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รายละเอียดเบื้องตนโครงการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท  
เพื่อจัดสรรใหแกกรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท 

 (“TPAC-ESOP”) 
 

ประเภท  :  ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด(มหาชน) 
(“บริษัท”)  

ชนิด  :  ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท ชนิดระบุชื่อผูถือและไมสามารถโอนเปลี่ยนมือ
ได เวนแตเปนการตกทอดทางมรดก หรือโดยพินัยกรรม 

จํานวน
ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ  

:  5,000,000 หนวย  

อายุของ
ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ  

:  3 ป นับต้ังแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ราคาเสนอ
ขายตอ
หนวย  

:  หนวยละ 0 บาท (ศูนยบาท)  

อัตรา/ 
วิธีการเสนอ
ขาย 

: จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน 5,000,000 หนวย ใหแกกรรมการ และ/หรือพนักงานของ
บริษัท โดยมีหลักเกณฑการจัดสรร ดังนี้ 
1. ผูที่ไดรับการจัดสรรตองมีสถานภาพเปนกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัท ณ วันท่ีทําการ
จัดสรร 
2. จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัท แตละรายไดรับไม
จําเปนตองมีจํานวนเทากัน โดยพิจารณาจากตําแหนง อายุงาน ประสิทธิภาพในการทํางาน ผลงาน 
อัตราเงินเดือน และศักยภาพท่ีจะทําประโยชนใหแกบริษัท ตามความเหมาะสม 
3. ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท ท่ีจะเสนอขายตอกรรมการจะมีราคาเสนอขาย 
รวมทั้งขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีไมดีไปกวาใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทท่ีจะ
เสนอขายตอพนักงาน 
4. หากเปนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหกรรมการ และ/หรือพนักงานในจํานวนท่ีเกินกวารอย 
5. ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายใหแกกรรมการ และ/หรือพนักงานท้ังหมด
ในครั้งนี้ บริษัทจะตองนําเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรดังกลาวเปน
รายบุคคลกอน 

อัตราการใช
สิทธิ  

:  ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอ หุนสามัญ 1 หุน (โดยอัตราการใชสิทธิอาจเปลี่ยนแปลงใน
ภายหลังตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ)  
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ราคาใชสิทธิ  :  4.00 บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาที่มีสวนลดคิดเปนรอยละ 64.95 ของราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน
สามัญของบริษัทท่ีมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอ (“ตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอ”) 
ในชวงระยะเวลา 15 วันทําการ กอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2556 ในวันท่ี 22  
กุมภาพันธ 2556 ซึ่งเทากับ 11.35 บาท/หุน (โดยราคาการใชสิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตาม
เง่ือนไขการปรับสิทธิ)  

จํานวนหุนที่
สํารองเพื่อ
การใชสิทธิ
ตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ  

:  5,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนรอยละ 5 ของจํานวนหุนสามัญท่ีจําหนายแลว
ท้ังหมดของบริษัท จํานวน 100,000,000 หุน  

วันที่ออก
และจัดสรร
ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ  

:  วันท่ี 22 พฤษภาคม 2556 

วัน
กําหนดการ
ใชสิทธิ 

: ปละ 2 ครั้ง ในวันท่ี 31 มีนาคม และ 30 กันยายนของแตละป ในกรณีท่ีวันกําหนดใชสิทธิตรงกับ
วันหยุดทําการของบริษัทใหเลื่อนวันกําหนดใชสิทธิเปนวันทําการกอนหนาวันกําหนดใชสิทธิ   

ระยะเวลา
แจงความ
จํานงในการ
ใชสิทธิ  

:  ระหวางเวลา 8.30 – 17.00 น.ภายในระยะเวลา 5 วันทําการ กอนวันกําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง 
โดยระยะเวลาแสดงความจํานงในการใชสิทธิคร้ังสุดทายจะตองไมนอยกวา 15 วันทําการกอนวัน
ใชสิทธิดังกลาว 

วันใชสิทธิ
ครั้งแรก 

:  30 กันยายน 2556 

วันใชสิทธิ
ครั้งสุดทาย 

:  วันท่ี 20 พฤษภาคม 2559 ในกรณีที่วันกําหนดใชสิทธิคร้ังสุดทายตรงกับวันหยุดทําการของบริษัท 
ใหเล่ือนวันกําหนดใชสิทธิคร้ังสุดทายดังกลาวเปนวันทําการสุดทายกอนหนาวันใชสิทธิคร้ัง
สุดทายดังกลาว  

