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รายละเอียดโครงการเสนอขายใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ 
ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ซีฟโก้ จาํกัด (มหาชน) 

 (โครงการ ESOP) 
   

1.  วัตถุประสงค์และความจาํเป็น 
 1.1  เพ่ือเป็นผลตอบแทนจากการปฏิบติังานและเป็นแรงจูงใจกรรมการและพนักงานของบริษัทให้มีความ

ตัง้ใจในการทํางานและสร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่บริษัท 
1.2  เพ่ือให้พนกังานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท ทําให้มีวตัถปุระสงค์เป็นหนึ่งเดียวกบัผู้ ถือหุ้น คือการ

สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่บริษัทเป็นสําคญั 
1.3  เพ่ือรักษาบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถให้ทํางานกบับริษัทตอ่ไปในระยะยาว 
   

2.  รายละเอียดเก่ียวกับใบสาํคัญแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี ้   
  

ผู้อออกใบสาํคัญแสดงสทิธิ : บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) 
ช่ือหลักทรัพย์ : ใ บ สํ า คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ ท่ี จ ะ ซื ้อ หุ้ น ส า มั ญ ข อ ง บ ริ ษั ท  

ซีฟโก้  จํากดั (มหาชน) (SEAFCO-ESOP2) 
ประเภทหลักทรัพย์ : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญ ชนิดระบุช่ือผู้ ถือและโอน

เปล่ียนมือไมไ่ด้ เว้นแตโ่อนตามข้อ 3.2.2    
จาํนวนใบสาํคัญแสดงสทิธิที่เสนอขาย  : 10,000,000 หน่วย 
ใบสาํคัญแสดงสทิธิคดิเป็นร้อยละ  : 4.65 ของจํานวนหุ้นท่ีได้จําหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศนูย์บาท) 
ระยะเวลาการเสนอขาย : เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการและ
พนกังาน 

อายุใบสาํคัญแสดงสทิธิ :  2 ปี 18 วัน นับจากวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (ออกและเสนอ
ขายวนัท่ี 1 มิถนุายน 2556 หมดอายวุนัท่ี 18 มิถนุายน 2558) 

จาํนวนหุ้นที่ออกเพ่ือรองรับการใช้สทิธิ : 10,000,000 หุ้น (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 
วธีิการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสทิธิ        : จดัสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท โดยไม่ผ่านผู้ รับช่วง

ซือ้หลกัทรัพย์ 
อัตราการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามัญ : ใบสําคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย ตอ่หุ้นสามญั 1 หุ้น 
ราคาการใช้สทิธิ : ราคาการใช้สิทธิต่อหุ้นเท่ากับ  3.00 บาท ซึ่งราคาดงักล่าวคิดเป็น

ส่วนลดร้อยละ 60.26  ถือเป็นการเสนอขายหลกัทรัพย์ในราคาต่ํา
กวา่ 

  ราคาตลาด คํานวณโดยอ้างอิงจากในช่วงระยะเวลา 15 วนัทําการ
ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติในครัง้นี ้
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วันออกและวันเสนอขาย : คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายจะ
เป็นผู้ กําหนดวนัออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิ 

ระยะเวลาการใช้สทิธิ : กรรมการและพนักงานของบริษัทสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญได้
ตามจํานวนท่ีได้รับจดัสรรจากบริษัทต่อเม่ือครบระยะเวลา 6 เดือน
นบัจากวนัท่ีบริษัทได้ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิจนกว่า
จะครบอายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิ 

วันกาํหนดการใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัท่ีออก
ใหมข่องบริษัทได้จํานวน 4 ครัง้ดงันี ้
1. วนัใช้สิทธิครัง้ท่ี 1 กําหนดไว้ในวนัท่ี 15-18 ธันวาคม 2556    ซึ่ง
สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของจํานวนใบสําคัญแสดง
สทิธิท่ีได้รับการจดัสรร 

2. วนัใช้สิทธิครัง้ท่ี 2 กําหนดไว้ในวนัท่ี 15-18 มิถนุายน 2557    ซึ่ง
สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนใบสําคัญแสดง
สทิธิท่ีได้รับการจดัสรร 

