
 

  

สรุปรายละเอยีดโครงการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซ้ือหุน้สามญั 

ของบรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) ใหแ้กผู่บ้รหิารและพนกังาน 

ของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อย คร ัง้ที่ 4 (MAJOR-ESOP#4) 

 

1. วตัถปุระสงคแ์ละความจาํเป็นในการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซ้ือหุน้สามญั 

การกาํหนดใหม้โีครงการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัต่อผูบ้รหิาร และพนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทัย่อยในครัง้น้ี 

มวีตัถุประสงคเ์พื่อเสริมสรา้งกาํลงัใจใหก้บับุคลากรที่มส่ีวนร่วมในความสาํเร็จของบริษทัที่ผ่านมา และเพื่อสรา้งแรงจูงใจและเป็น

ผลตอบแทนการปฏบิตัิงานแก่บุคลากรของบริษทัใหม้คีวามตัง้ใจในการทาํงานกบับริษทัต่อไปในระยะยาว อนัจะเป็นประโยชนต่์อการ

ดาํเนินธุรกจิของบรษิทัและก่อใหเ้กดิผลตอบแทนสูงสุดต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในอนาคต 

 

2. รายละเอยีดเกี่ยวกบัใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซ้ือหุน้ 

ผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสทิธิ : บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 

 

ประเภท : ใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้สามญัของ บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์

กรุป้ จาํกดั (มหาชน) เสนอขายใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั 

และ/หรอืบรษิทัย่อย 

 

ชนิด : ใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้สามญั ชนิดระบุชื่อผูถ้อืและไม่สามารถ

โอนเปลีย่นมอืได ้ยกเวน้เป็นกรณีตามทีร่ะบใุนขอ้กาํหนดสทิธ ิ

 

วธิกีารจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ : จดัสรรใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทัย่อย  

โดยไมผ่่านผูร้บัช่วงซื้อหลกัทรพัย ์

 

อายุของใบสาํคญัแสดงสทิธิ : 5 ปี นบัจากวนัทีอ่อกและเสนอขาย 

 

จาํนวนของใบสาํคญัแสดงสทิธทิี ่

เสนอขาย 

 

: 8,690,000 หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 1.0 ของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธิออกเสยีง

ท ัง้หมด ณ วนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2555 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท 

 

ราคาการใชส้ทิธิต่อหุน้ : 15.44 บาท 

 

ราคาตลาดเปรยีบเทยีบกบัราคาการใชส้ทิธ ิ

และวธิกีารคาํนวณ 

: เวน้แต่มกีารปรบัสทิธิตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้กาํหนดสทิธิ ราคาการใชส้ทิธิต่อ

หุน้ที ่15.44 บาท ดงักลา่วไม่ถอืเป็นการเสนอขายหลกัทรพัยใ์นราคาตํา่

กว่าราคาตลาด ซึง่คาํนวณโดยอา้งองิกบัราคาซื้อขายเฉลีย่ของหุน้บริษทั

ในตลาดหลกัทรพัย ์15 วนัทาํการก่อนวนัทีค่ณะกรรมการมมีตใินครัง้น้ี 

(คาํนวณจากราคาตลาดระหว่างวนัที ่26 มกราคม – 15 กุมภาพนัธ ์

2555 ราคาหุน้ละ 15.44 บาท) 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบทา้ย 6  



 

ทีม่า เหตผุล และความเหมาะสมของราคา

การใชส้ทิธ ิและราคาตลาด 

 

: กาํหนดราคาตลาดโดยอา้งองิกบัราคาซื้อขายเฉลีย่ของหุน้บริษทัในตลาด

หลกัทรพัย ์15 วนัทาํการก่อนวนัทีค่ณะกรรมการมมีตใินครัง้น้ี ซึง่เป็น

ช่วงเวลาที่คณะกรรมการเชื่อว่าไดส้ะทอ้นราคาตลาดของหุน้บริษทัได ้

อย่างเหมาะสมในระดบัหน่ึง 

 

การกาํหนดราคาการใชส้ทิธใิหเ้ท่ากบัราคาตลาดเป็นไปเพือ่สรา้งแรงจูงใจ

ใหก้บัผูบ้ริหารและพนกังานที่ไดร้บัใบสาํคญัแสดงสิทธิใหร่้วมกนัสรา้ง

มูลค่าเพิ่มใหก้ ับบริษทัซึ่งผูบ้ริหารและพนักงานดงักล่าวจะไดร้ ับ

ผลตอบแทนทีแ่ปรผนัโดยตรงกบัผลการดาํเนินงานของบรษิทั  

 

