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โครงการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของ บริษัท เอสวีไอ จํากัด (มหาชน) 
ใหแก กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) คร้ังท่ี 5 

บริษัท เอสวีไอ จํากัด (มหาชน) มีความประสงคจะออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท 
(“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) ตามรายละเอียดดังน้ี 

1. วัตถุประสงคและความจําเปนในการเสนอขาย 
เพ่ือเปนการตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัท ที่มีความต้ังใจ ทุมเทและเสียสละในการ

ทํางาน เปนการเสริมสรางขวัญ กําลังใจ และจูงใจบุคลากรท่ีมีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทํางาน ใหรวมงานกับ
บริษัทตอไปในระยะยาว อันจะสงผลดีตอการปฏิบัติงานและการดําเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต อีกทั้ง บริษัทฯยังไดรับ
เงินทุนจากการใชสิทธิแปลงซื้อหุนเพ่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนอีกดวย 

โดยบริษัทจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท เพ่ือจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท 
ครั้งที่ 5 จํานวน 55,000,000 บาท (เทียบเทารอยละ 3.32 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว)  อยางไรก็ตาม การออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิตอกรรมการและพนักงานของบริษัทในครั้งน้ี จะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน และปฏิบัติตาม
กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมท้ังกฎระเบียบที่เก่ียวของ  

2. รายละเอียดของหลักทรัพยท่ีเสนอขาย                                
ประเภท  :  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท เอสวีไอ จํากัด (มหาชน)  ชนิดระบุช่ือผูถือ 

และไมสามารถโอนเปล่ียนมือได เวนแตเปนการตกทอดโดยทางมรดกและพินัยกรรม ใน
กรณีที่สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิของกรรมการ และ พนักงานหมดลง เน่ืองจากสิ้นสุดการ
เปนกรรมการ หรือ พนักงานบริษัทฯ ใหเปนไปตามเง่ือนไขที่ระบุในเง่ือนไขการระงับหรือ
เปล่ียนแปลงสิทธิ 

จํานวน :   55,000,000 หนวย  

จํานวนหุนที่รองรับ          :  55,000,000 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) คิดเปนรอยละ 3.32 ของจํานวนหุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมด ณ วันที่ 14 มกราคม 2553 

วิธีการจัดสรร :  จัดสรรโดยตรงแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ 

ระยะเวลาการเสนอขาย :  เสนอขายใหแลวเสร็จภายใน 1 ป นับจากวันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

ราคาเสนอขาย :  0 บาท ตอหนวย 

อายุ :  4 ป นับแตวันที่บริษัทออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

วันที่ออก  : คณะกรรมการบริษัทฯ จะเปนผูกําหนดวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ หลังจากบริษัทฯ ไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเปนที่เรียบรอยแลว  

อัตราการใชสิทธิ :   ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย  : 1 หุนสามัญ 

ราคาการใชสิทธิ :  2.00 บาท ตอหุน  (ราคามีสวนลดรอยละ 5.19 จากราคาเฉล่ียถวงนํ้าหนัก   2.10953 บาท ตอ
หุน) โดยคํานวณจาก 15 วันทําการยอนหลัง กอนวันที่   คณะกรรมการประชุมและมีมติเมื่อ 
14 มกราคม 2553 ใหเสนอวาระตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธใิหแกกรรมการและพนักงานในครั้งน้ี 
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การใชสิทธิครั้งแรก :  วันที่  15 ของเดือนกรกฎาคม หรือ 15 ของเดือน มกราคม (แลวแตกรณี) 

การใชสิทธิครั้งสุดทาย :  4 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

เง่ือนไขการใชสิทธิ  :  สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดทุกวันที่15 มกราคม และ 15 กรกฎาคม ของแตละป กรณีที่
วันกําหนดใชสิทธิตรงกับวันหยุดทําการ ใหเล่ือนเปนวันทําการกอนหนา  โดยมีจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใชสิทธิไดดังตอไปน้ี  

1) ภายในปที่ 1 นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 25 ของจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรทั้งหมด  

2) ปที่ 2 (ระยะเวลาหลังจากครบรอบ 1 ป แตกอนจะครบรอบ 2 ป นับจากวันที่ออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิ) ใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 25 ของจํานวน ใบสําคัญแสดงสิทธิทีไ่ดรับการ
จัดสรรทั้งหมด บวกดวยสวนที่อาจเหลือจากการใชสิทธิตามสวนของตนสําหรับการใช
สิทธิครั้งกอน  

