สิทธิ 

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) สามารถที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท
ได้ในระยะเวลา 3 วันท าการก่อนวันที่ 25 ของเดือนมีนาคมและเดือนสิงหาคม ตลอดอายุของใบส าคัญแสดง
สิทธิ (TNL-ESOP W 2022) โดยวันก าหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ ภายในระยะเวลา 3 วันท าการก่อนวันที่ 
25 สิงหาคม 2567 (“วันก าหนดการใช้สิทธิ”) และวันก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะตรงกับระยะเวลา 
10 วันท าการก่อนวันที่ใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) มีอายุครบ 5 ปี นับแต่วันที่บริษัทได้ออก
และเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) (“วันก าหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย”) ทั้งนี้  
ในกรณีที่วันก าหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดท าการของบริษัท ให้เล่ือนก าหนดวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็น
วันท าการก่อนหน้า 

3.2.4. เง่ือนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ 

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ตามโครงการ ESOP 2022 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 
ที่ออกใหม่ของบริษัทในราคาใช้สิทธิที่ 21.10 บาทต่อหุ้น ได้เม่ือได้รับการประเมินผลงานเป็นไปตามที่บริษัท
ก าหนดส าหรับแต่ละต าแหน่ง และท างานตามช่วงเวลาดังต่อไปน้ี 
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เมื่อครบระยะเวลานับจากวันที่ออก
ใบส าคัญแสดงสิทธ ิ(TNL-ESOP W 2022) 

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) 
ที่สามารถใช้สิทธิได้ในแต่ละช่วงเวลา 

(ร้อยละของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ  
(TNL-ESOP W 2022) ทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร) 

เม่ือครบ 24 เดือน ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 25 

เม่ือครบ 36 เดือน ใช้สิทธิเพ่ิมได้อีกไม่เกินร้อยละ 25 

เม่ือครบ 48 เดือน ใช้สิทธิเพ่ิมได้อีกไม่เกินร้อยละ 25 

เม่ือครบ 60 เดือน ใช้สิทธิได้ท้ังหมด 

ทั้ งนี้  กรณีใบส าคัญแสดงสิทธิ  (TNL-ESOP W 2022) ที่ เหลือจากการใช้ สิทธิหรือไม่ถูกใช้ สิทธิใน 
วันก าหนดการใช้สิทธิใด ๆ สามารถสะสมเพ่ือน าไปใช้สิทธิได้ในวันก าหนดการใช้สิทธิครั้งต่อๆ ไปได้ตลอด
อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) แต่หากครบก าหนดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ   
(TNL-ESOP W 2022) แล้ว ใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและ
ส้ินผลไป 

4. รายช่ือกรรมการของบริษัทที่ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนและจ านวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่ได้รับการ
เสนอขายในคร้ังนี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง จ านวนหุ้นสามัญเพ่ิม
ทุนที่ได้รับการจัดสรร 

(หุ้น) 

ร้อยละของ
จ านวนหุ้น

สามัญทั้งหมด 
ที่ออก1/ 

1. นายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการ 100,000 0.83 

2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการ 100,000 0.83 

3. นางสาวดุษฎี สุนทรธ ารง กรรมการ และ 
กรรมการผู้จัดการ 

100,000 0.83 

4. นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์ กรรมการ 100,000 0.83 

5. นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ กรรมการ 100,000 0.83 

6. นางสาวยุพาพร เจียรกุล กรรมการ 100,000 0.83 
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รายช่ือ ต าแหน่ง จ านวนหุ้นสามัญเพ่ิม
ทุนที่ได้รับการจัดสรร 

(หุ้น) 

ร้อยละของ
จ านวนหุ้น

สามัญทั้งหมด 
ที่ออก1/ 

7. นายวศิน เตยะธิต ิ กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

100,000 0.83 

8. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 

100,000 0.83 

หมายเหตุ 1/ ร้อยละของจ านวนหุ้นสามัญทั้งหมดท่ีออกส าหรับโครงการ ESOP 2022 จ านวนรวม 12,000,000 หุ้น 

5. รายช่ือกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้น
สามัญทั้งหมดที่ออกส าหรับโครงการ ESOP 2022 

- ไม่มี –  

6. ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน  (TNL-ESOP 2022) และ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท  

6.1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

ในการค านวณเพ่ือแสดงผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) บริษัทได้ใช้ราคาตลาดตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การค านวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และ
การก าหนดราคาตลาดเพ่ือการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ า 

โดยคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้ราคาตลาดของบริษัท หมายถึง  ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัทใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันท าการ ก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทเพ่ือขออนุมัติธุรกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นช่วงระหว่างวันที่ 6 ถึง 15 กรกฎาคม 2565 เท่ากับ 21.56 บาทต่อหุ้น 

ทั้งนี้ ส าหรับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ครั้งนี้ จะยังไม่กระทบต่อราคาตลาด
ของหุ้นสามัญ แต่หากผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ อาจส่งผลกระทบต่อราคา
ตลาดของหุ้นสามัญได้ โดยผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ที่อาจเกิดข้ึนทั้งจากการเสนอขายหุ้น
สามัญเพ่ิมทุน  (TNL-ESOP 2022) และใบส าคัญแสดงสิทธิ  (TNL-ESOP W 2022) คิดเป็นร้อยละ 0.21 ซึ่ ง มี
รายละเอียดการค านวณดังต่อไปนี้ 
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รายละเอียดการค านวณ 

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น 
ของหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
(TNL-ESOP 2022) 
 

