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(ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย ลาํดบัท่ี 6) 

รายละเอยีดโครงการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั 
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทัย่อย (ESOP-W5) 

 

 บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) ("บริษทั") มีความประสงคจ์ะออก และเสนอขายใบสําคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั และ/หรือบริษทัย่อย       
("ESOP-W5") จาํนวนไม่เกิน 10,000,000 หน่วย ตามรายละเอียดดงัน้ี 

1. วตัถุประสงคแ์ละความจาํเป็นในการเสนอขายหลกัทรัพยต่์อกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทั 
และ/หรือบริษทัยอ่ย 
1.1 เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบติังานของกรรมการ พนกังาน ให้มีความตั้งใจในการ

ทาํงาน และสร้างประโยชนสู์งสุดใหแ้ก่บริษทั 
1.2 เพื่อให้พนกังานมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของบริษทั ทาํให้มีวตัถุประสงคเ์ป็นหน่ึงเดียวกบัผูถื้อ

หุน้ คือ การสร้างความเจริญรุ่งเรืองใหแ้ก่บริษทัเป็นสาํคญั 
1.3 เพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถใหท้าํงานกบับริษทัต่อไปในระยะยาว 

2. รายละเอียดเก่ียวกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ี 
ช่ือหลกัทรัพย ์ : ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ บริษทั 

เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) (ESOP-W5) 
ประเภทหลกัทรัพย ์ :  ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ชนิดระบุช่ือผูถื้อ และโอนเปล่ียนมือ

ไม่ได ้เวน้แต่การโอนตามขอ้ 3.2.2 
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขาย   :  ไม่เกิน 10,000,000 หน่วย 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิคิดเป็นร้อยละ : 1.82 ของจาํนวนหุน้ท่ีไดจ้าํหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทั 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย :    0 บาท (ศูนยบ์าท) 
ระยะเวลาการเสนอขาย                      : เสนอขายให้แลว้เสร็จภายใน 1 ปีนบัจากวนัท่ีท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้มีมติอนุมติัใหอ้อกและเสนอขาย 
อายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 3ปี นบัแต่วนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
จาํนวนหุน้ท่ีออกเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ : 10,000,000 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 
วิธีการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ : จัดสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานของบริษัท 

และ/หรือบริษทัยอ่ยโดยไม่ผา่นผูรั้บช่วงซ้ือหลกัทรัพย ์
อตัราการใชสิ้ทธิ :  ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สามญั 1 หุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิ : ราคาปิดถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นของบริษทัท่ีทาํการ

ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วง
ระยะเวลา 15 วนัทาํการ ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
โดยไม่มีส่วนลด 
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วนัออกและวนัเสนอขาย : คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคล ท่ีคณะกรรมการ
มอบหมายจะเป็นผูก้าํหนดวนัออกและเสนอขายใบสาํคญั
แสดงสิทธิ 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทั
ยอ่ย สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัไดท้ั้งหมดตามจาํนวนท่ี
ได้รับจัดสรรจากบริษทัได้ ตามวนักาํหนดการใช้สิทธิ 
จนกวา่จะครบอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ : ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดทุ้กๆไตรมาส 
คือ ในวนัท่ี 1-5 ของเดือน มีนาคม มิถุนายน กนัยายน 
และธันวาคม โดยหากวนัดงักล่าวตรงกบัวนัหยุดทาํการ
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ให้ใช้สิทธิในวนั
ทาํการถดัไป โดยคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูก้าํหนด
วนัท่ีสามารถใชสิ้ทธิคร้ังแรกตามความเหมาะสม  

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสิทธิ : บริษทัจะไม่นําใบสําคญัแสดงสิทธิน้ีไปจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  หรือศูนย์ซ้ือขาย
หลกัทรัพยอ่ื์นใด ตลาดรองของหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเกิด 

ตลาดรองของหุน้สามญัท่ีเกิดจาก : บริษทัจะนาํหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตาม 
การใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ  ใบสําคญัแสดงสิทธิไปจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ทั้ งน้ี ภายใต้เง่ือนไขการปฏิบัติตาม
ประกาศ  และกฎเกณฑ์ท่ีได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
และ/หรือตามประกาศและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

3. หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการจดัสรรและเง่ือนไขในการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
3.1 คุณสมบติัของผูไ้ดรั้บการจดัสรรและหลกัเกณฑก์ารจดัสรร 