3) ปที่ 3 (ระยะเวลาหลังจากครบรอบ 2 ป แตกอนจะครบรอบ 3 ป นับจากวันที่ออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิ) ใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 25 ของจํานวน ใบสําคัญแสดงสิทธิทีไ่ดรับการ
จัดสรรทั้งหมด บวกดวยสวนที่อาจเหลือจากการใชสิทธิตามสวนของตนสําหรบัการใช
สิทธิครั้งกอน 

4) ปที่ 4 ใชสิทธิตามจํานวนที่ไดรับจัดสรรในสวนที่ เหลือไดทั้งหมด  

เง่ือนไขการระงับหรือ
เปล่ียนแปลงสิทธิ 

: ในกรณีที่กรรมการ / พนักงาน สิ้นสุดสภาพการเปนกรรมการ / พนักงาน  ของบริษัทฯ 
ใบสําคัญแสดงสิทธิของบุคคลดังกลาวอาจถูกยกเลิก หรือ โอนไปยังกรรมการ / พนักงาน
อื่น ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ บุคคลที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี)  

การปรับสิทธิ 

 

: บริษัทฯ จะดําเนินการปรับเง่ือนไขราคาการใชสิทธิ และอัตราการใชสิทธิ ในกรณีที่มี
เหตุการณเกิดขึ้นตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเรื่อง
การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ 

ตลาดรอง ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ   

: บริษัทจะไมนําใบสําคัญแสดงสทิธิไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ตลาดรองของหุนสามัญ
ที่เกิดจากการใชสิทธิ        

:  บริษัทฯ จะนํา หุนสามัญที่เ กิดจากการใชสิทธิในครั้ง น้ีเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

จํานวนเงินที่ไดรับเมื่อ
ใชสิทธิ  

: 110,000,000 บาท (กรณีที่มีการใชสิทธิทั้งหมดท่ีราคา2.00บาทตอหุน) 

อื่นๆ : ใหคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน หรือกรรมการผู
มีอํานาจ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือ กรรมการผูมีอํานาจมอบหมายเปนผูมี
อํานาจในการพิจารณากําหนดแกไขเพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง เง่ือนไขและรายละเอียดตาง ๆ ที่
เก่ียวของกับการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เชน วันออก  ใบสําคัญแสดงสิทธิ การ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ เปนตน รวมท้ังมีอํานาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่
เก่ียวของ และมีอํานาจดําเนินการตาง ๆ อันจําเปนและสมควรอันเก่ียวเน่ืองกับการเสนอ
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ขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตามที่เห็นสมควร ภายใตกฎ ระเบียบ และประกาศขอบังคับที่
เก่ียวของ 

3. หลักเกณฑการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ  

3.1 ผูไดรับการจัดสรรตองมีสถานะเปนกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

3.2 จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่กรรมการและ/หรือพนักงานแตละรายจะไดรับขึ้นอยูกับ ตําแหนง ประสบการณ ความ
รับผิดชอบ อายุงาน ผลงาน ความสามารถ ประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานที่ผานมา และ ที่คาดวาจะทําใหแกบริษัทฯ
ตอไป 

3.3 ประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูใชดุลพินิจในการพิจารณาจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหแกกรรมการและ/หรือพนักงาน 
โดยนําเสนอคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  เพ่ืออนุมัติ ดังตอไปน้ี 

(1) รายช่ือของกรรมการและ/หรือพนักงานและจํานวนที่จะไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ สําหรับกรณีที่
พนักงานรายใดไดรับการจัดสรรเกินกวารอยละ 5 ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกทั้งหมด 

(2) รายละเอียดและเง่ือนไขอื่นๆ ที่จําเปนเก่ียวของกับการออกและเสนอขายรวมถึงการจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิทธิใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานในครั้งน้ี  

โดยรายนามกรรมการทุกรายที่ไดรับจัดสรรและพนักงานที่ไดรับจัดสรรเกินกวารอยละ 5 ซึ่งจะตองไดรับการอนุมัติ
การจัดสรรเปนรายบุคคลจากที่ประชุมผูถือหุน มีรายละเอียดดังน้ี 

