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ผลงานไม่ปรากฏชัดเจน ESOP Warrant รอไปก่อน...

�n°��̧Éจะถูกผูถื้อหุน้รายยอ่ย �³  ÎµÂ��§��·ÍÁ�� ฉีกหนา้  ชาํแหละ �¼o�¦ ·®µ¦ �̈µ��̧É�¦ ³�»¤�¼o�º° ®»o� �oª ¥�µ¦ �ª ÎÉµ¤�·®¦ º°
ª µ¦ ³ �µ¦ ° °�Â̈ ³ Á �°�µ¥Ä� Îµ�́�Â �� ·��·�̧É�³�ºÊ°®»o� µ¤�́�°��¦ ·¬�́Ä®oÂ�n�¦ ¦ ¤�µ¦ Â̈ ³ /หรือพนกังานของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย (ESOP Warrant) เช่นเดียวกนั บจ.�µ�Â®n��̧É ¦ oµ��ª µ¤Á�È��ª� ความเสียหาย ติดหู ติดตา

¤µ�¦ µª �̧Ê�µ¦ ° °�Â̈ ³ Á �°�µ¥Ä� Îµ�́�Â �� ·��·�̧É�³�ºÊ°®»o� µ¤�́�°��¦ ·¬�́Ä®oÂ�n�¦ ¦ ¤�µ¦ Â̈ ³ /หรือพนกังานของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย (ESOP Warrant) ของ LIVE �̈µ¥Á�È��¦ ³ Á�È���Á�̧¥��nµ� ºÉ°�nµ�Ç จนกลายเป็นกระแสสงัคม....

          นายธรากร จนัทร์เกิด  เลขานุการบริษทั   บมจ.ไลฟ์ ° ·��° ¦ r�° Á¦ �́É�LIVE เปิดเผยวา่ Á�ºÉ°��µ��¦ ³ �µ��¦ ¦ ¤�µ¦ Å�oÁ¦ ¥̧�
ประชุมคณะกรรมการบริษทัในกรณีเร่งด่วน จึงไดป้ระชุมคณะกรรมการก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2557 ในª �́�̧É
8 เมษายน 2557 Ã�¥��³�¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬�́Å�o¤ ¤̧�·�°��̧É�¦ ³�»¤��³�¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬�́�¦ Ế��̧É5/2557 ให�้°��°�ª µ¦ ³ �̧É8
(¡ ·�µ¦ �µ°�»¤�́·�µ¦ ° °�Â̈ ³ Á �°�µ¥Ä� Îµ�́�Â �� ·��·�̧É�³�ºÊ°®»o� µ¤�́�°��¦ ·¬�́Ä®oÂ�n�¦ ¦ ¤�µ¦ Â̈ ³ /หรือพนกังานของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย (ESOP Warrant) จาํนวน 500,000,000 หน่วยและการจดัสรรใหแ้ก่กรรมการและ/หรือพนกังาน) 
Â̈ ³ Á¦ ºÉ°��̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�ª µ¦ ³ �̧É8 (วาระ�̧É9, 11 และ 12) ออกจากการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2557 ในª �́�̧É8 เม.ย.

Á�ºÉ°��µ���³�¦ ¦ ¤�µ¦ Å�oÁ̈È�Á®È��¹��ª µ¤  Îµ�́�¡ ·�µ¦ �µ�µ��̈�¦ ³���̧É° µ�Á�·��¹Ê� และพิจารณาเหตุผลในหลาย ๆ 
�¦ ³ �µ¦ �¦ ³ �°��́�¦ ª ¤�́Ê�¡ ·�µ¦ �µ�µ��o°�·�Á®È��°��nµ��¼o�º° ®»o��̧É�¦ µ���µ¤ ºÉ° ต่างๆ และÁ¡ ºÉ° ¤ ·Ä®o�¼o�º° ®»o�Á�·��ª µ¤Å¤n
 �µ¥Ä��¹��°Á �°�°��°�ª µ¦ ³ �̧Ê° °�Ã�¥�¼o�º°®»o�Å�o�¦ µ�¤�·�°��̧É�¦ ³ �»¤��³�¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬�́Ä�Á¦ ºÉ°��́��̈nµª Â̈ ³ Å¤n¤�̧¼o�º°
®»o�¦ µ¥Ä��́��oµ��µ¦ �°��°�ª µ¦ ³ �̧É8 แต่อยา่งใด

