
 

 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
รายละเอียดโครงการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ 
ตอพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยคร้ังท่ี 2 (โครงการ ESOP II) 

   
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) ("บริษัท") มีความประสงคจะออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือ

หุนสามัญของบริษัท ("ใบสําคัญแสดงสิทธิ") จํานวน 3,000,000 หนวย ใหแกพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย โดยบริษัทคาดวา
จะมีพนักงานที่มีสิทธิไดรับการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวนไมเกิน 35 ราย ตามรายละเอียดดังนี้ 

 
1.  วัตถุประสงคและความจําเปนในการเสนอขายหลักทรัพยตอพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย 

 1.1  เพ่ือเปนแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงาน ใหมีความตั้งใจในการทํางานและสรางประโยชน
สูงสุดใหแกบริษัท 

1.2  เพ่ือใหพนักงานมีสวนรวมในการเปนเจาของบริษัท ทําใหมีวัตถุประสงคเปนหนึ่งเดียวกับผูถือหุน คือการสราง
ความเจริญรุงเรืองใหแกบริษัทเปนสําคัญ 

1.3  เพ่ือรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถใหทํางานกับบริษัทตอไปในระยะยาว 
   

2.  รายละเอียดเก่ียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในคร้ังนี้    
 ช่ือหลักทรัพย : ใ บ สํ า คั ญ แสด ง สิ ท ธิ ที่ จ ะ ซ้ื อหุ น ส า มั ญ เ พ่ิ ม ทุ น ข อ งบ ริ ษั ท  

เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 
ประเภทหลักทรัพย : ใบสําคัญแสดงสิทธิ ชนิดระบุช่ือผูถือ และโอนเปล่ียนมือไมได เวนแต

โอนตามขอ 3.2.2    
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : 3,000,000 หนวย 
ใบสําคัญแสดงสิทธิคิดเปนรอยละ  : 0.95 ของจํานวนหุนที่ไดจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัท 
ราคาเสนอขายตอหนวย : 0 บาท 
ระยะเวลาการเสนอขาย : เสนอขายใหแลวเสร็จภายใน  1 ปนับจากวันที่ไดรับอนุญาตจาก

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ : ไมเกิน 5 ป นับแตวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
จํานวนหุนที่ออกเพ่ือรองรับการใชสิทธิ : 3,000,000 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) 
วิธีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ : จัดสรรใหแกพนักงานของบริษัท และบริษัทยอย โดยไมผานผูรับชวง

ซ้ือหลักทรัพย 
อัตราการใชสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอหุนสามัญ 1 หุน 
ราคาการใชสิทธิ : ราคาปดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนของบริษัทที่ทําการซ้ือขายในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยในชวงระยะเวลา 30 วันทําการ หลังวัน
ประชุมสามัญผูถือหุน หักดวยสวนลด 20% โดยการกําหนดราคาใช
สิทธิหลังวันประชุมผูถือหุนประจําป 2550  

วันออกและวันเสนอขาย : คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายจะเปน
ผูกําหนดวันออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 



 

 

ระยะเวลาการใชสิทธิ : พนักงานของบริษัทและบริษัทยอยสามารถใชสิทธิซ้ือหุนสามัญได
ทั้งหมดตามจํานวนที่ไดรับจัดสรรจากบริษัทตอเม่ือครบระยะเวลา 1 ป
นับจากวันที่บริษัทไดออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิจนกวาจะ
ครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

วันกําหนดการใชสิทธิ : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิไดทุก ๆไตรมาส คือ ในวันที่ 
15-18 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยหากวัน
ดังกลาวตรงกับวันหยุดทําการของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยให
ใชสิทธิในวันทําการถัดไป โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเปนผู
กําหนดวันที่สามารถใชสิทธิครั้งแรกตามความเหมาะสม 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะไมนําใบสําคัญแสดงสิทธินี้ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย หรือศูนยซ้ือขายหลักทรัพยอ่ืนใด 