วันสิ้นสุด
อายุของ
ใบสําคัญ 
แสดงสิทธิ 

: 21 พฤษภาคม 2559 
 
 

ขอจํากัดการ
ใชสิทธิ 

: § ภายใน 12 เดือน นับแตวันท่ีออกและเสนอขายสามารถใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 25 ของจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับจัดสรร 

§ หลังจาก 12 เดือน นับแตวันท่ีออกและเสนอขายสามารถใชสิทธิเพิ่มไดไมเกินรอยละ 25 ของ
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จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับจัดสรร 
§ หลังจาก 24 เดือน นับแตวันท่ีออกและเสนอขายสามารถใชสิทธิเพิ่มไดท้ังจํานวนท่ีเหลือของ

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับจัดสรร 
ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ไมใชสิทธิในแตละครั้ง หรือใชสิทธิไมครบตามจํานวนท่ี
สามารถใชสิทธิได สามารถนําสิทธิดังกลาวไปรวมใชสิทธิในคร้ังตอไปได ตลอดอายุของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  

เง่ือนไขการ
ใชสิทธิ 

: 1. ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ จะตองมีสภาพเปนกรรมการ หรือพนักงาน (แลวแตกรณี) และไมอยู
ในระหวางการภาคทัณฑตามกฎระเบียบของบริษัทฯ เวนแตคณะกรรมการจะมีมติใหเปนอยางอื่น
ในวันกําหนดการใชสิทธินั้นๆ 
2. ในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิพนสภาพการเปนกรรมการ หรือพนักงาน เนื่องจากถึงแก
กรรม เจ็บปวยอยางรายแรง หรือทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติงานไดอีกตอไป หรือเหตุอื่นใดท่ี
คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร ใหบุคคลดังกลาวหรือทายาทหรือผูพิทักษ หรือผูอนุบาลของ
บุคคลดังกลาว (แลวแตกรณี)  สามารถใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิแทนกรรมการ หรือ
พนักงานดังกลาวไดจนครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับจัดสรรนั้น 
3. ในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิพนสภาพจากการเปนกรรมการ หรือพนักงาน อันเปนผลจาก
การเปลี่ยนแปลงอํานาจการควบคุมในบริษัท หรือการโอนยายตามคําสั่งบริษัท หรือการปรับ
โครงสรางองคกร กอนวนัครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหกรรมการ และ/หรือ
พนักงานดังกลาว ยังคงมีสิทธิท่ีจะใชสิทธิตามจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิไดจนครบอายุของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไดรับจัดสรรนั้น 
4. ในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิลาออก หรือพนสภาพจากการเปนกรรมการ หรือพนักงาน 
เนื่องจากเกษียณอาย ุหรือครบวาระในการดํารงตําแหนง หรือดวยความสมัครใจ หรือโดยเหตุอื่น
นอกจากที่กําหนดในขอ 2 และ 3 ขางตน หรือถูกเลิกจาง หรือปลดออก ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
จะไมสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับ และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตองคืน
ใบสําคัญแสดงสิทธิในสวนท่ียังไมไดใชสิทธิท้ังหมดที่ถืออยูใหแกบริษัทโดยทันที 
 
ท้ังนี ้บริษัทฯ สามารถนําใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมาจัดสรรใหมใหแกกรรมการและ/หรือ
พนักงานที่เขามาทดแทนในตําแหนงงานเดิม และ/หรือ จัดสรรใหมใหแกกรรมการและ/หรือ
พนักงานรายอืน่ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑท่ีกําหนด แตท้ังนี้กรรมการและ/หรือพนักงานที่มี
สิทธิไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเพิ่มเติม (ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไดรับคืน) เมื่อรวมกับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิเดิมที่ไดรับไปแลวจะตองไมเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ท่ีจะซื้อหุนทั้งโครงการ โดยใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรรใหมดังกลาวใหมีสิทธิ
เชนเดียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับเดิมทุกประการ 
 
