
                                
(สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5) 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
 
รายละเอียดโครงการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ ตอกรรมการ พนักงานของบริษัท และ/หรือ 
บริษัท ยอย (ESOP –W4) 
 
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) ("บริษัท") มีความประสงคจะออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ("ใบสําคญัแสดงสิทธิ") จํานวน 10,000,000 หนวย ใหแกกรรมการ และพนักงานของ 
บริษัทและ/หรือบริษัทยอย ตามรายละเอียดดังน้ี 
 
 1. วัตถุประสงคและความจําเปนในการเสนอขายหลักทรัพยตอกรรมการ พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย 
 
      1.1 เพ่ือเปนแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ พนักงาน ใหมีความต้ังใจในการทํางาน 
          และสรางประโยชนสูงสุดใหแกบริษัท 
      1.2 เพ่ือใหพนักงานมีสวนรวมในการเปนเจาของบริษัท ทําใหมีวัตถุประสงคเปนหน่ึงเดียวกับผูถือหุน คือ 
          การสรางความเจริญรุงเรืองใหแกบริษัทเปนสําคัญ 
      1.3 เพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถใหทํางานกับบริษัทตอไปในระยะยาว 
 
2. รายละเอียดเก่ียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งน้ี 
 
      ช่ือหลักทรัพย                                         : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของ บริษัท 
                                                                               เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) (ESOP-W4) 
      ประเภทหลักทรัพย                                 :  ใบสําคัญแสดงสิทธิ ชนิดระบุช่ือผูถือ และโอนเปล่ียนมือไมได  
                                                                               เวนแตโอนตามขอ 3.2.2 
      จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย   :  10,000,000 หนวย 
      ใบสําคัญแสดงสิทธิคิดเปนรอยละ           :   2.12 ของจํานวนหุนที่ไดจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัท 
      ราคาเสนอขายตอหนวย                           :   0 บาท 
      ระยะเวลาการการเสนอขาย                      :   เสนอขายใหแลวเสร็จภายใน 1 ปนับจากวันที่ที่ประชุมผูถือ 
                                                                              หุนมีมติอนุมัติใหออกและเสนอขาย 
      อายุใบสําคัญแสดงสิทธ ิ                           : ไมเกิน 5 ป นับแตวันออกใบสําคัญแสดงสิทธ ิ
      จํานวนหุนที่ออกเพ่ือรองรับการใชสิทธิ   :   10,000,000 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) 
      วิธีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธ ิ            :   จัดสรรใหแกกรรมการ และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัท 
                                                                              ยอยโดยไมผานผูรับชวงซื้อหลักทรัพย 
      อัตราการใชสิทธ ิ                                      :  ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอหุนสามัญ 1 หุน 
 



 
      ราคาการใชสิทธ ิ                                         :  ราคาปดถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนของบริษัทที่ทําการซื้อขาย 
                                                                       ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในชวงระยะเวลา 15 วันทําการ กอนวัน   
   ประชุมสามัญผูถือหุน โดยไมมีสวนลด 
      วันออกและวันเสนอขาย                              :  คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายจะเปน            
   ผูกําหนดวันออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 
      ระยะเวลาการใชสิทธิ                                :    กรรมการ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย สามารถใชสิทธิซื้อ          
   หุนสามัญไดทั้งหมดตามจํานวนท่ีไดรับจัดสรรจากบริษัทได ตามวัน 
   กําหนดการใชสิทธิ จนกวาจะครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ
      วันกําหนดการใชสิทธิ                                 : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิไดทุกๆ ไตรมาส คือ ในวันที่ 1 - 10 
   ของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยหาก            
   วันดังกลาว  ตรงกับวันหยุดทําการของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย      
   ใหใชสิทธิในวันทําการถัดไป โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเปนผูกําหนด    
   วันที่สามารถใชสิทธิครั้งแรกตามความเหมาะสม โดยการใชสิทธิครั้งแรก  
   ภายหลังจากการจําหนายหุนที่ซื้อคืนเสร็จสิ้น หรือมีการตัดหุนที่ซื้อคืน         
   ตามความในหมวด 3 การจําหนายและการตัดหุนที่ซื้อคืนของกฎกระทรวง  
   เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการวาดวยการซื้อหุนคืน การจําหนายหุน        
   ที่ซื้อคืน และการตัดหุนที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ.2544 
      ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ           :  บริษัทจะไมนําใบสําคัญแสดงสิทธิน้ีไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย      
   แหงประเทศไทย หรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยอื่นใด ตลาดรองของหุนสามัญ 
   เพ่ิมทุนที่เกิด 
      จากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ   :  บริษัทจะนําหุนสามัญเพ่ิมทุนที่เกิดจากการใชสิทธติามใบสําคัญแสดงสิทธิไป 
   จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งน้ี ภายใตเง่ือนไข             
   การปฏิบัติตามประกาศและกฎเกณฑที่ได รับอนุมัติจากสํานักงาน  
   คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย และ/หรือตามประกาศ 
   และกฎเกณฑที่เก่ียวของ 
 