 3.1.1 มีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทัย่อยในวนัท่ีมีการ
จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 3.1.2 จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย
แต่ละรายได้รับจัดสรรไม่จํา เ ป็นต้องมีจํานวนเท่ากัน  ทั้ ง น้ี  ข้ึนอยู่กับตําแหน่ง 
ประสบการณ์ ความสามารถและประสิทธิภาพ ในการทาํงานตลอดจนผลการปฏิบติังานท่ี
ผา่นมารวมถึงผลประโยชนท่ี์ทาํใหแ้ก่บริษทั 

3.2 คุณสมบติัของกรรมการ พนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ยท่ีสามารถใชสิ้ทธิ 
3.2.1 ผูใ้ชสิ้ทธิตอ้งเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีใช้

สิทธิ ยกเวน้ตามกรณี ท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3.2.2 
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3.2.2 ในกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ยซ่ึงไดรั้บการจดัสรร
ใบสําคญัแสดงสิทธิถึงแก่กรรม เป็นบุคคลสาบสูญตามคาํสั่งศาล ทุพพลภาพหรือไร้
สมรรถภาพ จนไม่สามารถจดัการงานของตนเองได ้ให้ทายาทหรือผูรั้บประโยชน์ของ
พนกังานดงักล่าว สามารถใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิของพนกังานดงักล่าวไดต้าม 
สิทธิท่ีพนกังานผูน้ั้นไดรั้บ ณ วนัท่ีถึงแก่กรรม หรือสาบสูญตามคาํสัง่ศาล หรือทุพพลภาพ
หรือไร้สมรรถภาพ ตามแต่กรณี โดยสามารถใชสิ้ทธิดงักล่าวไดจ้นครบอายขุองใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ีไดรั้บจดัสรรนั้น 

3.3 กรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน พน้สภาพการเป็นกรรมการ หรือพนกังานใหถื้อว่า ไม่มีสิทธิ
ในการใชสิ้ทธิ นบัตั้งแต่วนัท่ี ลาออก หรือถูกใหอ้อก แลว้แต่กรณี และให้ยกเลิกใบสาํคญัแสดง
สิทธิท่ีบริษทัจดัสรรดงักล่าวออกไป ทั้งน้ี ยกเวน้การพน้สภาพการเป็นพนกังานตามท่ีระบุในขอ้ 
3.2.2 

3.4 การปรับสิทธิ 
บริษทัจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงการใช้สิทธิ เม่ือมีการ

ดาํเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออตัราการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ เม่ือเกิด
เหตุการณ์ตามท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้งหรือเม่ือบริษทัฯ
จะจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดเป็นจาํนวนเกินกว่าร้อยละ 60 (หกสิบ) ของกาํไรสุทธิตามท่ี
กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

4. รายช่ือกรรมการทุกรายของบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย และพนกังานของบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย
ท่ีไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
4.1 รายช่ือกรรมการของบริษทัซ่ึงไดรั้บการจดัสรร ESOP-W5 

ช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
จํานวนที่

ได้รับจัดสรร 
คดิเป็นร้อยละ
ของ ESOP-W5 

1. นายบญัชา องคโ์ฆษิต 
ประธาน
กรรมการบริหาร 

400,000.- 4.00 

2. นางวรลกัษณ์ องคโ์ฆษิต 
รองประธาน
กรรมการบริหาร 

200,000.- 2.00 

3. นายปัญจะ เสนาดิสยั กรรมการ 200,000.- 2.00 
4. นางจนัทิมา องคโ์ฆษิต กรรมการ 200,000.- 2.00 
5. พลโทนายแพทยสุ์ปรีชา โมกขะเวส กรรมการ 200,000.- 2.00 
6. นายไพฑูรย ์ทวีผล กรรมการ 200,000.- 2.00 
7. นางศิริพรรณ สนัธนะพนัธ์ กรรมการ 200,000.- 2.00 
8. นางอุบล จิระมงคล กรรมการ 200,000.- 2.00 
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กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียซ่ึงจะไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิในวาระใดจะตอ้งงด
ออกเสียงในวาระนั้นหรือออกจากท่ีประชุมเป็นการชัว่คราวขณะท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาวาระ
ดงักล่าว 

4.2 รายช่ือกรรมการของบริษทัยอ่ย ซ่ึงไดรั้บการจดัสรร ESOP-W5 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียซ่ึงจะไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิในวาระใดจะตอ้งงด
ออกเสียงในวาระนั้นหรือออกจากท่ีประชุมเป็นการชัว่คราวขณะท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาวาระ
ดงักล่าว 

4.3 รายช่ือกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ยซ่ึงไดรั้บการจดัสรร เกิน
กวา่ร้อยละ 5 (หา้) ของ ESOP-W5 