กรณีบุคคลที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิพนสภาพจากการเปนกรรมการ และ/หรือ 
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พนักงานของบริษัท เนื่องจากเหตุผลอื่นนอกเหนือจากท่ีระบุไวในขอ 2 ถึง 4 ขางตน ให
คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาการใชสิทธิเปนรายกรณีไป 

ขอจํากัดการ
โอน 

: หามไมใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิโอนเปล่ียนมือใหบุคคลใด เวนแตเปนการตกทอดทางมรดก 
หรือโดยพินัยกรรม 

ตลาดรอง
ของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 

:  ไมมี เนื่องจากบริษัทจะไมนําใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายในครั้งนี้ เขาจดทะเบียนเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอ  

ตลาดรอง
ของหุน
สามัญที่เกิด
จากการใช
สิทธิ  

:  บริษัทจะนําหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิในคร้ังนี้ เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอ  

นายทะเบียน
ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ  

:  บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด(มหาชน) 

สิทธิของหุน
สามัญใหมที่
เกิดจากการ
ใชสิทธิของ
ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 

: สิทธิของหุนสามัญที่ออกตามการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกมีสิทธิและสภาพ
เหมือนหุนสามัญเดิมของบริษัท ท่ีออกไปแลวกอนหนานี้ รวมท้ังสิทธิในการรับเงินปนผลหรือ
ประโยชนอื่นใดที่บริษัทใหแกผูถือหุนทั้งนี้นับแตวันท่ีนายทะเบียนหุนสามัญของบริษัทไดจดแจง
ชื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนผูถือหุนในสมุดทะเบียนผูถือหุนสามัญของบริษัทและกระทรวง
พาณิชยรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวหากบริษัทไดประกาศวันกําหนดใหสิทธิในเงินปนผล 
หรือผลประโยชนอื่นใดใหแกผูถือหุนกอนวันที่บริษัทไดจดแจงชื่อของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่
เสนอขายในครั้งนี้เปนผูถือหุนในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทที่กระทรวงพาณิชยรับจด
ทะเบียนเรียบรอยแลวผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะไมมีสิทธิไดรับเงินปนผลหรือ
ผลประโยชนอื่นนั้น 

การปรับ
สิทธิ
ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ  

:  บริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณหนึ่ง  
ดังตอไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยชนตอบแทนของผูถือใบสําคัญแสดงสทิธิไมใหดอยไปกวาเดิม  
1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุนของบริษัทอันเปนผลมาจากการรวมหุนหรือ
แบงแยกหุน  
2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุนที่ออกใหมใดๆ ในราคาท่ีต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดของหุนสามัญ
ของบริษัท  
3. เมื่อบริษัท เสนอขายหลักทรัพยทีอ่อกใหมประเภทหุนกูแปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซื้อหุนใด ๆ โดยกําหนดราคาหรือคํานวณราคาของหุนท่ีออกใหมเพื่อรองรับหุนกูแปลงสภาพ
หรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนนั้น ตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท  
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4. เมื่อบริษัทจายเงินปนผลท้ังหมดหรือบางสวนเปนหุนที่ออกใหมใหแกผูถือหุน  
5. เมื่อบริษัทจายเงินปนผลเปนเงินซึ่งเกินกวาอัตรารอยละ 60 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
บริษัท สําหรับการดําเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ  
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) – (5) ท่ีทําใหผลประโยชนตอบแทนใดๆ ที่ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนจะไดรับเมื่อมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดอยไปกวาเดิม  
ท้ังนี้ มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
เปนผูพิจารณากําหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิและราคาใชสิทธิ  

เง่ือนไขอ่ืนๆ  :  ใหคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เปนผูพิจารณา
กําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสําคัญแสดงสิทธิโดยรวมถึงการเจรจา ตก
ลง ลงนามในเอกสารและสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมท้ัง ดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควร
อันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี ้ซึ่งรวมถึงการนําใบสําคัญ
แสดงสิทธิและหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย 
เอ็มเอไอ ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานที่เกี่ยวของ  

