
 

 

ที� TC-CP 002/2559  
      
 10 กมุภาพนัธ์ 2559 
 
เรื�อง  แจ้งมติการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั *งที� 2/2559 
 
เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

สิ�งที�สง่มาด้วย: 1.  รายละเอียดและข้อกําหนดสิทธิของโครงการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื *อหุ้ น
สามญัของบริษัทให้แก่พนกังานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ย (โครงการใบสาํคญัแสดงสทิธิ) 

2.  ความเห็นของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน และรายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการและพนกังาน
ของบริษัทและบริษัทย่อยที�ได้รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจํานวน
ใบสาํคญัแสดงสทิธิทั *งหมด 

3. แบบรายงานการเพิ�มทนุ (F53-4) 

4.  ประกาศ เรื�อง ห้ามการกระทําที�มีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนตา่งด้าว พ.ศ.2556 
 

 ด้วยที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) (บริษัท) ครั *งที� 2/2559 เมื�อวนัที� 10 กุมภาพันธ์ 2559 
เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม Gallery AA ชั *นล็อบบี * โรงแรมสวิสโซเทล ปาร์คนายเลิศ ถนนวิทย ุปทมุวนั กรุงเทพมหานคร มี
มติสรุปได้ดงันี * 

1.   อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จประจําปี สิ *นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

2.   อนุมตัิการจดัสรรกําไรสทุธิเป็นเงินปันผลประจําปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.65 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่าย
ทั *งสิ *นประมาณ 712 ล้านบาท 

บริษัทกําหนดปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื�อกําหนดสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการรับเงินปันผลในวนัที� 7 เมษายน 
2559 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 26 เมษายน 2559 ทั *งนี * บริษัทจะนําเสนอให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 
พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลตอ่ไป 

3.   อนมุตัิการแตง่ตั *งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2559 จากบริษัท ดีลอยท์ ทชู โธมทัส ุไชยยศ  
สอบบญัชี จํากดั ซึ�งผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีรายชื�อดงันี * 



 

 

(1) นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4301 

(2) นายศภุมติร เตชะมนตรีกลุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 3356 

(3) นายเพิ�มศกัดิQ วงศ์พชัรปกรณ์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 3427 

โดยกําหนดให้คนใดคนหนึ�งเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกําหนด
ค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2559 ภายในวงเงิน 1.86 ล้านบาท ทั *งนี * การแต่งตั *งผู้ สอบบัญชี และกําหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2559 ได้รับการพิจารณาและอนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยบริษัท 
จะนําเสนอตอ่ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เพื�อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

4.   อนมุตัิเลอืกตั *งกรรมการแทนกรรมการที�พ้นจากตําแหนง่ตามวาระในปี 2559 ตามรายละเอียดดงันี * 

4.1 กรรมการที�พ้นจากตาํแหนง่ตามวาระ มีดงันี * 

      4.1.1 นายสมประสงค์ บญุยะชยั  กรรมการ 

      4.1.2 นายประเสริฐ บญุสมัพนัธ์  กรรมการอิสระ 

      4.1.3 นายเกวก็ บคั ไช   กรรมการ 

       4.2 อนมุตัิเลอืกตั *งกรรมการที�ออกตามวาระ ให้กลบัเข้าดาํรงตําแหนง่กรรมการใหมอี่กวาระหนึ�ง ดงันี * 

  4.2.1 นายสมประสงค์ บญุยะชยั  กรรมการ 

  4.2.2 นายประเสริฐ บญุสมัพนัธ์  กรรมการอิสระ 

  4.2.3 นายเกว็ก บคั ไช    กรรมการ 

       ทั *งนี * บริษัทจะนําเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เพื�อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

 5. อนมุตัิแตง่ตั *งกรรมการใหมจํ่านวน 2 ทา่น ดงันี * 

  5.1 นายฟิลปิ เชียง ชอง แทน   กรรมการ 

  5.2 นางภทัรียา เบญจพลชยั   กรรมการอิสระ 

 ทั *งนี * บริษัทจะนําเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 เพื�อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

6.   อนมุตัินโยบายและการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 ซึ�งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน โดยได้นําเสนอให้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 25 ล้านบาท ทั *งนี *  
จะนําเสนอเข้าที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เพื�อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 



 

 

