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สรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ 
บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) 

ให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท (“โครงการ ESOP”) ครัง้ที่ 1 
 

1. วัตถุประสงค์และความจาํเป็นในการเสนอขายใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ 
 

การกําหนดให้มีโครงการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญต่อกรรมการท่ีเป็นผู้ บริหาร 

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยในครัง้นี ้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างกําลงัใจ

ให้กบับคุลากรท่ีมีสว่นร่วมในความสําเร็จของบริษัทท่ีผา่นมา และเพ่ือสร้างแรงจงูใจและเป็นผลตอบแทน

การปฏิบติังานแก่บคุลากรของบริษัทให้มีความตัง้ใจในการทํางานกบับริษัทต่อไปในระยะยาว อนัจะเป็น

ประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทและก่อให้เกิดผลตอบแทนสงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอนาคต 

 
2. รายละเอียดเก่ียวกับใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น 
 

ผู้ออกใบสําคญัแสดงสทิธิ : บริษัท เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

 

ประเภท : ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส 

เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) เสนอขายให้แก่กรรมการท่ี

เป็นผู้บริหาร ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท และ/หรือ บริษัท

ยอ่ย 

 

ชนิด : ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและไม่

สามารถโอนเปล่ียนมือได้ ยกเว้นเป็นกรณีตามท่ีระบใุน

ข้อกําหนดสทิธิ 

 

วิธีการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ : จดัสรรให้แก่กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ผู้บริหาร และพนกังานของ

บริษัทและ/หรือบริษัทยอ่ย โดยไมผ่า่นผู้ รับช่วงซือ้หลกัทรัพย์ 

 

อายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิ : 5 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขาย 

 

จํานวนของใบสําคญัแสดงสทิธิท่ี 

เสนอขาย 

 

: 6,412,500 หน่วย คิดเป็น 1.0% ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออก

เสียงทัง้หมด ณ วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท 

 

ราคาการใช้สิทธิตอ่หุ้น : 1.59 บาท 
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ราคาตลาดเปรียบเทียบกบัราคาการใช้

สทิธิ และวิธีการคํานวณ 

: เว้นแตมี่การปรับสทิธิตามท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดสิทธิ ราคาการใช้

สิทธิต่อหุ้ นเท่ากับ 1.59 บาท ซึ่งราคาดังกล่าวไม่ถือเป็นการ

เสนอขายหลกัทรัพย์ในราคาต่ํากว่าราคาตลาด ซึ่งคํานวนโดย

อ้างองิกบัราคาซือ้ขายถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้นบริษัทในตลาด

หลกัทรัพย์ 15 วนัทําการก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติในครัง้นี ้

(คํานวณจากราคาตลาดระหว่างวันท่ี 23 มกราคม – 10 

กมุภาพนัธ์ 2555 ราคาหุ้นละ 1.59บาท 

 

ท่ีมา เหตผุล และความเหมาะสมของ

ราคาการใช้สิทธิ และราคาตลาด 

 

: กําหนดราคาตลาดโดยอ้างองิกบัราคาซือ้ขายเฉล่ียของหุ้นบริษัท

ในตลาดหลกัทรัพย์ 15 วนัทําการก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติ

ในครัง้นี ้ ซึง่เป็นช่วงเวลาท่ีคณะกรรมการเช่ือว่าได้สะท้อนราคา

ตลาดของหุ้นบริษัทได้อยา่งเหมาะสมในระดบัหนึง่ 

 

การกําหนดราคาการใช้สิทธิให้เท่ากับราคาตลาดเป็นไปเพ่ือ

สร้างแรงจูงใจให้กับกรรมการท่ีเป็นผู้ บริหาร ผู้ บริหาร และ

พนักงานท่ีได้รับใบสําคัญแสดงสิทธิให้ร่วมกันสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้กบับริษัท ซึ่งกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ผู้บริหาร และพนักงาน

