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รายละเอียดเบ้ืองตนโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ 
บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

ใหแกกรรมการที่เปนผูบริหาร ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 
(“โครงการ ESOP#2” หรือ “MPIC-ESOP#2”) 

 
1.  วัตถุประสงคและความจําเปนในการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ 

 
การกําหนดใหมีโครงการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญตอกรรมการที่เปนผูบริหาร 

ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางกําลังใจใหกับ
บุคลากรท่ีมีสวนรวมในความสําเร็จของบริษัทที่ผานมา และเพื่อสรางแรงจูงใจและเปนผลตอบแทนการ
ปฏิบัติงานแกบุคลากรของบริษัทใหมีความต้ังใจในการทํางานกับบริษัทตอไปในระยะยาว อันจะเปนประโยชน
ตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทและกอใหเกิดผลตอบแทนสูงสุดตอผูถือหุนของบริษัทในอนาคต 
 
2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 
 
ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ : บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

 
ประเภท : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของ บริษัท เอ็ม พิคเจอรส 

เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) เสนอขายใหแกกรรมการที่เปน
ผูบริหาร ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย
คร้ังที่ 2 
 

ชนิด : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ ชนิดระบุชื่อผูถือและไม
สามารถโอนเปล่ียนมือได ยกเวนเปนกรณีตามที่ระบุในขอกําหนด
สิทธิ 
 

วิธีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ : จัดสรรใหแกกรรมการที่เปนผูบริหาร ผูบริหาร และพนักงานของ
บริษัทและ/หรือบริษัทยอย โดยไมผานผูรับชวงซ้ือหลักทรัพย 
 
ทั้งนี้ ไมมีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกบุคคลใดเกินกวา 
รอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกทั้งหมดในคร้ังนี้ 
 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ : 5 ป นับจากวันที่ออกและเสนอขาย 
 

จํานวนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ 
เสนอขาย 

: 12,998,000 หนวย คิดเปนประมาณ 1.0% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ 2558  
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ราคาเสนอขายตอหนวย : 0 บาท 
 

ราคาการใชสิทธิตอหุน : เวนแตมีการปรับสิทธิตามที่ระบุไวในขอกําหนดสิทธิ ราคาการใช
สิทธิตอหุนเทากับ 1.84 บาท  ซึ่งคํานวณโดยอางอิงกับราคาซ้ือ
ขายถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 15 วันทําการกอนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้งนี้ 
(คํานวณจากราคาตลาดระหวางวันที่ 20 มกราคม 2558 – 9 
กุมภาพันธ 2558 ราคาหุนละ 1.84 บาท)  
 

อัตราการใชสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน หุน เวน
แตมีการปรับสิทธิตามขอกําหนดสิทธิ 
 

วันออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิ 

: จะเสนอขายภายใน 1 ปนับจากไดรับมติจากที่ประชุมผูถือหุน โดย
คณะกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจะเปนผูกําหนดวันออก
และเสนอขาย 
 

จํานวนหุนสามัญที่รองรับการใชสิทธิ : 12,998,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนประมาณรอย
ละ 1.0 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทจํานวน 
1,299,797,315 หุน ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ 2558  
 
ทั้งนี้บริษัทจะเสนอขายหุนรองรับนี้ใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ใหแลวเสร็จตามอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
 

เหตุในการตองออกหุนใหมเพื่อรองรับ
การเปล่ียนแปลงการใชสิทธิ 

: เม่ือมีการดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ระบุในขอกําหนด
สิทธิ  
 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ : ไมมี 
 

ตลาดรองของหุนที่ เกิดจากการใช
สิทธิ 
 

: บริษัทจะนําหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ :  บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  หรือ
บุคคลที่บริษัทจะแตงต้ังใหเปนนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ
แทนบริษัท 
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เงื่อนไขและระยะเวลาการใชสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจํานวน 12,998,000  หนวย ที่เสนอ