= (ราคาตลาด – ราคาเสนอขาย) x จ านวนหุน้สามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) ที่เสนอขาย 
 ราคาตลาด x จ านวนหุ้นช าระแล้ว 
  

=  (21.56 – 21.10) x 5,075,000 
 21.56 x 120,000,000 
  

= ร้อยละ 0.09 
 

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น 
ของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
(TNL-ESOP W 2022) 
 

= (ราคาตลาด – ราคาใช้สิทธิ) x จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธ ิ(TNL-ESOP W 2022) ที่ออก 

 ราคาตลาด x จ านวนหุ้นช าระแล้ว 
  

=  (21.56 – 21.10) x 6,925,000 
 21.56 x 120,000,000 
  

= ร้อยละ 0.12 
 

ผลกระทบต่อราคาตลาด 
ของโครงการ ESOP 
 

= (ราคาตลาด – ราคาใช้สิทธิ) x จ านวนหุน้ที่ออกตามโครงการ ESOP 
 ราคาตลาด x จ านวนหุ้นช าระแล้ว 
  

=  (21.56 – 21.10) x 12,000,000 
 21.56 x 120,000,000 
  

= ร้อยละ 0.21 
 

ผลกระทบต่อราคาตลาด   
ของหุ้นทั้งหมดรวม = ร้อยละ 0.21 

 

6.2. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 

ในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (TNL-ESOP 2022) ทั้งหมดจ านวน 5,075,000 หุ้น และผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ 
(TNL-ESOP W 2022) มาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนทั้งจ านวน 6,925,000 หน่วย โดยที่ในปัจจุบันบริษัทมีหุ้นที่ออก
และช าระแล้วทั้งหมด 120,000,000 หุ้น จะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 
ร้อยละ 9.09 โดยมีรายละเอียดการค านวณ ดังนี้ 
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รายละเอียดการค านวณ 

ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของ = จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) ที่เสนอขาย 
ผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกหุ้น  จ านวนหุ้นช าระแล้ว + จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) ที่เสนอขาย 
สามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022)   
 =   5,075,000 
  120,000,000 +  5,075,000 
   
 = ร้อยละ 4.06 

 
ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของ = จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธ ิ(TNL-ESOP W 2022) ที่ออก 
ผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกใบส าคัญ  จ านวนหุ้นช าระแล้ว + จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ที่ออก 
แสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022)   
 =  6,925,000 
  120,000,000 + 6,925,000 
   
 = ร้อยละ 5.46 

 

ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของ = จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย + จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออก 
ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมด  จ านวนหุ้นช าระแล้ว + จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย + จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออก 
   
 =   5,075,000 + 6,925,000 
  120,000,000 + 5,075,000 + 6,925,000 
   
 = ร้อยละ 9.09 

 

6.3. ผลกระทบต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per share Dilution) 

ในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (TNL-ESOP 2022) ทั้งหมดจ านวน 5,075,000 หุ้น และผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ 
(TNL-ESOP W 2022) มาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนทั้งจ านวน 6,925,000 หน่วย โดยที่ในปัจจุบันบริษัทมีหุ้นที่ออก
และช าระแล้วทั้งหมด  120,000,000 หุ้น และมีก าไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลังนับถึงไตรมาสที่ 1 ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 
2565 จ านวน  66.22  ล้านบาท จะมีผลกระทบต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per share Dilution) ร้อยละ 9.09 โดยมี
รายละเอียดการค านวณ ดังนี้ 

ผลกระทบต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น = ก าไรสุทธิต่อหุ้น (ก่อนเสนอขาย) - ก าไรสุทธิตอ่หุ้น (หลังเสนอขาย) 
  ก าไรสุทธิต่อหุ้น (ก่อนเสนอขาย) 
   
 = 0.54 – 0.49 
  0.54 
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 = ร้อยละ 9.09 

 

ก าไรสุทธิต่อหุ้นก่อนเสนอขาย = ก าไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง 

  จ านวนหุ้นช าระแล้ว 
   
  65,215,289 บาท 
  120,000,000 หุ้น 
   
 = 0.54 บาทตอ่หุ้น 

 
ก าไรสุทธิต่อหุ้นหลังเสนอขาย = ก าไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง 
  จ านวนหุ้นช าระแล้ว + จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) ที่เสนอขาย + จ านวน

ใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ที่ออก 
   
 = 65,215,289 บาท 
  120,000,000 + 5,075,000 + 6,925,000 
   
 = 0.49 บาทตอ่หุ้น 

 

7. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน  (TNL-ESOP 2022) และ
ใบส าคัญแสดงสิทธ ิ(TNL-ESOP W 2022) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท  

ตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ที่ ทจ. 32/2551 การเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (TNL-ESOP 2022) และใบส าคัญ
แสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกิน
กว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (TNL-ESOP 
2022) และใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ในครั้งนี้ 
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8. รายช่ือกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะใหเ้ข้าร่วมประชุม และเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง จ านวนหุ้น
สามัญเพ่ิมทุน 
(TNL-ESOP 

2022) ที่ได้รับ
การจัดสรร 

(หุ้น) 

จ านวนใบส าคัญ
แสดงสิทธิ (TNL-
ESOP W 2022) 
ที่ได้รับการ

จัดสรร (หน่วย) 

ร้อยละของ
หลักทรัพย์

ทั้งหมดที่เสนอ
ขายตามโครงการ 
ESOP 2022 ที่
ได้รับการจัดสรร 

1. นายวศิน เตยะธิต ิ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

100,000 - 0.83 

2. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

100,000 - 0.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