ผลกระทบ
ตอผูถือหุน 

: 1. หุนสามัญท่ีออกตามการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จะมีสิทธิและสภาพเทาเทียม
กับหุนสามัญของบริษัทที่ออกไปกอนหนานี้ทุกประการ  
2. นอกจากหุนสามัญจํานวน 5,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ท่ีไดจัดสรรไวเพื่อรองรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิบริษัท อาจจะตองเพิ่มทุนขึ้นอีก เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงในการใชสิทธ ิ
เมื่อเกิดเหตุการณตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ีเกี่ยวของกับการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
3. ผลกระทบตอผูถือหุนเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุน 
เดิม และการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัท (“ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ-ESOP”) เนื่องจากบริษัทมีมติใหมีการจายหุนปนผล พรอมท้ังจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิทธิใหแกผูถือหุนเดิม และจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการ และ/หรือพนักงานของ
บริษัท ในคราวเดียวกัน ซึ่งการอนุมัติดังกลาวข้ึนอยูกับมติของท่ีประชุมผูถือหุน โดยอาจมีการ
อนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพยดังกลาวท้ังหมดหรือโครงการใดโครงการหนึ่ง ดังนั้น 
ผลกระทบตอผูถือหุนจึงสามารถแบงออกไดเปนกรณีตางๆ ดังตอไปนี ้ 
1. กรณีมีการจายหุนปนผล และ 
1.1 ) มีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP เทานั้น โดยผูไดรับจัดสรร ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ-ESOP ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังจํานวน  
1.2 ) มีการออกและเสนอใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิมเทานั้น หรือมีการออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP แตกําหนดใหผูท่ีไดรับจัดสรร ใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ไมมีการ
ใชสิทธิท้ังจํานวนในทุกกรณี โดยสามารถแบงเปนกรณียอยไดดังนี้  
1.2.1)  ผูถือหุนเดิมใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังจํานวน  
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1.2.2)  บุคคลอื่นเปนผูใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังจํานวน  
1.3 ) มีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิม และมีการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ESOP โดยกําหนดใหผูที่ไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิESOP ใชสิทธิทั้ง
จํานวน ในทุกกรณี โดยสามารถแบงเปนกรณียอยไดดังนี้  
1.3.1) ผูถือหุนเดิมใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งจํานวน 
1.3.2 ) บุคคลอื่นเปนผูใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังจํานวน 
2. กรณีไมมีการจายหุนปนผล แต 
2.1 ) มีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP เทานั้น โดยผูไดรับจัดสรร ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ-ESOP ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังจํานวน  
2.2 ) มีการออกและเสนอใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิมเทานั้น หรือมีการออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP แตกําหนดใหผูท่ีไดรับจัดสรร ใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ไมมีการ
ใชสิทธิท้ังจํานวนในทุกกรณี โดยสามารถแบงเปนกรณียอยไดดังนี้  
2.2.1)  ผูถือหุนเดิมใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังจํานวน  
2.2.2)  บุคคลอื่นเปนผูใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังจํานวน  
2.3 ) มีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิม และมีการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ESOP โดยกําหนดใหผูที่ไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิESOP ใชสิทธิทั้ง
จํานวน ในทุกกรณี โดยสามารถแบงเปนกรณียอยไดดังนี้  
2.3.1) ผูถือหุนเดิมใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งจํานวน 
2.3.2 ) บุคคลอื่นเปนผูใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังจํานวน 
ดังนั้น ผลกระทบดานการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) การลดลงของสวนแบง
กําไร (Earnings Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution) ในแตละกรณี มีดังนี้ 

กรณี Control 
Dilution 

Earning 
 Dilution 

Price  
Dilution 

1. มีการจายหุนปนผล 0.00% 50.00% 50.00% 
1.1) WESOP ใชสิทธิ 2.44% 51.22% 50.36% 
1.2.1) WRO ผูถือหุนเดิมใช
สิทธิ 

0.00% 60.00% 51.19% 

1.2.2) WRO บุคคลอื่นใช
สิทธิ 

20.00% 

1.3.1) WESOP และ WRO ผู
ถือหุนเดิมใชสิทธิ 

1.96% 60.78% 51.46% 

1.3.2) WESOP และ WRO 
บุคคลอื่นใชสิทธิ 

21.57% 
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2. ไมมีการจายหุนปนผล 0.00% 0.00% 0.00% 
2.1) WESOP ใชสิทธิ 4.76% 4.76% 3.08% 
2.2.1) WRO ผูถือหุนเดิมใช
สิทธิ 