ขายตามโครงการ ESOP นี้ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถที่จะ
ใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญที่ออกใหมของบริษัทไดรวม 13 คร้ัง โดย
สามารถใชสิทธิคร้ังแรกไดเม่ือครบระยะเวลา 2 ป นับจากวันที่
บริษัทออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ สําหรับการใชสิทธิ
คร้ังตอๆไป ตรงกับวันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม มิถุนายน 
กันยายน และธันวาคม (“วันใชสิทธิ”) ยกเวนวันใชสิทธิคร้ังที่ 13 
(“วันใชสิทธิคร้ังสุดทาย”) ตรงกับวันครบกําหนดระยะเวลา 5 ปนับ
แตวันที่บริษัทออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 
 

ระยะเวลาและสัดสวนการใชสิทธิ : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถที่จะใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญที่
ออกใหมของบริษัทไดตามรายละเอียดดังนี้ 
 
วันใชสิทธิครั้งแรก : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิได
ไมเกินรอยละ 40 ของใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิแตละคนไดรับจัดสรรจากบริษัท 
 
วันใชสิทธิครั้งที่ 2 : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิไดไม
เกินรอยละ 40 ของใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิแตละคนไดรับจัดสรรจากบริษัท (ซึ่งรวมกับสิทธิที่ไดจาก
วันใชสิทธิคร้ังที่ 1) 
 
วันใชสิทธิครั้งที่ 3 : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิไดไม
เกินรอยละ 40 ของใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิแตละคนไดรับจัดสรรจากบริษัท (ซึ่งรวมกับสิทธิที่ไดจาก
วันใชสิทธิคร้ังที่ 1-2) 
 
วันใชสิทธิครั้งที่ 4 : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิไดไม
เกินรอยละ 40 ของใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิแตละคนไดรับจัดสรรจากบริษัท (ซึ่งรวมกับสิทธิที่ไดจาก
วันใชสิทธิคร้ังที่ 1-3) 
 
วันใชสิทธิครั้งที่ 5 : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิไดไม
เกินรอยละ 70 ของใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผูถือใบสําคัญ
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แสดงสิทธิแตละคนไดรับจัดสรรจากบริษัท (ซึ่งรวมกับสิทธิที่ไดจาก
วันใชสิทธิคร้ังที่ 1-4) 
 
วันใชสิทธิครั้งที่ 6 : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิไดไม
เกินรอยละ 70 ของใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิแตละคนไดรับจัดสรรจากบริษัท (ซึ่งรวมกับสิทธิที่ไดจาก
วันใชสิทธิคร้ังที่ 1-5) 
 
วันใชสิทธิครั้งที่ 7 : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิไดไม
เกินรอยละ 70 ของใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิแตละคนไดรับจัดสรรจากบริษัท (ซึ่งรวมกับสิทธิท่ีไดจาก
วันใชสิทธิคร้ังที่ 1-6) 
 
วันใชสิทธิครั้งที่ 8 : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิไดไม
เกินรอยละ 70 ของใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิแตละคนไดรับจัดสรรจากบริษัท (ซึ่งรวมกับสิทธิที่ไดจาก
วันใชสิทธิคร้ังที่ 1-7) 
 
วันใชสิทธิครั้งที่ 9 : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิไดไม
เกินรอยละ 100 ของใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิแตละคนไดรับจัดสรรจากบริษัท (ซึ่งรวมกับสิทธิที่ไดจาก
วันใชสิทธิคร้ังที่ 1-8) 
 
วันใชสิทธิครั้งที่ 10 : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิได
ไมเกินรอยละ 100 ของใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิแตละคนไดรับจัดสรรจากบริษัท (ซึ่งรวมกับสิทธิที่ไดจาก
วันใชสิทธิคร้ังที่ 1-9) 
 
วันใชสิทธิครั้งที่ 11 : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิได
ไมเกินรอยละ 100 ของใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิแตละคนไดรับจัดสรรจากบริษัท (ซึ่งรวมกับสิทธิที่ไดจาก
วันใชสิทธิคร้ังที่ 1-10) 
 