3. วนัใช้สิทธิครัง้ท่ี 3 กําหนดไว้ในวนัท่ี 15-18 ธันวาคม 2557    ซึ่ง
สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 75 ของจํานวนใบสําคัญแสดง
สทิธิท่ีได้รับการจดัสรร และ 

4. วนัใช้สิทธิครัง้ท่ี 4 ซึง่เป็นกําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายกําหนดไว้
ในวนัท่ี 15-18 มิถุนายน 2558 โดยสามารถใช้สิทธิได้ทัง้จํานวน
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรร ซึ่งใบสําคญัแสดงสิทธิจะ
สิน้สดุอายใุนวนัท่ี 18 มิถนุายน 2558  

 ทัง้นีใ้นวนัใช้สิทธิแต่ละครัง้สามารถใช้สิทธิได้ระหว่างเวลา 10.00 
น. ถึง 16.00 น. ในกรณีท่ีวนัใช้สิทธิดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุทําการ
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เล่ือนวนัใช้สิทธิเป็นวนัทํา
การถดัไป 

ตลาดรองของใบสาํคัญแสดงสทิธิ : บริษัทจะไม่นําใบสําคัญแสดงสิทธินี ไ้ปจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์อ่ืนใด 

            ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกดิ 
            จากการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ :      บริษัทจะนําหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคญั

แสดงสิทธิไปจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้
ภายใต้เง่ือนไขการปฏิบติัตามประกาศและกฎเกณฑ์ท่ีได้รับอนุมติั
จากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และ/หรือตามประกาศและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 
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3.  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรและเงื่อนไขในการใช้สทิธิตามใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

3.1  คณุสมบติัของผู้ได้รับการจดัสรรและหลกัเกณฑ์การจดัสรร 
 3.1.1  มีสถานะเป็นกรรมการหรือพนกังานของบริษัทในวนัท่ีมีการจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิ 
 3.1.2  จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีกรรมการหรือพนักงานของบริษัทแต่ละรายได้รับจัดสรร ไม่

จําเป็นต้องมีจํานวนเท่ากัน  ทัง้ นี  ้ขึน้อยู่กับตําแหน่ง  ประสบการณ์  ความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการทํางาน ตลอดจนผลการปฏิบติังานท่ีผ่านมา รวมถึงผลประโยชน์ท่ีทําให้แก่
บริษัท 

  3.2  คณุสมบติัของกรรมการและพนกังานของบริษัทท่ีสามารถใช้สทิธิ 
3.2.1  ผู้ใช้สทิธิต้องเป็นกรรมการหรือพนกังานของบริษัท ณ วนัท่ีใช้สทิธิ ยกเว้น ตามกรณี ท่ีระบไุว้ในข้อ 

3.2.2 และข้อ 3.3 
3.2.2  ในกรณีท่ีกรรมการหรือพนักงานของบริษัท ซึ่งได้รับจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิถึงแก่กรรม เป็น

บุคคลสาบสูญตามคําสั่งศาล ไร้สมรรถภาพและ/หรือเสมือนไร้ความสามารถ จนไม่สามารถ
จดัการงานของตนเองได้ ให้ทายาทตามพินยักรรมหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทกัษ์(แล้วแต่กรณี)ของ
กรรมการหรือพนักงานดังกล่าว สามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของกรรมการหรือ
พนกังานดงักล่าวได้ตามสิทธิท่ีกรรมการหรือพนักงานผู้นัน้ได้รับ ณ วนัท่ีถึงแก่กรรม เป็นบุคคล
สาบสญูตามคําสัง่ศาล ไร้สมรรถภาพและ/หรือเสมือนไร้ความสามารถ ตามแต่กรณี โดยสามารถ
ใช้สทิธิดงักลา่วได้จนครบอายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีได้รับจดัสรรนัน้ 

3.3  กรณีท่ีกรรมการหรือพนกังานเกษียณอายหุรือครบวาระในการดํารงตําแหน่งให้ถือว่ากรรมการหรือพนกังาน
ผู้นัน้ยงัสามารถใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิได้จนครบอายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีได้รับจดัสรรนัน้ 