0.00% 33.33% 18.65% 

2.2.2) WRO บุคคลอื่นใช
สิทธิ 

33.33% 

2.3.1) WESOP และ WRO ผู
ถือหุนเดิมใชสิทธิ 

3.23% 35.48% 20.14% 

2.3.2) WESOP และ WRO 
บุคคลอื่นใชสิทธิ 

35.48% 

 
การใหความ
ชวยเหลือ
จากบริษัทใน
การจัดหา
แหลงเงินทุน
แกกรรมการ 
และ/หรือ 
พนักงาน  

: ไมม ี

เง่ือนไข
เพิ่มเติมกรณี
ที่บริษัท
ประสงคจะ
นําใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่
เคยเสนอขาย
แลวมา
จัดสรรใหม 

: บริษัทจะนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2556 เพื่อพิจารณามีมติอนุมัติใหบริษัท
สามารถนําใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งกรรมการ และ/หรือพนักงานไดสงมอบคืนใหแกบริษัทฯ อัน
เนื่องมาจากการลาออกหรือพนสภาพจากการเปนกรรมการ และ/หรือพนักงาน เนื่องจาก
เกษียณอายุ หรือครบวาระในการดํารงตําแหนง หรือดวยความสมัครใจ หรือถูกเลิกจาง หรือปลด
ออก มาจัดสรรใหแกกรรมการผูท่ีมาทดแทนตําแหนงงานเดิม และ/หรือพนักงานรายอื่นตอไปได 
โดยไมมีกรรมการ และ/หรือพนักงาน รายใดไดรับการจัดสรรรวมแลวเปนจํานวนเกินกวารอยละ 
5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทัง้หมดที่เสนอขายในคร้ังนี้ภายหลังการจัดสรร ใหบริษัท
สามารถดําเนินการตามมติของท่ีประชุมผูถือหุนในคร้ังนี้ได โดยไมตองเรียกประชุมผูถือหุนอีก
ครั้ง และใหนําหลักเกณฑในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

สิทธิของผู
ถือหุนในการ
คัดคานการ
เสนอขาย
ใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่

: 1. การเสนอขายหลักทรัพยท่ีออกใหมตอกรรมการหรือพนักงานตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือ
หุนของบริษัท ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และตองไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 ของจํานวน
เสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมออกเสียงคัดคานการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว 
2. การเสนอขายหลักทรัพยท่ีออกใหมตอกรรมการ และ/หรือ พนักงาน เฉพาะรายใดเกินกวารอย
ละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนที่เสนอขายตอกรรมการ และ/หรือ พนักงานใน
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จะซ้ือหุนที่
เสนอขายตอ
กรรมการ 
ผูบริหาร 
หรือ
พนักงาน 

ครั้งนี้ จะตองไดรับอนุมัติสําหรับกรรมการ และ/หรือ พนักงานดังกลาวเปนรายบุคคล และตอง
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
เสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และตองไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกัน
เกินกวารอยละ 5 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงคัดคานมติ
ดังกลาว 

ภาษี : กรรมการ และ/หรือ พนักงานท่ีไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองชําระภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาตามสวนของกําไรท่ีเกิดข้ึนระหวางเดือนท่ีมีการใชสิทธิ โดยตองจายภาษีทันทีท่ีมีการใช
สิทธิและไดรับจัดสรรหุนเปนท่ีเรียบรอย 

 
รายชื่อกรรมการทุกคนที่ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ และพนักงานที่ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
มากกวารอยละ 5  ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะออกและเสนอขายทั้งหมดในครั้ง มีดังนี้ 

รายชื่อ ตําแหนง จํานวนที่ไดรับ การจัดสรร 
(หนวย) 

รอยละของจํานวนที่จะ
ออกและเสนอขาย 

นายธีรวิทย บุษยโภคะ กรรมการผูจัดการ 750,000 15.00 
รวม 750,000 15.00 

หมายเหตุ  
1) จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะออกและเสนอขายในคร้ังนี้รวมทั้งสิ้น 5,000,000 หนวย 
2) การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิแกกรรมการ และ/หรือ พนักงาน มากกวารอยละ 5  ของจํานวนใบสําคัญ

แสดงสิทธิ ที่จะออกและเสนอขายท้ังหมดในครั้งนี้ ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทนซึ่งประกอบดวยกรรมการ 3 คน โดยไมมีกรรมการที่ไดรับการจัดสรรมากกวารอยละ 5 เปน
กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 