วันใชสิทธิครั้งที่ 12 : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิได
รอยละ 100 ของใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิแตละคนไดรับจัดสรรจากบริษัท (ซึ่งรวมกับสิทธิที่ไดจากวันใช
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สิทธิคร้ังที่ 1-11) 
 
วันใชสิทธิครั้งสุดทาย : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิ
ไดรอยละ 100 ของใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิแตละคนไดรับจัดสรรจากบริษัท (ซึ่งรวมกับสิทธิที่ไดจาก 
วันใชสิทธิคร้ังที่ 1-12) 
 

ระยะเวลาแสดงความจํานงในการใช
สิทธ ิ

:   ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงคจะใชสิทธิในการซ้ือหุนของ
บริษัทจะตองแจงความจํานงในการใชสิทธิที่จะซ้ือหุนของบริษัท
ภายในชวง 7 (เจ็ด) วันทําการกอนวันใชสิทธิในแตละคร้ัง ต้ังแต
เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทําการของบริษัท สําหรับ
การใชสิทธิคร้ังสุดทายกําหนดใหมีระยะเวลาแจงความจํานงใน
การใชสิทธิคร้ังสุดทายเทากับ 15 (สิบหา) วันกอนวันใชสิทธิคร้ัง
สุดทาย 
 

เงื่อนไขการปรับสิทธิ : เพื่อรักษาผลประโยชนตอบแทนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมให
ดอยไปกวาเดิม บริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและ
อัตราการใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญตลอดอายุของใบสําคัญแสดง
สิทธิ เม่ือเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งดังตอไปนี้ 

 
(1) เม่ือบริษัทมีการเปล่ียนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของ

บริษัท อันเปนผลมาจากการรวมหุนหรือแบงแยกหุนของบริษัท 
(2) เม่ือบริษัทเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมใหกับผูถือหุนเดิม 

(Right Offering หรือ RO) และ/หรือ ประชาชนทั่วไป (Public 
Offering หรือ PO) และ/หรือบุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement หรือ PP) ในวันเดียวกัน และ/หรือที่วันตางกัน โดย
ราคาเฉล่ียตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหมตํ่ากวารอยละ 90 
(เกาสิบ) ของราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท ตามท่ี
กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ 

(3) เม่ือบริษัทเสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ใหแกผูถือหุนเดิม 
และ/หรือเสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจํากัด
โดยที่หลักทรัพยนั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุน
สามัญได หรือใหสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ เชน หุนกูแปลง
สภาพ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ โดยท่ีราคา
เฉล่ียตอหุนของหุนสามัญที่จะออกใหมเพื่อรองรับสิทธิ
ดังกลาว ตํ่ากวารอยละ 90 (เกาสิบ) ของราคาตลาดของหุน
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สามัญของบริษัท ตามที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ 
(4) เม่ือบริษัทจายเงินปนผลทั้งหมดหรือบางสวนเปนหุนสามัญ

ใหแกผูถือหุนของบริษัท 
(5) เม่ือบริษัทจายเงินปนผลเปนเงินเกินกวาอัตรารอยละ 75 (เจ็ด

สิบหา) ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหัก
ภาษีเงินไดของบริษัท สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลา
บัญชีใดๆ ในระหวางอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

(6) ในกรณีที่มีเหตุการณใดๆ อันทําใหผลตอบแทนใดๆ ที่ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิจะไดรับเม่ือมีการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิดอยไปกวาเดิม  โดยที่เหตุการณใดๆ นั้นไมได
กําหนดอยูในขอ (1) ถึงขอ (5) ดังกลาวขางตน 

   
สิทธิและผลประโยชนอื่น : ไมมี 

 
3. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงถึงความจําเปนในการเสนอขายหลักทรัพย 