อตัราการใชส้ทิธิ : ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย มสีทิธิซื้อหุน้สามญัได ้1 หุน้ เวน้แต่มกีาร

ปรบัสทิธติามขอ้กาํหนดสทิธ ิ

 

วนัออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ : จะเสนอขายภายใน 1 ปีนบัจากไดร้บัมติจากที่ประชุมผูถ้อืหุน้ โดย

คณะกรรมการหรือบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจะเป็นผูก้าํหนดวนัออกและ

เสนอขาย 

 

จาํนวนหุน้สามญัทีร่องรบัการใชส้ทิธิ : 8,690,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 1.0 ของจาํนวน

หุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมดของบรษิทัจาํนวน 881,897,219 หุน้ 

 

ท ัง้น้ีบริษทัจะเสนอขายหุน้รองรบัน้ีใหแ้ก่ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิใหแ้ลว้

เสร็จตามอายุของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

 

เหตใุนการตอ้งออกหุน้ใหมเ่พือ่รองรบัการ

เปลีย่นแปลงการใชส้ทิธิ 

: เมื่อมีการดาํเนินการปรบัราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิตาม

เงือ่นไขตามขอ้กาํหนดสทิธ ิ 

 

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสทิธิ : ไมม่ ี

 

เงือ่นไขและระยะเวลาการใชส้ทิธิ : ใบสาํคญัแสดงสทิธิท ัง้หมดจาํนวน 8,690,000 หน่วย ทีเ่สนอขายตาม

โครงการ ESOP น้ี ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถทีจ่ะใชส้ทิธิในการ

ซื้อหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ของบริษทัไดร้วม 12 ครัง้ โดยสามารถใชส้ทิธิ

คร ัง้แรกไดเ้มือ่ครบระยะเวลา 2 ปี นบัจากวนัทีบ่ริษทัออกและเสนอขาย

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ สาํหรบัการใชส้ทิธิคร ัง้ต่อๆไป ตรงกบัวนัทาํการ

สุดทา้ยของเดอืนมนีาคม มถินุายน กนัยายน และธนัวาคม (“วนัใช ้

สทิธิ”) ยกเวน้วนัใชส้ทิธิคร ัง้ที ่ 12 (“วนัใชส้ทิธิคร ัง้สุดทา้ย”) ตรงกบัวนั

ครบกาํหนดระยะเวลา 5 ปีนบัแต่วนัทีบ่ริษทัออกและเสนอขายใบสาํคญั

แสดงสทิธ ิ

 

ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถที่จะใชส้ิทธิในการซื้อหุน้สามญัที่ออก

ใหมข่องบรษิทัไดต้ามรายละเอยีดดงัน้ี 

 

 



 

วนัใชส้ทิธิคร ัง้แรก : ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถใชส้ทิธิไดไ้ม่เกิน

รอ้ยละ 40 ของใบสาํคญัแสดงสทิธิท ัง้หมดทีผู่ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิแต่

ละคนไดร้บัจดัสรรจากบรษิทั 

 

วนัใชส้ทิธิคร ัง้ที่ 2 : ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถใชส้ทิธิไดไ้ม่เกิน

รอ้ยละ 40 ของใบสาํคญัแสดงสทิธิท ัง้หมดทีผู่ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิแต่

ละคนไดร้บัจดัสรรจากบริษทั (ซึ่งรวมกบัสทิธิที่ไดจ้ากวนัใชส้ทิธิคร ัง้ที ่

1) 

 

วนัใชส้ทิธิคร ัง้ที่ 3 : ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถใชส้ทิธิไดไ้ม่เกิน

รอ้ยละ 40 ของใบสาํคญัแสดงสทิธิท ัง้หมดทีผู่ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิแต่

ละคนไดร้บัจดัสรรจากบริษทั (ซึ่งรวมกบัสทิธิที่ไดจ้ากวนัใชส้ทิธิคร ัง้ที ่

1-2) 

 

วนัใชส้ทิธิคร ัง้ที่ 4 : ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถใชส้ทิธิไดไ้ม่เกิน

รอ้ยละ 40 ของใบสาํคญัแสดงสทิธิท ัง้หมดทีผู่ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิแต่

ละคนไดร้บัจดัสรรจากบริษทั (ซึ่งรวมกบัสทิธิที่ไดจ้ากวนัใชส้ทิธิคร ัง้ที ่

1-3) 

 

วนัใชส้ทิธิคร ัง้ที่ 5 : ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถใชส้ทิธิไดไ้ม่เกิน