3.         หลักเกณฑและเง่ือนไขการจัดสรรและเง่ือนไขในการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธ ิ
 
      3.1 คุณสมบัติของผูไดรับการจัดสรรและหลักเกณฑการจัดสรร 
         3.1.1 มีสถานะเปนกรรมการ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยในวันที่มีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ 
         3.1.2 จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่กรรมการ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยแตละรายไดรับจัดสรร ไมจําเปนตอง 
                  มีจํานวนเทากัน ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับตําแหนง ประสบการณ ความสามารถและประสิทธิภาพ ในการทํางานตลอดจน         
                  ผลการปฏิบัติงานที่ผานมารวมถึงผลประโยชนที่ทําใหแกบริษัท 
 
     3.2 คุณสมบัติของกรรมการ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยที่สามารถใชสิทธิ 



 
         3.2.1 ผูใชสิทธิตองเปนกรรมการ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย ณ วันที่ใชสิทธิ ยกเวนตามกรณี ที่ระบุไว 
                  ในขอ 3.2.2 
          3.2.2 ในกรณีที่กรรมการ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยซึ่งไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิถึงแกกรรม   
 เปนบุคคลสาบสูญตามคําสั่งศาลทุพพลภาพ หรือ ไรสมรรถภาพ จนไมสามารถจัดการงานของตนเองไดใหทายาท 
 หรือผูรับประโยชนของพนักงาน ดังกลาว สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของพนักงานดังกลาวไดตาม 
 สิทธิที่พนักงานผูน้ันไดรับ ณ วันที่ถึงแกกรรม หรือสาบสูญตามคําสั่งศาล หรือ ทุพพลภาพหรือไรสมรรถภาพ  
 ตามแตกรณี โดยสามารถใชสิทธิ ดังกลาวไดจนครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับจัดสรรน้ัน 
 
     3.3   กรณีที่กรรมการ พนักงาน พน สภาพการเปนกรรมการ หรือพนักงานใหถือวา ไมมีสิทธิในการใชสิทธิ นับต้ังแตวันที่ 
ลาออก หรือถูกใหออก แลวแตกรณีและใหยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิที่บริษัทจัดสรรดังกลาวออกไป ทั้งน้ี ยกเวนการพนสภาพ
การเปนพนักงานตามท่ีระบุในขอ 3.2.2 
 
      3.4 การปรับสิทธ ิ
            บริษัทจะออกหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงการใชสิทธิ เมื่อมีการดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและ/
หรอือัตราการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่
เก่ียวของหรือเมื่อบริษัทฯจะจายเงินปนผลในรูปของเงินสดเปนจํานวนเกินกวารอยละหกสิบ (60) ของกําไรสุทธิตามที่กําหนด
ไวในขอกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ
 
 4. รายช่ือกรรมการทุกรายของบริษัทและบริษัทยอย และพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยที่ไดรับการจัดสรร 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
        4.1 รายช่ือกรรมการของบริษัท ซึ่งไดรบัการจัดสรร ESOP-W4 
 
                    ช่ือกรรมการ                          ตําแหนง                           จํานวนที่                    คิดเปน (%) 
                                                                                                                     ไดรับจัดสรร            ของ ESOP-W4 
           1.    นายบัญชา องคโฆษิต                กรรมการผูจัดการ              450,000                     4.50% 
           2.    นายปญจะ เสนาดิสัย                กรรมการ                           250,000                     2.50% 
           3.    นางจันทิมา องคโฆษิต              กรรมการ                           250,000                     2.50% 
           4.    พลโทนายแพทยสุปรีชา โมกขะเวส  กรรมการ                           250,000                     2.50% 
           5.    นายแพทยทองดี ชัยพานิช                 กรรมการ                           250,000                     2.50% 
           6.    นางวรลักษณ องคโฆษิต                   กรรมการ                           250,000                     2.50% 
           7.    นางอุบล จิระมงคล                            กรรมการ                           250,000                     2.50% 
           8.    นางศิริพรรณ สันธนะพันธ               กรรมการ                           250,000                     2.50% 
 
           กรรมการผูมีสวนไดเสียซึ่งจะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในวาระใดจะตองงดออกเสียงในวาระน้ันหรือ       
ออกจากที่ประชุมเปนการช่ัวคราวขณะที่ที่ประชุมมีการพิจารณาวาระดังกลาว 