 
ความเหมาะสมและเหตุผลของราคาตลาดที่ใชและการกําหนดราคาเสนอขายดังกลาว 
 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาการกําหนดราคาใชสิทธิของ MPIC-ESOP#2 ที่ 1.84 บาทซึ่งเปน
ราคาตลาดนั้นมีความเหมาะสมในการจูงใจใหบุคลากรทุมเทใหกับการดําเนินงานของบริษัท 
นอกจากนี้ การกําหนดราคาตลาดโดยอางอิงกับราคาซื้อขายถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนบริษัทใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 15 วันทําการกอนวันที่คณะกรรมการมีมติในคร้ังนี้ (คํานวณจาก
ราคาตลาดระหวางวันที่ 20 มกราคม 2558  – 9 กุมภาพันธ 2558 ราคาหุนละ 1.84 บาท) นั้นเปนราคา
ตลาดที่มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสมเน่ืองจากสะทอนความตองการซื้อขายหุนที่เกิดขึ้นจริงของ
บริษัท 

 
4. หลักเกณฑในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ 
 

ผูที่จะไดรับการจัดสรรจะตองมีสถานะเปนกรรมการที่เปนผูบริหาร ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัท และ/
หรือบริษัทยอย  ณ วันที่มีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูกําหนดรายชื่อ
และ/หรือคุณสมบัติของกรรมการท่ีเปนผูบริหาร ผูบริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย ที่จะ
ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิและจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่แตละรายจะไดรับการจัดสรร ซึ่งไม
จําเปนตองมีจํานวนเทากัน ขึ้นอยูกับการพิจารณาตําแหนงและอายุงานประกอบ 
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5. รายชื่อกรรมการที่เปนผูบริหารที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิและจํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรในครั้งนี้ประกอบดวย 

 
รายชื่อ ตําแหนง จํานวนท่ีไดรับการ

จัดสรร 
รอยละของจํานวนที่
ออกและเสนอขาย 

นายธนกร ปุลิเวคินทร ประธานเจาหนาที่บริหาร 649,900 5.0 
 

6. รายละเอียดของกรรมการท่ีเปนผูบริหาร ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทที่ไดรับการจัดสรรกิน
กวารอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ 

 
- ไมมี - 

 
7. ผลกระทบที่มีตอผูถือหุนเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการที่เปน

ผูบริหาร ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอยในครั้งนี้ 
 

7.1 ผลกระทบตอราคาตลาดของหุนเม่ือมีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท (Price Dilution) 
 
ในกรณีที่มีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจํานวน 12,998,000 หนวย จะมีผลกระทบตอ
ราคาของหุน (Price Dilution) ลดลงรอยละ 0.0 บนสมมุติฐานราคาตลาดท่ี 1.84 บาทตอหุน ซึ่ง
คํานวณจากราคาปดเฉล่ียยอนหลัง 15 วันทําการกอนวันประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 10 กุมภาพันธ 
2558) และราคาใชสิทธิซื้อหุนที่ 1.84 บาท โดยมีรายละเอียดการคํานวณ ดังนี้ 
 

Price Dilution = ราคาตลาด – ราคาตลาดหลังเสนอขาย 
      ราคาตลาด 
 

ราคาตลาดหลังเสนอขาย =  
(ราคาตลาด x จํานวนหุนชําระแลว) + (ราคาใชสิทธิ x จํานวนหุนรองรับที่เสนอขายในคร้ังนี้) 

(จํานวนหุนชําระแลว + จํานวนหุนรองรับที่เสนอขายในคร้ังนี้) 
 

ราคาตลาดหลังเสนอขาย = (1.84 x 1,299,797,315) + (1.84 x 12,998,000) 
        (1,299,797,315 + 12,998,000) 

 = 1.84 
Price Dilution = 1.84 – 1.84 = 0.0% 

    1.84 
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7.2 ผลกระทบตอสวนแบงกําไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถือหุนเดิม (Control Dilution) 
 

ในกรณีที่มีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจํานวน 12,998,000 หนวย โดยท่ีในปจจุบัน
บริษัทมีหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดจํานวน 1,299,797,315 หุน จะมีผลกระทบตอสวนแบงกําไรหรือ
สิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนเดิม (Control Dilution) ลดลงในอัตรารอยละ 1.0 โดยคํานวณจากหุน
ที่เกิดจากการใชสิทธิ หารดวยจํานวนหุนทั้งหมด 