ดังกล่าวจะได้รับผลตอบแทนท่ีแปรผันโดยตรงกับผลการ

ดําเนินงานของบริษัท  

 

อตัราการใช้สิทธิ : ใบสําคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น เว้นแต่

มีการปรับสทิธิตามข้อกําหนดสทิธิ 

 

วนัออกและเสนอขายใบสําคญัแสดง

สทิธิ 

: จะเสนอขายภายใน 1 ปีนบัจากได้รับมติจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

โดยคณะกรรมการหรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจะเป็นผู้ กําหนด

วนัออกและเสนอขาย 

 

จํานวนหุ้นสามญัท่ีรองรับการใช้สทิธิ : 6,412,500 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.0 

ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทจํานวน 

641,250,000 หุ้น 

 

ทัง้นีบ้ริษัทจะเสนอขายหุ้นรองรับนีใ้ห้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ

ให้แล้วเสร็จตามอายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิ 
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เหตใุนการต้องออกหุ้นใหมเ่พ่ือรองรับ

การเปล่ียนแปลงการใช้สทิธิ 

: เม่ือมีการดําเนินการปรับราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สิทธิ

ตามเง่ือนไขตามข้อกําหนดสทิธิ  

 

ตลาดรองของใบสําคญัแสดงสิทธิ : ไมมี่ 

 

เง่ือนไขและระยะเวลาการใช้สทิธิ : ใบสําคญัแสดงสิทธิทัง้หมดจํานวน 6,412,500 หน่วย ท่ีเสนอ

ขายตามโครงการ ESOP นี ้ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถท่ี

จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของบริษัทได้รวม 12 

ครัง้ โดยสามารถใช้สิทธิครัง้แรกได้เม่ือครบระยะเวลา 2 ปี นบั

จากวนัท่ีบริษัทออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ สําหรับ

การใช้สิทธิครัง้ต่อๆไป ตรงกับวันทําการสุดท้ายของเดือน

มีนาคม มิถนุายน กนัยายน และธันวาคม (“วนัใข้สิทธิ”) ยกเว้น

วนัใช้สิทธิครัง้ท่ี 12 (“วนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย”) ตรงกบัวนัครบ

กําหนดระยะเวลา 5 ปีนับแต่วนัท่ีบริษัทออกและเสนอขาย

ใบสําคญัแสดงสทิธิ 

 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถท่ีจะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั

ท่ีออกใหมข่องบริษัทได้ตามรายละเอียดดงันี ้

 

วันใช้สิทธิครัง้แรก : ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิ

ได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของใบสําคญัแสดงสิทธิทัง้หมดท่ีผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสทิธิแตล่ะคนได้รับจดัสรรจากบริษัท 

 

วันใช้สิทธิครัง้ที่ 2 : ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้

ไม่เกินร้อยละ 40 ของใบสําคัญแสดงสิทธิทัง้หมดท่ีผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจดัสรรจากบริษัท (ซึง่รวมกบั

สทิธิท่ีได้จากวนัใช้สทิธิครัง้ท่ี 1) 

 

วันใช้สิทธิครัง้ที่ 3 : ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้

ไม่เกินร้อยละ 40 ของใบสําคัญแสดงสิทธิทัง้หมดท่ีผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจดัสรรจากบริษัท (ซึง่รวมกบั

สทิธิท่ีได้จากวนัใช้สทิธิครัง้ท่ี 1-2) 

 

วันใช้สิทธิครัง้ที่ 4 : ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้

ไม่เกินร้อยละ 40 ของใบสําคัญแสดงสิทธิทัง้หมดท่ีผู้ ถือ
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ใบสําคญัแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจดัสรรจากบริษัท (ซึง่รวมกบั

สทิธิท่ีได้จากวนัใช้สทิธิครัง้ท่ี 1-3) 

 