รอ้ยละ 70 ของใบสาํคญัแสดงสทิธิท ัง้หมดทีผู่ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิแต่

ละคนไดร้บัจดัสรรจากบริษทั (ซึ่งรวมกบัสทิธิที่ไดจ้ากวนัใชส้ทิธิคร ัง้ที ่

1-4) 

 

วนัใชส้ทิธิคร ัง้ที่ 6 : ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถใชส้ทิธิไดไ้ม่เกิน

รอ้ยละ 70 ของใบสาํคญัแสดงสทิธิท ัง้หมดทีผู่ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิแต่

ละคนไดร้บัจดัสรรจากบริษทั (ซึ่งรวมกบัสทิธิที่ไดจ้ากวนัใชส้ทิธิคร ัง้ที ่

1-5) 

 

วนัใชส้ทิธิคร ัง้ที่ 7 : ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถใชส้ทิธิไดไ้ม่เกิน

รอ้ยละ 70 ของใบสาํคญัแสดงสทิธิท ัง้หมดทีผู่ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิแต่

ละคนไดร้บัจดัสรรจากบริษทั (ซึ่งรวมกบัสทิธิที่ไดจ้ากวนัใชส้ทิธิคร ัง้ที ่

1-6) 

 

วนัใชส้ทิธิคร ัง้ที่ 8 : ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถใชส้ทิธิไดไ้ม่เกิน

รอ้ยละ 70 ของใบสาํคญัแสดงสทิธิท ัง้หมดทีผู่ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิแต่

ละคนไดร้บัจดัสรรจากบริษทั (ซึ่งรวมกบัสทิธิที่ไดจ้ากวนัใชส้ทิธิคร ัง้ที ่

1-7) 

 

 

 

 

 



 

วนัใชส้ทิธิคร ัง้ที่ 9 : ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถใชส้ทิธิไดร้อ้ยละ 

100 ของใบสาํคญัแสดงสทิธิท ัง้หมดที่ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิแต่ละคน

ไดร้บัจดัสรรจากบรษิทั (ซึง่รวมกบัสทิธทิีไ่ดจ้ากวนัใชส้ทิธคิร ัง้ที ่1-8) 

 

วนัใชส้ทิธิคร ัง้ที่ 10 : ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถใชส้ทิธิไดร้อ้ยละ 

100 ของใบสาํคญัแสดงสทิธิท ัง้หมดที่ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิแต่ละคน

ไดร้บัจดัสรรจากบรษิทั (ซึง่รวมกบัสทิธทิีไ่ดจ้ากวนัใชส้ทิธคิร ัง้ที ่1-9) 

 

วนัใชส้ทิธิคร ัง้ที่ 11 : ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถใชส้ทิธิไดร้อ้ยละ 

100 ของใบสาํคญัแสดงสทิธิท ัง้หมดที่ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิแต่ละคน

ไดร้บัจดัสรรจากบรษิทั (ซึง่รวมกบัสทิธทิีไ่ดจ้ากวนัใชส้ทิธคิร ัง้ที ่1-10) 

 

วนัใชส้ทิธิคร ัง้สุดทา้ย : ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถใชส้ทิธิไดร้อ้ย

ละ 100 ของใบสาํคญัแสดงสทิธิท ัง้หมดทีผู่ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิแต่ละ

คนไดร้บัจดัสรรจากบริษทั (ซึ่งรวมกบัสิทธิที่ไดจ้ากวนัใชส้ทิธิคร ัง้ที ่ 

1-11) 

 

ตลาดรองของหุน้ทีเ่กดิจากการใชส้ทิธิ 

 

: บรษิทัจะนาํหุน้สามญัทีเ่กดิจากการใชส้ทิธเิขา้จดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

สทิธแิละผลประโยชนอ์ืน่ : ไมม่ ี

 

3. หลกัเกณฑก์ารจดัสรร วิธีการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซ้ือหุน้สามญั  

3.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

 จดัสรรใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทัย่อย ท ัง้น้ี ผูท้ี่จะไดร้บัการจดัสรรจะตอ้งมสีถานะเป็นผูบ้ริหารหรือ

พนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทัย่อย  ณ วนัทีม่กีารจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ ท ัง้น้ี คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูก้าํหนดรายชื่อ

และ/หรือคุณสมบตัิของผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทัย่อยที่จะไดร้บัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิและจาํนวน

ใบสาํคญัแสดงสทิธิที่แต่ละรายจะไดร้บัการจดัสรร ซึ่งไม่จาํเป็นตอ้งมจีาํนวนเท่ากนั ขึ้นอยู่กบัการพจิารณาตาํแหน่งและอายุงาน

ประกอบ 

 

3.2 วธิกีารเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

 บรษิทัจะดาํเนินการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธทิ ัง้หมดใหแ้ก่ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทัและ/หรือบริษทัย่อยใหเ้สร็จภายใน 1 

ปีนบัจากวนัที่ไดร้บัมติจากที่ประชุมผูถ้อืหุน้ของบริษทั โดยคณะกรรมการหรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจะเป็นผูก้าํหนดวนัออกและ

เสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักลา่ว 

 

4. รายช่ือกรรมการที่จะไดร้บัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิและจาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ไดร้บัการจดัสรรในคร ัง้น้ีประกอบดว้ย 

- ไมม่ ี- 

 

5. รายละเอยีดของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัที่ไดร้บัการจดัสรรกินกว่ารอ้ยละ 5 ของจาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธิ

ท ัง้หมดที่เสนอขายในคร ัง้น้ี 

- ไมม่ ี- 

 



 

6. ผลกระทบที่มีต่อผูถ้อืหุน้เน่ืองจากการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิใหแ้กผู่บ้รหิารและพนกังานของบรษิทัและ/หรือบรษิทั

ย่อยในคร ัง้น้ี 

6.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้เมือ่มกีารใชส้ทิธิซื้อหุน้สามญัของบรษิทั (Price Dilution) 

ในกรณีที่มีการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท ัง้หมดจาํนวน 8,690,000 หน่วย ในราคาใชส้ิทธิซื้อหุน้ที่ 15.44 บาท จะไม่

ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อราคาหุน้ของบริษทั บนสมมตุฐิานราคาตลาดที ่15.44 บาทต่อหุน้ ซึง่คาํนวณจากราคาเฉลีย่ยอ้นหลงั 15 

วนัทาํการก่อนวนัประชมุคณะกรรมการ (วนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2555) และราคาใชส้ทิธิซื้อหุน้ที ่15.44 บาท โดยมรีายละเอยีดการ

คาํนวณ ดงัน้ี 

 

Price Dilution = ราคาตลาด – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

      ราคาตลาด 

 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย =  

(ราคาตลาด x จาํนวนหุน้ชาํระแลว้) + (ราคาใชส้ทิธ ิx จาํนวนหุน้รองรบัทีเ่สนอขายในครัง้น้ี) 

(จาํนวนหุน้ชาํระแลว้ + จาํนวนหุน้รองรบัทีเ่สนอขายในครัง้น้ี) 

 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (15.44  x 881,897,219) + (15.44 x 8,690,000) 

        (881,897,219 + 8,690,000) 

 = 15.44  

 

Price Dilution = 15.44 - 15.44 = 0 

     15.44  

 

6.2 ผลกระทบต่อส่วนแบง่กาํไรหรอืสทิธิออกเสยีงของผูถ้อืหุน้เดมิ (Control Dilution) 

ในกรณีทีม่กีารใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธิท ัง้หมดจาํนวน 8,690,000 หน่วย โดยทีใ่นปจัจบุนับริษทัมหีุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้

ท ัง้หมดจาํนวน 881,897,219 หุน้ จะมผีลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรหรอืสทิธใินการออกเสยีงของผูถ้อืหุน้เดมิ (Control Dilution) 

ลดลงในอตัรารอ้ยละ 1.0 โดยคาํนวณจากหุน้ทีเ่กดิจากการใชส้ทิธิ หารดว้ยจาํนวนหุน้ท ัง้หมด 

  

Control Dilution =     จาํนวนหุน้รองรบัทีอ่อกในครัง้น้ี             . 

จาํนวนหุน้ทีช่าํระแลว้ + จาํนวนหุน้รองรบัทีอ่อกในครัง้น้ี 

* ราคาตลาดหลงัเสนอขาย =                8,690,000        =  1.0 

     881,897,219 + 8,690,000 

 

7. เงือ่นไขหลกัในการใชส้ทิธิ 

7.1 ในกรณีที่ผูถ้ือใบสําคญัแสดงสิทธิถึงแก่กรรม เป็นบุคคลสาบสูญตามคําส ัง่ศาล ไรค้วามสามารถ และ/หรือเสมือนไร ้

ความสามารถ ใหท้ายาทตามพินยักรรม หรือผูอ้นุบาล หรือผูพ้ิทกัษ ์(แลว้แต่กรณี) ของผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 

สามารถใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิของผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่วได ้ตามสทิธิทีผู่ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิผูน้ ัน้ไดร้บั ณ 

วนัที่ถงึแก่กรรม หรือสาบสูญตามคาํส ัง่ศาล ไรค้วามสามารถ หรือเสมอืนไรค้วามสามารถ ตามแต่กรณี โดยสามารถใชส้ิทธิ

ดงักลา่วไดจ้นครบอายุของใบสาํคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรรนัน้ 

 



 

7.2 ในกรณีทีผู่ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิ (ก) เกษยีณอายุตามระเบยีบของบริษทั หรือพน้จากตาํแหน่งกรรมการตามวาระ หรือ (ข) ได ้

โอนยา้ยสงักดัหรือบริษทัตามที่คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบ โดยที่ผูบ้ริหารหรือพนกังานดงักล่าวยงัคงเป็น ผูบ้ริหารหรือ

พนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทัย่อย ณ วนัที่ใชส้ทิธิ ใหผู้ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิ (ในกรณีเกษยีณอายุ หรือครบตาํแหน่งตาม

วาระ) หรอืผูบ้รหิารหรอืพนกังานดงักลา่ว (กรณีโอนยา้ยสงักดั หรอืบรษิทั) สามารถใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิไดจ้นครบอายุ

ของใบสาํคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรรนัน้ (แลว้แต่กรณี) 

 

กรณีทีผู่ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิพน้สภาพจากการเป็นผูบ้รหิารหรอืพนกังานของบรษิทั ก่อนหรอืในวนัใชส้ทิธ ิดว้ยเหตอุืน่นอกจาก

กรณีตาม 7.1 – 7.2 ขา้งตน้ หรอืดว้ยเหตอุืน่นอกจากกรณีตามขอ้กาํหนดสทิธ ิ (ถา้ม)ี ให ้ ผูบ้ริหารหรอืพนกังานของบริษทัและ/

หรอืบรษิทัย่อยรายนัน้ ไม่สามารถใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธฉิบบัดงักลา่วได ้และใหถ้อืวา่ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่

เหลอือยู่เป็นอนัถกูยกเลกิและสิ้นผลในทนัท ี

 

7.3 กรณีใชส้ทิธิไมค่รบตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ 
เมื่อพน้วนัใชส้ิทธิคร ัง้สุดทา้ยแลว้ แต่ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่ใชส้ิทธิซื้อหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือใชส้ิทธิไม่

ครบถว้น หรือมไิดป้ฏบิตัติามเงือ่นไขการใชส้ทิธิทีก่าํหนดไวอ้ย่างครบถว้น ใหถ้อืว่าผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิสละสทิธิการใชส้ทิธิ

ตามใบสาํคญัแสดงสทิธทิีเ่หลอื และใบสาํคญัแสดงสทิธิสิ้นสภาพลงในทนัทโีดยไม่มกีารใชส้ทิธิ โดยผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิไม่มี

สทิธเิรยีกรอ้งใดๆ จากบรษิทั 

 

8. ขอ้ผูกพนัระหว่างบรษิทั และผูบ้ริหารและพนกังานของบรษิทัและ/หรือบรษิทัย่อยในการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

เป็นไปตามขอ้กาํหนดสทิธิ 

 

9. สทิธิของผูถ้อืหุน้ในการคดัคา้นการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิคร ัง้น้ี 

ตามขอ้ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ที ่ทจ. 32/2551 ลงวนัที ่15 ธนัวาคม 2551 การออกและเสนอขายใบสาํคญั

แสดงสิทธิต่อกรรมการหรือพนกังานตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจาํนวนเสียง

ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที่มาประชมุและมสีทิธิออกเสยีงและตอ้งไม่มผูีถ้อืหุน้ซึ่งถอืหุน้รวมกนัเกินรอ้ยละสบิของจาํนวนเสยีงท ัง้หมดของผู ้

ถอืหุน้ทีม่าประชมุออกเสยีงคดัคา้นการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักลา่ว 

 

10. รายช่ือกรรมการอสิระที่ผูถ้อืหุน้อาจมอบฉนัทะใหเ้ขา้ร่วมประชมุ และเป็นผูใ้ชส้ทิธิผูถ้อืหุน้ได ้

# รายช่ือ จาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ไดร้บัการจดัสรร 

1 นายสมใจนึก เองตระกูล ไมม่ ี

2 นายชยั จรุงธนาภบิาล ไมม่ ี

3 นายนฤนาท รตันะกนก ไมม่ ี

 