 3.4 กรณีท่ีกรรมการหรือพนกังานพ้นสภาพการเป็นกรรมการหรือพนกังานเน่ืองจากการลาออกหรือถกูให้ออก 
ให้ถือว่ากรรมการหรือพนักงานดังกล่าวไม่มีสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธินับตัง้แต่วันท่ี
ลาออก หรือถกูให้ออก แล้วแต่กรณี และให้ส่งคืนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือให้แก่บริษัท ทัง้นี ้ยกเว้นการ
พ้นสภาพการเป็นพนกังานตามท่ีระบใุนข้อ 3.2.2 และข้อ 3.3 

3.5 คณะกรรมการบริหารของบริษัทสามารถนําใบสําคญัแสดงสิทธิของกรรมการหรือพนกังานท่ีได้ส่งมอบคืน
ให้แก่บริษัทตามข้อ 3.4 มาจดัสรรให้แก่พนกังานรายอ่ืนๆได้ ทัง้นี ้ต้องไม่จดัสรรให้แก่พนักงานรายใดอนั
เป็นผลให้พนักงานรายนัน้จะได้รับจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิรวมแล้วเป็นจํานวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของ
จํานวนใบสําคญัแสดงสทิธิทัง้หมดท่ีออกเสนอขาย 
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4.  รายช่ือกรรมการท่ีได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิและจํานวนใบสําคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้
 
 

รายช่ือ 

 
 

ตาํแหน่ง 

 
จาํนวนที่ได้รับ 
การจัดสรร 

ร้อยละของ
จาํนวนที่ออก
และเสนอขาย 

1. นายทชัชะพงศ์  ประเวศวรารัตน์ ประธานกรรมการ 400,000 4.00 
2. นายณรงค์   ทศันนิพนัธ์ รองประธานกรรมการ 400,000 4.00 
3. นาย เผดจ็   รุจิขจรเดช กรรมการ 300,000 3.00 
4. นาย กมล    สงิห์โตเก้ว กรรมการ 300,000 3.00 
5. น.ส. ณฐัฐวรรณ  ทศันนิพนัธ์ กรรมการ 300,000 3.00 
6. นาย ซอร์ ซอร์ เอ้ กรรมการ 300,000 3.00 

 
5.  รายช่ือพนกังานของบริษัทท่ีได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิ

ทัง้หมด 
- ไมมี่ – 
   

6. ผลกระทบท่ีมีต่อผู้ ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิให้แก่พนกังานของบริษัทในครัง้นี ้
6.1 ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

ก. กรณีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นไมอ่นมุติัการจ่ายหุ้นปันผล   
  หากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นไม่อนมุติัการจ่ายหุ้นปันผลและมีการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิทัง้หมดจํานวน 

10,000,000   หน่วย จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้น (Price Dilution) จากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่าวลดลงร้อยละ 2.65 บนสมมติุฐานราคาตลาดท่ี  7.55  บาทต่อหุ้น   ซึ่งคํานวณจากราคาเฉล่ียย้อนหลงั 15 
วนัทําการก่อนวันประชุมคณะกรรมการ (วนัท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2556)  และราคาใช้สิทธิซือ้หุ้นท่ี 3.00  บาท โดยมี
รายละเอียดการคํานวณ ดงันี ้

 
 Price Dilution  = ราคาตลาด – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย *100 
                       ราคาตลาด 

 
 ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = 
   (ราคาตลาด x จํานวนหุ้นชําระแล้ว) + (ราคาใช้สทิธิ x จํานวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายในครัง้นี)้ 
                           (จํานวนหุ้นชําระแล้ว + จํานวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายในครัง้นี)้ 
 
 ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (7.55 x 215,000,000) + (3.00 x 10,000,000) 
                                (215,000,000 + 10,000,000   ) 
    = 7.35  บาท 
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 Price Dilution  = 7.55 – 7.35 *100 
          7.55 
    = 2.65% 
 