วันใช้สิทธิครัง้ที่ 5 : ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้

ไม่เกินร้อยละ 70 ของใบสําคัญแสดงสิทธิทัง้หมดท่ีผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจดัสรรจากบริษัท (ซึง่รวมกบั

สทิธิท่ีได้จากวนัใช้สทิธิครัง้ท่ี 1-4) 

 

วันใช้สิทธิครัง้ที่ 6 : ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้

ไม่เกินร้อยละ 70 ของใบสําคัญแสดงสิทธิทัง้หมดท่ีผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจดัสรรจากบริษัท (ซึง่รวมกบั

สทิธิท่ีได้จากวนัใช้สทิธิครัง้ท่ี 1-5) 

 

วันใช้สิทธิครัง้ที่ 7 : ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้

ไม่เกินร้อยละ 70 ของใบสําคัญแสดงสิทธิทัง้หมดท่ีผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจดัสรรจากบริษัท (ซึง่รวมกบั

สทิธิท่ีได้จากวนัใช้สทิธิครัง้ท่ี 1-6) 
 
วันใช้สิทธิครัง้ที่ 8 : ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้

ไม่เกินร้อยละ 70 ของใบสําคัญแสดงสิทธิทัง้หมดท่ีผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจดัสรรจากบริษัท (ซึง่รวมกบั

สทิธิท่ีได้จากวนัใช้สทิธิครัง้ท่ี 1-7) 

 

วันใช้สิทธิครัง้ที่ 9 : ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้

ร้อยละ 100 ของใบสําคญัแสดงสิทธิทัง้หมดท่ีผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจดัสรรจากบริษัท (ซึง่รวมกบัสิทธิท่ีได้

จากวนัใช้สทิธิครัง้ท่ี 1-8) 

 

วันใช้สิทธิครัง้ที่ 10 : ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิ

ได้ร้อยละ 100 ของใบสําคญัแสดงสิทธิทัง้หมดท่ีผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจดัสรรจากบริษัท (ซึง่รวมกบัสิทธิท่ีได้

จากวนัใช้สทิธิครัง้ท่ี 1-9) 

 

วันใช้สิทธิครัง้ที่ 11 : ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิ

ได้ร้อยละ 100 ของใบสําคญัแสดงสิทธิทัง้หมดท่ีผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจดัสรรจากบริษัท (ซึง่รวมกบัสิทธิท่ีได้
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จากวนัใช้สทิธิครัง้ท่ี 1-10) 

 

วันใช้สิทธิครัง้สุดท้าย : ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้

สิทธิได้ร้อยละ 100 ของใบสําคัญแสดงสิทธิทัง้หมดท่ีผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจดัสรรจากบริษัท (ซึง่รวมกบั

สทิธิท่ีได้จากวนัใช้สทิธิครัง้ท่ี 1-11) 

 

ตลาดรองของหุ้นท่ีเกิดจากการใช้สทิธิ 

 

: บริษัทจะนําหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สทิธิเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

สทิธิและผลประโยชน์อ่ืน : ไมมี่ 

 
3. หลักเกณฑ์การจัดสรร วธีิการเสนอขายใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ 
 

3.1 หลกัเกณฑ์ในการจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิ 

จดัสรรให้แก่กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ทัง้นี ้ผู้ ท่ีจะ

ได้รับการจดัสรรจะต้องมีสถานะเป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัท และ/

หรือบริษัทย่อย  ณ วนัท่ีมีการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ กําหนด

รายช่ือและ/หรือคณุสมบติัของกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท และ/หรือ

บริษัทย่อย ท่ีจะได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิและจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีแต่ละรายจะ

ได้รับการจดัสรร ซึ่งไม่จําเป็นต้องมีจํานวนเท่ากัน ขึน้อยู่กับการพิจารณาตําแหน่งและอายุงาน

ประกอบ 

 

3.2 วิธีการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ 

บริษัทจะดําเนินการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทัง้หมดให้แก่กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ผู้บริหาร และ

พนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยให้เสร็จภายใน 1 ปีนบัจากวนัท่ีได้รับมติจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

ของบริษัท โดยคณะกรรมการหรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจะเป็นผู้ กําหนดวันออกและเสนอขาย

ใบสําคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว 

 

4. รายช่ือกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่จะได้รับการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสทิธิและจาํนวนใบสาํคัญ
แสดงสทิธิที่ได้รับการจัดสรรในครัง้นีป้ระกอบด้วย 

# รายช่ือ ตําแหน่ง จํานวนท่ีได้รับการ

จดัสรร 

ร้อยละของจํานวนท่ี

ออกและเสนอขาย 

1 นายเผดจ็ หงษ์ฟ้า ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 320,625 5.0 

2 นายรุจิพนัธุ์ ช่ืนจิตร์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

สายการเงินและบญัชี 

320,625 5.0 
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ทัง้นี ้ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขายต่อกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารมีราคาเสนอขาย รวมทัง้ข้อกําหนดและ

เง่ือนไขของใบสําคญัแสดงสิทธิเหมือนกบัท่ีเสนอขายต่อผู้บริหารและพนกังานของบริษัท และ/หรือ บริษัท

ยอ่ย 
 
5. รายละเอียดของกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ได้รับการจัดสรรกิน

กว่าร้อยละ 5 ของจาํนวนใบสาํคัญแสดงสทิธิทัง้หมดที่เสนอขายในครัง้นี ้
 

- ไมมี่ - 

 
6. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเน่ืองจากการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสทิธิให้แก่กรรมการที่เป็น

ผู้บริหาร ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยในครัง้นี ้
 

 ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้นเม่ือมีการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (Price Dilution) 

 

ในกรณีท่ีมีการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิทัง้หมดจํานวน 6,412,500หน่วย ในราคาใช้สิทธิซือ้หุ้นท่ี 

1.59 บาท จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท บนสมมติุฐานราคาตลาดท่ี 1.59 บาทต่อ

หุ้น ซึ่งคํานวณจากราคาปิดเฉล่ียย้อนหลงั 15 วันทําการก่อนวันประชุมคณะกรรมการ (วนัท่ี 13 

กมุภาพนัธ์ 2555) และราคาใช้สทิธิซือ้หุ้นท่ี 1.59 บาท โดยมีรายละเอียดการคํานวณ ดงันี ้

 

Price Dilution = ราคาตลาด – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

      ราคาตลาด 

 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย =  

(ราคาตลาด x จํานวนหุ้นชําระแล้ว) + (ราคาใช้สทิธิ x จํานวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายในครัง้นี)้ 

(จํานวนหุ้นชําระแล้ว + จํานวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายในครัง้นี)้ 

 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (1.59 x 641,250,000) + (1.59 x 6,412,500) 

        (641,250,000 + 6,412,500) 

 = 1.59 

 

Price Dilution = 1.59 – 1.59 = 0 

    1.59 
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 ผลกระทบตอ่สว่นแบง่กําไรหรือสทิธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 

 

ในกรณีท่ีมีการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิทัง้หมดจํานวน 6,412,500หน่วย โดยท่ีในปัจจบุนับริษัท

มีหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดจํานวน 641,250,000 หุ้น จะมีผลกระทบต่อสว่นแบ่งกําไรหรือสิทธิใน

การออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ลดลงในอตัราร้อยละ 1.0 โดยคํานวณจากหุ้นท่ีเกิด

จากการใช้สทิธิ หารด้วยจํานวนหุ้นทัง้หมด 

  

Control Dilution =     จํานวนหุ้นรองรับท่ีออกในครัง้นี ้

จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว + จํานวนหุ้นรองรับท่ีออกในครัง้นี ้

 

ผลกระทบตอ่สว่นแบง่กําไร

หรือสทิธิในการออกเสียง

ของผู้ ถือหุ้นเดิม 

 