ตลาดรองของหุนสามัญเพ่ิมทุนที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนําหุนสามัญเพ่ิมทุนที่เกิดจาก
การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไขการปฏิบัติตามประกาศและ
กฎเกณฑที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และ/หรือตามประกาศและกฎเกณฑที่เก่ียวของ 

 
3.  หลักเกณฑและเงื่อนไขการจัดสรรและเงื่อนไขในการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

3.1  คุณสมบัติของผูไดรับการจัดสรรและหลักเกณฑการจัดสรร 
 3.1.1  มีสถานะเปนพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยในวันที่มีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ 
 3.1.2  จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่พนักงานของบริษัทและบริษัทยอยแตละรายไดรับจัดสรร ไมจําเปนตอง

มีจํานวนเทากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับตําแหนง ประสบการณ ความสามารถและประสิทธิภาพในการทํางาน 
ตลอดจนผลการปฏิบัติงานที่ผานมา รวมถึงผลประโยชนที่ทําใหแกบริษัท 

  3.2  คุณสมบัติของพนักงานของบริษทัและบริษัทยอยที่สามารถใชสิทธิ 
3.2.1  ผูใชสิทธิตองเปนพนักงานของบริษัทและ/หรือพนักงานบริษัทยอย ณ วันที่ใชสิทธิ ยกเวน ตามกรณี 

ที่ระบุไวในขอ 3.2.2 
3.2.2 ในกรณีที่พนักงานของบริษัทและ/หรือพนักงานบริษัทยอย ซ่ึงไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิถึงแก

กรรม เปนบุคคลสาบสูญตามคําส่ังศาล ทุพพลภาพ หรือไรสมรรถภาพ จนไมสามารถจัดการงานของ
ตนเองได ใหทายาทหรือผูรับประโยชนของพนักงานดังกลาว สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิของพนักงานดังกลาวไดตามสิทธิที่พนักงานผูนั้นไดรับ ณ วันที่ถึงแกกรรม หรือสาบสูญตาม
คําส่ังศาล หรือ ทุพพลภาพหรือไรสมรรถภาพ ตามแตกรณี โดยสามารถใชสิทธิดังกลาวไดจนครบ
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับจัดสรรนั้น 

3.2.3 กรณีที่พนักงานพนสภาพการเปนพนักงาน ใหถือวาพนักงานดังกลาว ไมมีสิทธิในการใชสิทธิ 
นับตั้งแตวันที่เกษียณอายุงาน ลาออก หรือถูกใหออก แลวแตกรณี และใหยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่บริษัทจัดสรรใหแกพนักงานดังกลาวออกไป ทั้งนี้ ยกเวนการพนสภาพการเปนพนักงานตามที่ระบุ
ในขอ 3.2.2 



 

 

3.4  การปรับสิทธิ  

บริษัทจะออกหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงการใชสิทธิ เม่ือมีการดําเนินการปรับราคาการใช
สิทธิและ/หรืออัตราการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เม่ือเกิดเหตุการณตามที่กําหนดไวในประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ.13/2547 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนที่ออกใหมเพ่ือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิหรือที่จะมีการเปล่ียนแปลง
ในภายหลัง 

   4.  รายช่ือพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยที่ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิทั้งหมด 

- ไมมี � 
5. ผลกระทบที่มีตอผูถือหุนจากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยในคร้ังนี้ 

 
ดวยที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2549 ไดมีมติใหเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญตอพนักงานของ
บริษัทและบริษัทยอยในจํานวนประมาณ 100 ราย (โครงการ ESOP) ซ่ึงการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว จะทําให
มีผลกระทบตอผูถือหุนจากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยจํานวนไม
เกิน 35 รายในคร้ังที่ 2 (โครงการ ESOP II) โดยสามารถแบงเปน 2 กรณีไดแก 
 
กรณีที่ 1 ผลกระทบที่มีตอผูถือหุนจากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกพนักงานของบริษัทและบริษัท

ยอยในคร้ังที่ 2 (โครงการ ESOP II) นี้ หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทที่เสนอขาย
ใหแกพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยจํานวนประมาณ 100 รายตามมติที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 
2549 (โครงการ ESOP) ไมมีการใชสิทธิทั้งหมดตามใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทดังกลาว 

 
กรณีที่ 2 ผลกระทบที่มีตอผูถือหุนจากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกพนักงานของบริษัทและบริษัท

ยอยในคร้ังที่ 2 (โครงการ ESOP II) นี้ หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทที่เสนอขาย
ใหแกพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยจํานวนประมาณ 100 รายตามมติที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 
2549 (โครงการ ESOP) มีการใชสิทธิทั้งหมดตามใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทดังกลาว 

โดยการพิจารณาผลกระทบตอผูถือหุนของบริษัทจะพิจารณา 2 ดานดังตารางดานลางนี้ 

ตารางแสดงผลกระทบตอผูถือหุนของบริษัทในกรณีตาง ๆ  
ผลกระทบตอผูถือหุน กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 

1. ผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price Dilution) 0.19%* 0.10%* 
2. ผลกระทบตอสวนแบงกําไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถือหุนเดิม(Control Dilution) 0.94% 1.87% 
*คํานวณโดยใชราคาปดของหุนสามัญของบริษัท ณ วันกอนวันประชุมกรรมการ(วันที่ 19 มีนาคม 2550) ซึ่งเทากับ 3.58 บาท ทั้งนี้ผลกระทบ
ตอราคาตลาดของหุน (Price Dilution) อาจเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยูกับราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท ณ วันที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่เสนอขายตอพนักงานบริษัทและบริษัทยอยตามโครงการ ESOP และ ESOP II นี้มีการใชสิทธิและแปลงสภาพหุนสามัญของบริษัท 
 

6. ขอผูกพันระหวางบริษัทและพนักงานของบริษทัและบริษทัยอยในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ 
- ไมมี - 



 

 

7.  ความชวยเหลือจากบริษัทในการจัดหาแหลงเงินทนุหรือความชวยเหลือทางการเงิน หรือจายคาตอบแทนใด ๆ แก
พนักงานของบริษทั       
-ไมมี- 

8. การดําเนินการของบริษทัเก่ียวกับการขออนุญาตและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอหนวยงานทีเ่ก่ียวของ 
 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายตอพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยจะอยูภายใตกฎระเบียบ เงื่อนไขและ
หลักเกณฑตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 36/2544 เรื่อง การเสนอขาย
หลักทรัพยที่ออกใหมตอกรรมการหรือพนักงาน ฉบับลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนผูรับผิดชอบ
คาภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรหรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของในการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ 
ใหคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวของกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธินี้ เชน หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการใชสิทธิ เหตุแหงการเปล่ียนแปลงการใช
สิทธิ การกําหนดคุณสมบัติและช่ือของพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย ผูมีสิทธิไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่พนักงานแตละรายจะไดรับ รวมถึงระยะเวลา เปนตน ตลอดจนการดําเนินการขออนุญาตตอ
หนวยงานที่เก่ียวของ รวมทั้งมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ตามจําเปนและที่เก่ียวเน่ืองกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
นี้ 

 
9. สิทธิของผูถือหุนในการคัดคานการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอพนักงานตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 36/2544 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 
 

การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทตอพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยไมเกินกวารอยละ 5 ของ
จํานวนหลักทรัพยทั้งหมดที่ขออนุญาตในคร้ังนี้ ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา  3 ใน 
4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและตองไมมีผูถือหุนซ่ึงถือหุนรวมกันเกินกวา
รอยละ 10 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมคัดคานการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว 
 

10. รายช่ือกรรมการอิสระที่ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหเขารวมประชุมและเปนผูใชสิทธิแทนผูถือหุนได 
1. พลโทนายแพทย สุปรีชา โมกขะเวส กรรมการอิสระ 
2. นางอุบล จิระมงคล   กรรมการอิสระ 

 
 

 