- ไม่มี - 

5. ผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุน้จากการออกและเสนอขาย ESOP-W5 
การเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ พนกังานของบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย ในคร้ังน้ี 

จะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม (Control Dilution) ลดลงร้อยละ 2.10 
เม่ือมีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมด โดยคาํนวณจากจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดในปัจจุบนั ดงัน้ี 

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด = 549,037,541 หุน้ (มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออก  = 10,000,000 หน่วย 
รวมจาํนวนหุน้หลงัการใชสิ้ทธิ = 559,037,541 หุน้ 
จาํนวนหุน้ท่ีขายไดปั้จจุบนั คิดเป็น = 98.21 % 

หลงัจากมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพอาจมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) เน่ืองจาก
ราคาใชสิ้ทธิไดถู้กกาํหนดไวใ้ห้เป็นราคาตลาด คือ ราคาปิดถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นของบริษทัท่ีทาํการซ้ือขาย

ช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
จํานวนที ่ คดิเป็นร้อยละ 

ได้รับจัดสรร ของ Esop-w5 

1. นายพิธาน องคโ์ฆษิต กรรมการ 500,000.- 5.00 
2. นางธญัรัตน ์เทศนส์าลี กรรมการ 200,000.- 2.00 
3. นางวรรณวดี พฒันศาสตร์ กรรมการ 150,000.- 1.50 
4. นายพล ดุริยะบรรเลง กรรมการ 150,000.- 1.50 
5. นางสาวนิตยา โรจนกาํพล กรรมการ 150,000.- 1.50 
6. นางสุณี เอกธีรจิตต ์ กรรมการ 150,000.- 1.50 
7. นายเฟรดดริก การาเพท โอฮาเน่ียน กรรมการ 500,000.- 5.00 
8. นายอาทิตย ์ไกรฤกษ ์ กรรมการ 100,000.- 1.00 
9. นายลิน โพ ซิง กรรมการ 100,000.- 1.00 



 

- หนา้ 52 - 

 

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา 15 วนั ทาํการ ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ โดยราคาไม่มี
ส่วนลด ซ่ึง ณ วนัท่ีทาํการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัราคาตลาดอาจเปล่ียนแปลงได ้

6. ขอ้ผกูพนัระหว่างบริษทัและกรรมการ ผูบ้ริหารและ พนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ยในการ
จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
                       -ไม่มี - 

7. ความช่วยเหลือจากบริษทัในการจัดหาแหล่งเงินทุนหรือความช่วยเหลือทางการเงิน หรือ จ่าย
ค่าตอบแทนใดๆแก่กรรมการ พนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย 

บริษทัใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นการเงินโดยไดจ้ดัหาแหล่งเงินทุนเพื่อใชสิ้ทธิในการ Exercise ESOP 
จากบริษทั หลกัทรัพยเ์พ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน)  

8. ลักษณะและเง่ือนไขของใบสําคญัแสดงสิทธิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่
กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยจะเป็นไปตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบั
ตลาดทุนท่ี ทจ.32/2551 เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 
2551 หรือ ประกาศอ่ืนใดท่ีใชบ้งัคบัแทนกฎและระเบียบ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

9. สิทธิของผูถื้อหุ้นในการคดัคา้นการเสนอขาย ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 
32/2551 เร่ืองการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 การออกและ
เสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ใหแ้ก่กรรมการและพนกังานจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมี
สิทธิ ออกเสียง และตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้ซ่ึงถือหุน้รวมกนัเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุมคดัคา้นการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษทัฯ ดงักล่าว ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการ
จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งงดออกเสียงในวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

10. รายช่ือกรรมการอิสระท่ีผูถื้อหุ้นอาจมอบฉันทะให้เขา้ร่วมประชุมและเป็นผูใ้ชสิ้ทธิแทนผูถื้อหุ้นได ้
ทั้งน้ี 

กรรมการอิสระอาจไดรั้บการจดัสรร ESOP-W5 ดงัน้ี 
1. พลโทนายแพทยสุ์ปรีชา โมกขะเวส กรรมการอิสระ อาจไดรั้บการจดัสรร 200,000 หน่วย 
2. นายไพฑูรย ์ทวีผล กรรมการอิสระ อาจไดรั้บการจดัสรร 200,000 หน่วย 
3.  นางอุบล จิระมงคล กรรมการอิสระ อาจไดรั้บการจดัสรร 200,000 หน่วย 

 
 

 

 

 