=    .           6,412,500   =  1.0 

     641,250,000 + 6,412,500 

 

7. เงื่อนไขหลักในการใช้สทิธิ 
 
 ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิถึงแก่กรรม เป็นบคุคลสาบสญูตามคําสัง่ศาล ไร้ความสามารถ และ/หรือ

เสมือนไร้ความสามารถ ให้ทายาทตามพินยักรรม หรือผู้อนบุาล หรือผู้พิทกัษ์ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสทิธิดงักลา่ว สามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่วได้ ตามสิทธิท่ีผู้

ถือใบสําคญัแสดงสิทธิผู้นัน้ได้รับ ณ วนัท่ีถึงแก่กรรม หรือสาบสญูตามคําสัง่ศาล ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้

ความสามารถ ตามแตก่รณี โดยสามารถใช้สทิธิดงักลา่วได้จนครบอายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีได้รับจดัสรรนัน้ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ (ก) เกษียณอายุตามระเบียบของบริษัท หรือพ้นจากตําแหน่ง

กรรมการตามวาระ หรือ (ข) ได้โอนย้ายสงักดัหรือบริษัทตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ โดยท่ีกรรมการท่ี

เป็นผู้บริหาร ผู้บริหาร หรือพนกังานดงักลา่วยงัคงเป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัท 

และ/หรือบริษัทย่อย ณ วนัท่ีใช้สิทธิ ให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีเกษียณอายุ หรือครบตําแหน่งตาม

วาระ) หรือกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ผู้บริหาร หรือพนกังานดงักล่าว (กรณีโอนย้ายสงักดั หรือบริษัท) สามารถใช้

สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิได้จนครบอายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีได้รับจดัสรรนัน้ (แล้วแตก่รณี) 

 

กรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ผู้บริหาร หรือพนกังาน

ของบริษัท ก่อนหรือในวนัใช้สิทธิ ด้วยเหตอ่ืุนนอกจากกรณีตาม 7.1 – 7.2 ข้างต้น หรือด้วยเหตอ่ืุน

นอกจากกรณีตามข้อกําหนดสิทธิ (ถ้ามี) ให้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัท 

และ/หรือบริษัทย่อย รายนัน้ ไม่สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิฉบบัดงักล่าวได้ 

และให้ถือวา่ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีเหลืออยูเ่ป็นอนัถกูยกเลกิและสิน้ผลในทนัที 
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 กรณีใช้สทิธิไมค่รบตามใบสําคญัแสดงสทิธิ 

 

เม่ือพ้นวันใช้สิทธิครัง้สุดท้ายแล้ว แต่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบสําคัญ

แสดงสทิธิ หรือใช้สทิธิไม่ครบถ้วน หรือมิได้ปฏิบติัตามเง่ือนไขการใช้สิทธิท่ีกําหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้

ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือ และใบสําคญัแสดง

สิทธิสิน้สภาพลงในทนัทีโดยไม่มีการใช้สิทธิ โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จาก

บริษัท 

 
8. ข้อผูกพันระหว่างบริษัท และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ

บริษัทย่อย ในการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสทิธิ 
 

เป็นไปตามข้อกําหนดสทิธิ 

 
9. สทิธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายใบสาํคัญแสดงสทิธิครัง้นี ้
 

ตามข้อ 9 แหง่ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 32/2551 ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 การออก

และเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิตอ่กรรมการหรือพนกังานต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงและ

ต้องไมมี่ผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัเกินร้อยละสบิของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุออกเสียง

คดัค้านการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว 

 
10. รายช่ือกรรมการอสิระที่ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และเป็นผู้ใช้สทิธิผู้ถือหุ้นได้ 

 

# รายช่ือ จํานวนใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีได้รับการจดัสรร 

1 นายสเุทพ ดา่นศิริวิโรจน์ ไมมี่ 

2 นายอรัญ เอ่ียมสรีุย์ ไมมี่ 

 