7.   อนมุตัิการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื *อหุ้นสามญัให้แก่พนกังานของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอ่ย
จํานวนไม่เกิน 1,074,300 หน่วย ในราคาหน่วยละ 0 บาท ในอตัราใช้สิทธิแปลงสภาพ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้น
สามญั ในราคาใช้สทิธิ 25.918 บาท โดยบริษัทจะนําเสนอตอ่ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เพื�อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 
(รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย 1) 

8. อนมุตัิการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิให้แก่พนกังานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ย ในแตล่ะรายที�มีสทิธิจะได้รับ
การจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสําคัญแสดงสิทธิทั *งหมดของโครงการ ซึ�งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนแล้ว โดยมีรายชื�อดงัตอ่ไปนี *  

(1) นายไพบลูย์ ภานวุฒันวงศ์ 

(2) นายปฐมภพ  สวุรรณศิริ 

(3) นายวฒุิ  อศัวเสริมเจริญ 

(4) นายธีระยทุธ  บญุโชติ 

 ทั *งนี * บริษัทจะนําเสนอตอ่ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนมุตัิตอ่ไป (รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�
สง่มาด้วย 2) 

9.   อนุมตัิเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 5,494,512,700 บาท (1,098,902,540 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท) เป็น 
5,499,884,200 บาท (1,099,976,840 หุ้น มูลค่าหุ้ นละ 5 บาท) โดยหุ้นที�เพิ�มขึ *นจํานวน 1,074,300 หุ้น (5,371,500 บาท) 
เพื�อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื *อหุ้นสามญัให้แก่พนกังานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย โดยจะนําเสนอ
ตอ่ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เพื�อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป (รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย 3) 

10. อนมุตัิให้แก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท ให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุ เป็นดงันี * 

 “ข้อ 4  ทนุจดทะเบียน จํานวน  5,499,884,200 บาท (ห้าพันสี�ร้อยเก้าสิบเก้าล้านแปดแสนแปดหมื�นสี�
พนัสองร้อยบาท)   

  แบง่ออกเป็น 1,099,976,840 หุ้น (หนึ�งพนัเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื�นหกพนัแปด
ร้อยสี�สบิหุ้น) 

  มลูคา่หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) 
  โดยแยกออกเป็น 
  หุ้นสามญั 1,099,976,840 หุ้น (หนึ�งพนัเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื�นหกพนัแปด

ร้อยสี�สบิหุ้น) 
  หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น”  



 

 

ทั *งนี * บริษัทจะนําเสนอตอ่ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

11.   อนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามญัจํานวนไม่เกิน 1,074,300 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื�อรองรับการใช้สิทธิ
ของใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื *อหุ้นสามญัให้แก่พนกังานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย โดยจะนําเสนอต่อที�ประชุมสามญั 
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เพื�อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป (รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย 3) 

12.   อนมุตัิเห็นชอบให้เสนอที�ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิหนงัสอืกําหนดข้อห้ามการกระทําที�มีลกัษณะครอบงํากิจการโดย
คนต่างด้าว ตามข้อกําหนดในบญัชีแนบท้ายของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแหง่ชาติ (กสทช.) ให้บริษัทต้องนําเข้าขอพิจารณาและอนมุตัใินที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีเพื�อยื�นตอ่ กสทช. 
(รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย 4) 

13. อนุมัติเรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวนัพุธที� 30 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดี 
บอลรูม ชั *นล็อบบี * โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพ เลขที� 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี * 

ระเบียบวาระที� 1 เรื�องแจ้งเพื�อทราบ 

ระเบียบวาระที� 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 26 
มีนาคม 2558 

ระเบียบวาระที� 3 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2558 

ระเบียบวาระที� 4 พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จประจําปี สิ *นสดุวนัที� 31 
ธนัวาคม 2558 

ระเบียบวาระที� 5 พิจารณาจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี 2558 เป็นเงินปันผล 

ระเบียบวาระที� 6 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตั *งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2559  

ระเบียบวาระที� 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั *งกรรมการแทนกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระ ประจําปี 
2559 

ระเบียบวาระที� 8 พิจารณาอนมุตัิเพิ�มจํานวนกรรมการและแตง่ตั *งกรรมการใหม ่

ระเบียบวาระที� 9  พิจารณาอนมุตัิกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 