 ข. กรณีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัการจ่ายหุ้นปันผล   

     หากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผลแล้วและมีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทัง้หมดจํานวน  
10,000,000   หน่วย จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)จากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่าว ลดลงร้อยละ    1.92  บนสมมติุฐานราคาตลาดท่ี  7.55   บาทต่อหุ้น   ซึ่งคํานวณจากราคาเฉล่ียย้อนหลงั 
15 วนัทําการก่อนวนัประชมุคณะกรรมการ (วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2556)  และราคาใช้สิทธิซือ้หุ้นท่ี 3.00  บาท  โดยมี
รายละเอียดการคํานวณ ดงันี ้

 
 Price Dilution  = ราคาตลาด – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย *100 
                       ราคาตลาด 
  
 ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = 

(ราคาตลาดxจํานวนหุ้นชําระแล้ว)+(ราคาใช้สทิธิxจํานวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายในครัง้นี)้+(ราคาพาร์xจํานวนหุ้นปันผลท่ีจ่ายในครัง้
นี)้ 

              (จํานวนหุ้นชําระแล้ว + จํานวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายในครัง้นี+้จํานวนหุ้นปันผลท่ีจ่ายในครัง้นี)้ 
 
 ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (7.55 x 215,000,000) + (3.00 x 10,000,000)+(1.00 x 53,750,000)    
                                      (215,000,000 + 10,000,000+53,750,000) 
    = 6.12 บาท 
 
 
 ราคาตลาดหลงัการจ่ายหุ้นปันผล 
    = (ราคาตลาด x จํานวนหุ้นชําระแล้ว)+(ราคาพาร์xจํานวนหุ้นปันผลท่ีจ่ายในครัง้นี)้ 
     (จํานวนหุ้นชําระแล้ว +จํานวนหุ้นปันผลท่ีจ่ายในครัง้นี)้ 
  
    = (7.55 x 215,000,000) + (1.00 x 53,750,000)   
                                      (215,000,000 +53,750,000) 
    = 6.24 บาท 

 
 Price Dilution  = 6.24 – 6.12 *100 
          6.24 
    = 1.92 % 
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6.2 ผลกระทบตอ่สว่นแบง่กําไรหรือสทิธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)  
 

ก. กรณีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นไมอ่นมุติัการจ่ายหุ้นปันผล   
   หากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นไม่อนุมัติการจ่ายหุ้นปันผลและมีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทัง้หมดจํานวน 

10,000,000   หน่วย จะมีผลกระทบต่อสว่นแบ่งกําไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)จากการ
ใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว ลดลงร้อยละ 4.44    โดยมีรายละเอียดการคํานวณ ดงันี ้

 
 
Control  Dilution   =                    จํานวนหุ้นรองรับ SEAFCO-ESOP 2                            *100 
                (จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว + จํานวนหุ้นรองรับ SEAFCO-ESOP 2) 
 
    =                       10,000,000             *100 
           (215,000,000 + 10,000,000) 
    = 4.44% 
 
ข. กรณีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัการจ่ายหุ้นปันผล   
    หากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุติัการจ่ายหุ้นปันผลแล้วและมีการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิทัง้หมดจํานวน 

10,000,000   หน่วย จะมีผลกระทบต่อสว่นแบ่งกําไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) จากการ
ใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว ลดลงร้อยละ 3.59 โดยมีรายละเอียดการคํานวณ ดงันี ้

 
 

Control  Dilution   =        จํานวนหุ้นรองรับ SEAFCO-ESOP 2                            *100 
(จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว + จํานวนหุ้นรองรับ SEAFCO-ESOP 2+จํานวนหุ้นปันผลท่ีจ่ายในครัง้นี)้ 

 
    =                                  10,000,000                             *100 
                (215,000,000 + 10,000,000+53,750,000) 
    = 3.59 % 
 

 
  7. สิทธิของผู้ ถือหุ้นในการคัดค้านการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิต่อกรรมการหรือพนักงานตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 32/2551 ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 
 

การออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัทต่อกรรมการหรือพนกังานของบริษัทไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของ
จํานวนหลกัทรัพย์ทัง้หมดท่ีขออนญุาตในครัง้นี ้ต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  3 
ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัเกิน
กว่าร้อยละ 10 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมคดัค้านการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ
ดงักลา่ว 
 