 
           4.2 รายช่ือกรรมการของบริษัทยอย ซึ่งไดรับการจัดสรร ESOP-W4 
 
                      ช่ือกรรมการ                    ตําแหนง                           จํานวนที่                   คิดเปน (%) 
                                                                                                                     ไดรับจัดสรร            ของ ESOP-W4 
            1. คุณพิธาน  องคโฆษิต             กรรมการ                           500,000                    5.00% 
            2. นางธัญรัตน  เทศนสาลี          กรรมการ                           200,000                    2.00% 
            3. นางวรรณวดี พัฒนศาสตร     กรรมการ                           150,000                    1.50% 
            4. นายพล ดุริยะบรรเลง             กรรมการ                           150,000                    1.50% 
            5. นางสาวนิตยา โรจนกําพล     กรรมการ                           150,000                    1.50% 
                                                       
           กรรมการผูมีสวนไดเสียซึ่งจะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในวาระใดจะตองงดออกเสียงในวาระ 
น้ันหรือออกจากท่ีประชุมเปนการช่ัวคราวขณะที่ที่ประชุมมีการพิจารณาวาระดังกลาว 
 
          4.3 รายช่ือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอยซึ่งไดรับการจัดสรร ESOP-W4 เกินกวารอยหา 
(5) ของ ESOP-W4 
                     - ไมมี - 
 
5. ผลกระทบท่ีมีตอผูถือหุนจากการออกและเสนอขาย ESOP-W4 
        การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการ พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย ในครั้งน้ี จะ 
กอใหเกิดผลกระทบตอสวนแบงกําไรหรือสิทธอิอกเสียงของผูถือหุนเดิม (Control Dilution) ลดลงรอยละ 2.08 
เมื่อมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมด โดยคํานวณจากจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดในปจจุบัน ดังน้ี 
 
           จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด                         = 471,779,269 หุน (มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท) 
           จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออก (ESOP-W4) = 10,000,000 หนวย 
           รวมจํานวนหุนหลังการใชสิทธ ิ                         = 481,779,269 หุน 
           จํานวนหุนที่ขายไดปจจุบัน คิดเปน                    = 97.92 % 
 
            หลังจากมีการใชสิทธิแปลงสภาพอาจมีผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price Dilution) เน่ืองจากราคาใชสิทธิไดถูก
กําหนดไวใหเปนราคาตลาด คือ ราคาปดถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนของบริษัทที่ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ในชวงระยะเวลา 15 วัน ทําการ กอนวันประชุมสามัญผูถือหุน โดยราคาไมมีสวนลด ซึ่ง ณ วันที่ทําการใชสิทธิแปลงสภาพ
เปนหุนสามัญราคาตลาดอาจเปล่ียนแปลงได 
 
 6. ขอผูกพันระหวางบริษัทและกรรมการ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ 
 
                       -ไมมี - 



 
 7. ความชวยเหลือจากบริษัทในการจัดหาแหลงเงินทุนหรือความชวยเหลือทางการเงิน หรือ จายคาตอบแทนใดๆ 
แกกรรมการ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย 
                   บริษัทใหความชวยเหลือทางดานการเงินโดยไดจัดหาแหลงเงินทุนเพ่ือใชสิทธิในการ Exercise ESOP จากบริษัท 
หลักทรัพยเพ่ือธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)  
 
8. ลักษณะและเง่ือนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานของ
บริษัทฯ หรือบริษัทยอยจะเปนไปตามที่ไดกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.32/2551 เรื่อง การเสนอขาย
หลักทรัพยที่ออกใหมตอกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 หรือ ประกาศอื่นใดที่ใชบังคับแทนกฎและระเบียบ 
ที่เก่ียวของ 
 
 9. สิทธิของผูถือหุนในการคัดคานการเสนอขาย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่องการเสนอขาย
หลักทรัพยที่ออกใหมตอกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการและพนักงานจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสาม
ในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง และตองไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวา
รอยละสิบ (10) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมคัดคานการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ 
ดังกลาว ผูถือหุนซึ่งมีสิทธิที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองงดออกเสียงในวาระที่เก่ียวของกับใบสําคัญแสดง
สิทธ ิ
 
 10. รายช่ือกรรมการอิสระที่ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหเขารวมประชุมและเปนผูใชสิทธิแทนผูถือหุนได ทั้งน้ี 
กรรมการอิสระอาจไดรับการจัดสรร ESOP-W4 ดังน้ี 
 
           1.     พลโทนายแพทย สุปรีชา โมกขะเวส   กรรมการอิสระอาจไดรับการจัดสรร           250,000   หนวย 
           2.     นางอุบล จิระมงคล                              กรรมการอิสระ อาจไดรับการจัดสรร          250,000   หนวย 
           3.     นายแพทยทองดี ชัยพานิช                   กรรมการอิสระ อาจไดรับการจัดสรร          250,000   หนวย 
 