ระเบียบวาระที� 10 พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื *อหุ้นสามญัให้แก่พนกังาน
ของบริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ย จํานวนไมเ่กิน 1,074,300 หนว่ย 

 



 

 

ระเบียบวาระที� 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัท และ/หรือ 
บริษัทย่อย ในแต่ละรายที�มีสิทธิจะได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 
ของโครงการ 

ระเบียบวาระที� 12 พิจารณาอนมุตัิการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทจากทนุจดทะเบียน 5,494,512,700 บาท 
เป็น 5,499,884,200 บาท 

ระเบียบวาระที� 13 พิจารณาอนมุตัิแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุ
จดทะเบียน 

ระเบียบวาระที� 14 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัจํานวนไมเ่กิน 1,074,300 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 5 
บาท เพื�อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื *อหุ้นสามญัให้แก่พนกังานของ
บริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ย 

ระเบียบวาระที� 15 อนมุตัิข้อห้ามการกระทําที�มีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนตา่งด้าว 

ระเบียบวาระที� 16 พิจารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี)  

 ทั *งนี * บริษัทจะกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 (Record Date) ในวนัที� 24 
กมุภาพนัธ์ 2559 และให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดย
วิธีปิดสมดุทะเบียน ในวนัที� 25 กมุภาพนัธ์ 2559 
 
 จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 
 
        ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
              (นางยพุาพรรณ ฉตัรศิรินพคณุ) 
                              ผู้ช่วยกรรมการผู้ อํานวยการ 
                                                                                          สาํนกัประธานกรรมการบริหารและเลขานกุารบริษัท 
               บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 
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สรุปรายละเอียดการเสนอขายและข้อกําหนดสิทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับของ 
บริษัท ไทยคม จาํกัด (มหาชน) จํานวนไม่เกนิ 1,074,300 หุ้น ให้แก่พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย 

1. คํานิยาม 

บริษัท หมายถงึ บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 

พนกังาน หมายถงึ พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ซึ#งตกลงทํางานให้แก่บริษัท
และ/หรือบริษัทย่อย เนื#องจากการจ้างแรงงาน โดยได้รับเงินเดือน 
ค่าจ้าง หรือสิ#งของอื#นใดเป็นการตอบแทนการทํางาน 

 โครงการใบสําคญัแสดงสิทธิ  หมายถงึ  โครงการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที#จะซื /อหุ้นสามัญของ
บริษัทให้แก่พนกังานของบริษทั และ/หรือบริษทัย่อย 

 ใบสําคญัแสดงสิทธิ หมายถงึ ใบสําคญัแสดงสิทธิที#จะซื /อหุ้นสามญัของบริษัท 

 หุ้นรองรับ หมายถงึ หุ้นสามญัของบริษทัที#ออกใหม่และจดัสรรไว้เพื#อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

2. วัตถุประสงค์และความจําเป็น  

การกําหนดให้มีโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในครั /งนี / 
(โครงการใบสําคญัแสดงสิทธิ) มีวตัถุประสงค์เพื#อเป็นแนวทางในการรักษาทรัพยากรบุคคลที#มีคุณค่าต่อบริษัทให้ทํางานกับ
องค์กรอย่างต่อเนื#อง และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยเพื#อการเติบโตที#ยั#งยืนในระยะยาว นอกจากนี / 
ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยการให้ผลประโยชน์ 
ตอบแทนเพิ#มเติมโดยการมุ่งผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่างบริษทั ผู้ ถือหุ้นและพนกังาน 

เพื#อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนกังานทํางานกบับริษัทและบริษทัย่อยต่อไปในระยะยาว ใบสําคญัแสดงสิทธิที#ออกจะมี
อายุไม่เกิน 5 ปี นับจากวนัออกและเสนอขาย โดยในปี 2559 นี /บริษัทจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงาน จํานวน 
ไม่เกิน 1,074,300 หน่วย และจดัสรรหุ้นสามญัเพื#อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนไม่เกิน 1,074,300 หุ้น 
(มลูค่าที#ตราไว้หุ้นละ 5 บาท) คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.10 ของจํานวนหุ้นที#จําหน่ายได้แล้วทั /งหมดของบริษัท  

รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับปี 2559 ที#จะได้นําเสนอต่อที#ประชุม 
ผู้ ถือหุ้นปรากฏตามข้อมลูด้านล่างนี /  

3. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที6เสนอขาย 

3.1. ลักษณะสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ประเภทของหลกัทรัพย์ที#เสนอขาย ใบสําคญัแสดงสิทธิที#จะซื /อหุ้นสามญัของบริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 
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ชนิดของหลกัทรัพย์ที#เสนอขาย ใบสําคญัแสดงสิทธิที#จะซื /อหุ้นสามญัของบริษัทชนิดระบุชื#อผู้ ถือและโอนเปลี#ยน
มือไม่ได้เว้นแต่กรณีตามข้อ 5.2.3 ของข้อกําหนดสิทธินี /  

อายใุบสําคญัแสดงสิทธิ ไม่เกิน 5 ปีนบัจากวนัที#ออกและเสนอขาย 

จํานวนที#เสนอขาย ไม่เกิน 1,074,300 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท (ศนูย์บาท) 

อตัราการใช้สิทธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื /อหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับ
อตัราการใช้สิทธิตามที#กําหนดในข้อกําหนดสิทธิและเงื#อนไขของใบสําคญัแสดง
สิทธิ 

ราคาการใช้สิทธิที#จะซื /อหุ้น ราคาตลาดเฉลี#ยถ่วงนํ /าหนักของหุ้ นของบริษัทที# ทําการซื /อขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 7 วันทําการติดต่อกันก่อนวันที#
คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที#ประชุม ผู้ ถือหุ้ นเพื#อขออนุมัติให้บริษัท
เสนอขายหุ้นรองรับ หรือคิดเป็นราคา 25.918 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับ
ราคาการใช้สิทธิตามที#กําหนดในข้อกําหนดสิทธิและเงื#อนไขของใบสําคัญแสดง
สิทธิ)  

โดยราคาใช้สิทธิดงักล่าวเป็นราคาที#ไม่ตํ#ากว่าร้อยละเก้าสิบของราคาตลาดตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที#  
สจ. 39/2551 เรื#องการคํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกําหนดราคา
ตลาดเพื#อการเสนอขายหุ้นที#ออกใหม่ในราคาตํ#าลงวนัที# 24 ธนัวาคม 2551  

จํานวนหุ้นที#ออกเพื#อรองรับ จํานวนไม่เกิน 1,074,300 หุ้น (มูลค่าที#ตราไว้หุ้นละ 5 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.10 
ของจํานวนหุ้นที#จําหน่ายได้แล้วทั /งหมด 

ระยะเวลาเสนอขาย เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที#ที#ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2559 อนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 

วนัออกและเสนอขาย คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที#ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะ
เป็นผู้ กําหนดวนัออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครั /งนี / หลงัจากที#ได้รับ
การอนมุตัิจากที#ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว  

วิธีการเสนอขาย เสนอขายให้แก่พนกังานโดยตรง โดยไม่ผ่านตวัแทน หรือ ผู้ รับช่วงซื /อหลกัทรัพย์  
คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที#ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะ
เป็นผู้พิจารณาจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที#พนักงานแต่ละรายจะได้รับจัดสรร 
โดยพิจารณาจากขอบเขต หน้าที# ความรับผิดชอบ ศกัยภาพรวมทั /งผลงานและ



สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

ข้อกําหนดสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิและหุน้สามญัรองรับของ บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) สําหรับปี 2559 

หน้าที� 3 

ประโยชน์ที#ทําให้แก่บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยตามหลกัเกณฑ์การพิจารณาของ
บริษัท  

ตลาดรองของใบสําคญัแสดงสิทธิ ไม่มี 

4. ข้อกําหนดสิทธิและเงื6อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

4.1. ระยะเวลาการใช้สิทธิ 

4.1.1 (ยกเว้นในกรณีตามข้อ 4.1.2 และข้อ 4.1.3 ข้างท้ายนี /) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื /อหุ้นสามญั
ที#ออกใหม่ของบริษัทได้ในวนักําหนดการใช้สิทธิและมีเงื#อนไขการใช้สิทธิในแต่ละครั /ง ดงันี /   

4.1.1.1  วนักําหนดการใช้สิทธิ ครั /งที# 1 คือ วนัที# 3 มิถนุายน 2562  

สามารถใช้สิทธิซื /อหุ้ นสามัญได้ในจํานวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบสําคัญแสดงสิทธิทั /งหมดที# 
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับจดัสรร 