อยา่งไร�È�µ¤�̈¡ ª �ª µ¦ ³ �̧É8 ทาํให ้ ª µ¦ ³ �̧É9 (¡ ·�µ¦ �µ°�»¤�́·�µ¦ �́� ¦ ¦ Ä�Ä� Îµ�́�Â �� ·��·�̧É�³�ºÊ°®»o� µ¤�́�°�
บริษทัใหแ้ก่กรรมการและ/®¦ º° ¡ �́��µ�Â̈ ³ °�»¤�́·�µ¦ �́� ¦ ¦ Ä®oÂ�n�¦ ¦ ¤�µ¦ �¼o�̧ÉÅ�o¦ �́�µ¦ �́� ¦ ¦ Á�·��ª nµ¦ o° ¥¨ ³ 5 ของ
Ä� Îµ�́�Â �� ·��·�̧É° °�Â̈ ³ Á �°Ä��¦ Ế��̧Ê) �¹É�Á�È�ª µ¦ ³ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°�Â̈ ³  º�Á�ºÉ°��́�ª µ¦ ³ �̧É 8 จึงถูกถอดถอนไปตามมติ
�́��̈nµª �°���³�¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬�́Ã�¥�¼o�º°®»o�Å�o�¦ µ�¤�·�°��̧É�¦ ³ �»¤��³�¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬�́Ä�Á¦ ºÉ°��́��̈nµª Â̈ ³ Å¤n¤�̧¼o�º°®»o�¦ µ¥
Ä��́��oµ��µ¦ �°��°�ª µ¦ ³ �̧É8 แต่อยา่งใด



เรียกวา่ กรรมการหรือผูบ้ริหาร LIVE ตอ้งร้องเพลงรอไปก่อน ESOP Warrant ¥�́Å¤nÁª ¨ µ�̧É�ª ¦ Å�o ขณะเดียวกนัผู ้
ถือหุน้ ก็ไดใ้หก้าํลงัใจ ดว้ยการลงคะแนนเสียง 100% สาํหรับ คา่ตอบแทนในรูปการจ่ายเงินโบนสั Ã�¥�nµ�°�Â���̧ÉÁ�È�Ã��́
จากผลการดาํเนินงานประจาํปีของบริษทั โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงาน ณ ª �́ ·Ê�¦ °�¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�́��̧�¦ ³�Îµ�̧2557 จ่าย
Ä®o�́���³�¦ ¦ ¤�µ¦ �́Ê���³ Ä�°�́¦ µ¦ o° ¥¨ ³ 2 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินของบริษทั �¹É��º° ª nµÁ�È��ª µ¤Â¢ ¦ r¦ ³ ®ª nµ��¼o�º°®»o�
และคณะกรรมการบริษทัฯ�̧É° »�·«ตวัในการทาํงานอยา่งหนกั

° ¥nµ�Å¦ �È�µ¤�̧�̧Ê ปี 2557 จะÁ�È�° ³ Å¦ �̧É¡ · ¼��r�µ¦ �Îµ�µ��°�ทีมงาน LIVE หลงัจาก Advance Opportunities

Fund (“AO Fund”) Å�oÁ�oµ¤µÁ�È� nª �®�¹É��°�ร่างกาย LIVE แลว้ และลูกรักอยา่ง บริษทั สเตรกา จาํกดั �̧É¤Â̧���³ Á�oµ
ตลาดหุน้เร็วๆ�̧Ê¦ ª ¤�́Ê�Á�¦ ºÉ°�®¤µ¥¦ �́¦ °��»�£µ¡ ���µ¦ Á�·�° ¥nµ��¦ ·¬�́ ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั ไดเ้ขา้มา
ตรวจสอบบญัชี

2 �·Ë� ศุภกร พลกลุ  ประธานกรรมการและ ณีรนุช ณ ระนอง ประธานกรรมการบริหาร แห่ง LIVE จะใชบ้ริบทใด  สร้าง
ผลกาํไรใหง้อกเงยมากกวา่ปี 2556 บนสภาวะเศรษฐกิจ �µ¦ Á¤º°�Â���̧Ê  นกัลงทุน  ผูถื้อหุน้ลว้นเฝ้าจบัตามองอยา่งใกลชิ้ด ---
หุน้อินไซด ์��́�ª �́�̧É10  เมษายน 2557
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