 จํานวนใบสําคัญฯ  
ที่ไดรับจัดสรร 

รอยละของ
ใบสําคัญฯที่ออก 

กรรมการ   
ดร.สุวรรณ  วลัยเสถียร (ประธานกรรมการ)        1,800,000 3.27% 
ดร. ปรัชญา  เปยมสมบูรณ (กรรมการ)        1,500,000 2.73% 
นายวีรพันธ  พูลเกษ (กรรมการ)        1,500,000 2.73% 
นายตรีขวัญ  บุนนาค (กรรมการ)        1,500,000 2.73% 
นายพงษศักด์ิ  โลหทองคํา (กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร)        1,500,000 2.73% 
พนักงานที่ไดรับจัดสรรเกินกวารอยละ 5   
นายเรืองพจน  ภัคดุรงค (รองประธานบริหารฝายพัฒนาธุรกิจ) 3,500,000 6.36% 

นางพิศมัย  สายบัว (เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
ผูอํานวยการฝายบริหารการเงิน บัญชี และ สารสนเทศ) 

3,000,000 5.45% 

รวมทั้งหมด 14,300,000 26.0% 
   

4. ราคาใชสิทธิเม่ือเปรียบเทียบกับราคาตลาด 

ราคาการใชสิทธิมีสวนลดรอยละ 5.19 จากราคาตลาดอางอิง 

ทั้งน้ี ราคาตลาดอางอิง หมายถึง ราคาเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนสามัญของบริษัทยอนหลัง 15 วันทําการ กอนวันที่   14 
มกราคม 2553 (วันที่คณะกรรมการมีมติใหเสนอวาระตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแก
กรรมการและพนักงานและการเพ่ิมทุนในครั้งน้ี) โดยคํานวณจากมูลคาการซื้อขายหุนสามัญทั้งหมดของบริษัท หารดวยจํานวน



เอกสารแนบ 4 

หุนสามัญของบริษัทที่ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในวันที่ 22 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2553 
ซึ่งมีคาเทากับ 2.10953 บาท ตอหุน  

5.  ผลกระทบที่จะมีตอผูถือหุน 

5.1 ผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price Dilution) 

 ((Po – Pe) Qe)) / (Po x Qo) = ((2.10953 – 2.00) 55,000,000)) / (2.10953 x 1,655,296,224) = 0.17 %  

Po = ราคาเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 15 วันทําการยอนหลัง กอนวันที่คณะกรรมการประชุมและมีมติเมื่อ 14 มกราคม 2553  

         (2.10953 บาท ตอหุน) 

Pe = ราคาเสนอขายหุนที่ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิจองซื้อได = 2.00 บาทตอหุน 

Qe = จํานวนหุนที่รองรับใบสําคัญแสดงสิทธ ิ= 55,000,000 หุน 

Qo = จํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันที่คณะกรรมการประชุมและมีมติเมื่อ 14 มกราคม 2553 = 1,655,296,224 หุน 

5.2 ผลกระทบตอสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุน (Control Dilution) 

ในกรณีที่มีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทัง้หมดที่จัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานเพ่ือซื้อหุนสามัญที่จัดไว 

รองรับจํานวน 55,000,000 หุน จะมีผลทําใหสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนเดิมลดลงไมเกินอัตรา 

รอยละ 3.21 ของ สวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม โดยคํานวณเปรียบเทียบกับจํานวนหุนที่ออกและจําหนาย 

แลว จํานวน 1,655,296,224 หุน ณ วันที่ 14 มกราคม 2553 

6. สิทธิในการคัดคานของผูถือหุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.32/2551 เร่ือง การเสนอขายหลักทรัพยท่ีออก
ใหมตอกรรมการหรือพนักงาน 

6.1 การออกใบสําคัญแสดงสิทธิภายใตโครงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ใน
ครั้งน้ีจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และตองไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละสิบของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมคัดคานการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งน้ี 

6.2 การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการ/พนักงานรายใดที่เกินกวารอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่
ออกในครั้งน้ี ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทตองมีมติอนุมัติการจัดสรรเปนรายบุคคล โดยมติอนุมัติสําหรับแตละบุคคลตองมี
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และตองไมมีผูถือหุนซึ่ง
ถือหุนรวมกันเกินกวารอยละหาของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมคัดคานการจัดสรรดังกลาว 

7. ลักษณะและเง่ือนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายตอกรรมการและพนักงานของบริษัท จะอยูภายใตหลักเกณฑและเง่ือนไขตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมตอกรรมการหรือพนักงาน 

 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนผูรับผิดชอบคาภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรหรอืกฎหมายอื่นที่เก่ียวของในการใชสิทธิ
ซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

 เมื่อพนวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย และมีใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดมีการใชสิทธิ ใหถือวาใบสําคัญแสดง
สิทธิดังกลาวหมดสภาพลง และไมสามารถนํามาใชไดอีกตอไป ไมวากรณีใด 