4.1.1.2 วนักําหนดการใช้สิทธิ ครั /งที# 2 คือ วนัที# 1 มิถนุายน 2563  

สามารถใช้สิทธิซื /อหุ้นสามัญได้เพิ#มอีกในจํานวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบสําคัญแสดงสิทธิทั /งหมดที# 
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับจดัสรร หรือ ในกรณีที#ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมิได้ใช้สิทธิซื /อหุ้นสามญัตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิในวันกําหนดการใช้สิทธิครั /งที# 1 สามารถใช้สิทธิซื /อหุ้นสามัญได้ในจํานวนไม่เกิน 2 
ใน 3 ส่วนของใบสําคญัแสดงสิทธิทั /งหมดที#ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับจดัสรร 

4.1.1.3  วนักําหนดการใช้สิทธิ ครั /งที# 3 (ครั /งสดุท้าย) คือ วนัใดวนัหนึ#งในระหวา่งวนัที# 25-31 พฤษภาคม 2564  

สามารถใช้สิทธิซื /อหุ้นสามัญได้เพิ#มอีกในจํานวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบสําคัญแสดงสิทธิทั /งหมดที# 
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับจดัสรร หรือ ในกรณีที#ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมิได้ใช้สิทธิซื /อหุ้นสามญัตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิในวนักําหนดการใช้สิทธิครั /งที# 1 และในวนักําหนดการใช้สิทธิครั /งที# 2 สามารถใช้สิทธิ
ซื /อหุ้นสามญัตามจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิทั /งหมดที#ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับจดัสรร หรือ ในกรณี
ที#ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมิได้ใช้สิทธิซื /อหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิในวันกําหนดการใช้สิทธิครั /งที# 
2 สามารถใช้สิทธิซื /อหุ้ นสามัญได้ในจํานวนไม่เกิน 2 ใน 3 ส่วนของใบสําคัญแสดงสิทธิทั /งหมดที# 
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับจดัสรร 

ในกรณีที#วนักําหนดการใช้สิทธิทั /ง 3 ครั /งข้างต้นตรงกบัวนัหยดุทําการ ให้เลื#อนวนักําหนดการใช้สิทธิเป็นวนัทําการ
ถดัไป 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที#เหลือจากการไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันสุดท้ายของวันกําหนดการใช้สิทธิ ครั /งที# 3 ดังกล่าว
ข้างต้น จะสิ /นสภาพลงและไม่สามารถใช้สิทธิได้อีกต่อไป และให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสละสิทธิการใช้สิทธิ
ตามใบสําคญัแสดงสิทธิที#เหลือ โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จากบริษัท 
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4.1.2 กําหนดการใช้สิทธิและเงื#อนไขการใช้สิทธิหากเกิดเหตกุารณ์ที#ระบไุว้ 

4.1.2.1 หากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ#งดังต่อไปนี / เกิดขึ /นในระหว่าง 3 ปีแรกนับจากวนัที#ออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ระยะเวลาการใช้สิทธิ รวมถึงเงื#อนไขการใช้สิทธิเป็นไปตามข้อกําหนดภายใต้ข้อ 
4.1.2 นี / 

(1)  เมื#อบริษัทซื /อหรือขายสินทรัพย์ที#มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์ที#มีตัวตนสุทธิของบริษัท 
โดยคําจํากัดความของสินทรัพย์ที#มีตวัตนสุทธิ รวมถึงหลักเกณฑ์ในการคํานวณมูลค่าสินทรัพย์ที#มี
ตวัตนสทุธิดงักล่าวให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื#อง การ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ#งสินทรัพย์ 
พ.ศ. 2547 (รวมถึงที#อาจมีการแก้ไข เพิ#มเติม หรือเปลี#ยนแปลงต่อไปในอนาคต (หากมี))  

(2) เมื#อผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ#งถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนที#มากที#สุดของหุ้นที#ออกและชําระแล้วของบริษัทได้
โอนหรือขายหุ้นของบริษัทตนเองให้กับุคคลอื#น (ที#มิใช่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของผู้ถือหุ้น ผู้ โอน 
หรือขายหุ้นดงักล่าว) และมีผลทําให้บคุคลอื#นรับโอนหรือซื /อหุ้นนั /นได้มาซึ#งหุ้นหรือเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นใน
บริษัทในสดัส่วนตั /งแต่หรือเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที#ออกและชําระแล้วทั /งหมดของบริษัท 