  
Control Dilution =     จํานวนหุนรองรับที่ออกในครั้งนี ้

จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนรองรับที่ออกในครั้งนี้ 
 

ผลกระทบตอสวนแบงกําไร
หรือสิทธิในการออกเสียง
ของผูถือหุนเดิม 
 

=    .             12,998,000          =  1.0% 
      1,299,797,315 + 12,998,000 
 

8. เงื่อนไขหลักในการใชสิทธิ 
 

8.1 ผูใชสิทธิตองมีสถานะเปนกรรมการท่ีเปนผูบริหาร ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัท
ยอย ณ วันที่ใชสิทธิ ยกเวนเปนกรณีที่ระบุไวในขอ 8.2-8.3 
 

8.2 ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิถึงแกกรรม เปนบุคคลสาบสูญตามคําส่ังศาล ไรความสามารถ และ/
หรือเสมือนไรความสามารถ ใหทายาทตามพินัยกรรม หรือผูอนุบาล หรือผูพิทักษ (แลวแตกรณี) ของผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวได ตามสิทธิที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิผูนั้นไดรับ ณ วันที่ถึงแกกรรม หรือสาบสูญตามคําส่ัง
ศาล ไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ ตามแตกรณี โดยสามารถใชสิทธิดังกลาวไดจนครบ
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับจัดสรรน้ัน 

 
8.3 ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ (ก) เกษียณอายุตามระเบียบของบริษัท หรือพนจากตําแหนง

กรรมการตามวาระ หรือ (ข) ไดโอนยายสังกัดหรือบริษัทตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ โดยท่ี
กรรมการที่เปนผูบริหาร ผูบริหาร หรือพนักงานดังกลาวยังคงเปนกรรมการที่เปนผูบริหาร ผูบริหาร หรือ
พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย ณ วันที่ใชสิทธิ ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ (ในกรณี
เกษียณอายุ หรือครบตําแหนงตามวาระ) หรือกรรมการที่เปนผูบริหาร ผูบริหาร หรือพนักงานดังกลาว 
(กรณีโอนยายสังกัด หรือบริษัท) สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดจนครบอายุของใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ไดรับจัดสรรนั้น (แลวแตกรณี) 

 
กรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิพนสภาพจากการเปนกรรมการที่เปนผูบริหาร ผูบริหาร หรือพนักงาน
ของบริษัท กอนหรือในวันใชสิทธิ ดวยเหตุอื่นนอกจากกรณีตาม 8.2-8.3 ขางตน หรือดวยเหตุอื่น
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นอกจากกรณีตามขอกําหนดสิทธิ (ถามี) ใหกรรมการที่เปนผูบริหาร ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัท 
และ/หรือบริษัทยอย รายนั้น ไมสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับดังกลาวได 
และใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยูเปนอันถูกยกเลิกและส้ินผลในทันที 
 

8.4 กรณีใชสิทธิไมครบตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
 

เม่ือพนวันใชสิทธิคร้ังสุดทายแลว แตผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ หรือใชสิทธิไมครบถวน หรือมิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการใชสิทธิที่กําหนดไวอยางครบถวน ให
ถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสละสิทธิการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือ และใบสําคัญแสดง
สิทธิส้ินสภาพลงในทันทีโดยไมมีการใชสิทธิ โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมมีสิทธิเรียกรองใดๆ จาก
บริษัท 

 
9. ขอผูกพันระหวางบริษัท และกรรมการที่เปนผูบริหาร ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ

บริษัทยอย ในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ 
 

เปนไปตามขอกําหนดสิทธิ 
 

10. สิทธิของผูถือหุนในการคัดคานการเสนอขาย 
 

ตามขอ 9 แหงประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ทจ. 32/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 การออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอกรรมการหรือพนักงานตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และตองไมมี
ผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละสิบของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมออกเสียงคัดคาน
การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว 
 

11. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหเขารวมประชุม และเปนผูใชสิทธิผูถือหุนได 
 

# รายชื่อ จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรร 
1 นายธนะชัย สันติชัยกูล - 
2 นายอรรถพล ชดชอย - 

 