4.1.2.2 เมื#อเกิดเหตุใดเหตุการณ์หนึ#งตามข้อ 4.1.2.1 ข้างต้น  บริษัทจะทําการแจ้งให้ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัจากวนัที#เกิดเหตุการณ์ (ในกรณีตามข้อ 4.1.2.1 (1) ได้แก่ วันที#บริษัทโอน
หรือรับโอนกรรมสิทธ์ในสินทรัพย์ที#ขายหรือซื /อ (แล้วแต่กรณี) ดังกล่าวโดยถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย 
หรือในกรณีที#ตามข้อ 4.1.2.1 (2) ได้แก่ วันที#บริษัทได้รับแจ้งหรือทราบถึงการเกิดขึ /นของเหตุการณ์
ดงักล่าวอย่างเป็นทางการ) และผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื /อหุ้นสามัญที#ออกใหม่
ของบริษัทได้ในวนักําหนดการใช้สิทธิและเงื#อนไขการใช้สิทธิ ดงันี / 

(1) วนักําหนดการใช้สิทธิ ครั /งที# 1 คือ วนัทําการที# 7 นับจากวนัที#บริษัทได้แจ้งให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิทราบถงึการเกิดเหตกุารณ์ดงักล่าวในข้อ 4.1.2.1 (1) หรือ (2) (แล้วแต่กรณี)  

 สามารถใช้สิทธิซื /อหุ้ นสามัญได้ในจํานวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบสําคัญแสดงสิทธิทั /งหมดที# 
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับจดัสรร 

 (2) วนักําหนดการใช้สิทธิ ครั /งที# 2 คือวนัที#ครบกําหนด 1 ปีนบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิ ครั /งที# 1  

สามารถใช้สิทธิซื /อหุ้นสามญัได้เพิ#มอีกในจํานวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบสําคญัแสดงสิทธิทั /งหมด
ที#ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้รับจัดสรร หรือ ในกรณีที#ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมิได้ใช้สิทธิซื /อหุ้ น
สามญัตามใบสําคัญแสดงสิทธิในวนักําหนดการใช้สิทธิครั /งที# 1 สามารถใช้สิทธิซื /อหุ้นสามญัได้ใน
จํานวนไม่เกิน 2 ใน 3 ส่วนของใบสําคญัแสดงสิทธิทั /งหมดที#ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับจดัสรร 

(3) วนักําหนดการใช้สิทธิ ครั /งที# 3 (ครั /งสุดท้าย) คือ คือวันที#ครบกําหนด 2 ปีนับจากวนักําหนดการใช้
สิทธิครั /งที# 1 
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สามารถใช้สิทธิซื /อหุ้นสามญัได้เพิ#มอีกในจํานวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบสําคญัแสดงสิทธิทั /งหมด
ที#ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้รับจัดสรร หรือ ในกรณีที#ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมิได้ใช้สิทธิซื /อหุ้ น
สามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิในวนักําหนดการใช้สิทธิครั /งที# 1 และในวนักําหนดการใช้สิทธิครั /งที# 2 
สามารถใช้สิทธิซื /อหุ้นสามญัตามจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิทั /งหมดที#ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับ
จดัสรร หรือ ในกรณีที#ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมิได้ใช้สิทธิซื /อหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิในวนั
กําหนดการใช้สิทธิครั /งที#  2 สามารถใช้สิทธิซื /อหุ้นสามัญได้ในจํานวนไม่เกิน 2 ใน 3 ส่วนของ
ใบสําคญัแสดงสิทธิทั /งหมดที#ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับจดัสรร 

ในกรณีที#วนักําหนดการใช้สิทธิทั /ง 3 ครั /งข้างต้นตรงกบัวนัหยดุทําการ ให้เลื#อนวนักําหนดการใช้สิทธิเป็น
วนัทําการถดัไป 

ใบสําคญัแสดงสิทธิที#เหลือจากการไม่ได้ใช้สิทธิภายในวนัสุดท้ายของวนักําหนดการใช้สิทธิ ครั /งที# 3 ตาม
ข้อ 4.1.2.2 นี / จะสิ /นสภาพลงและไม่สามารถใช้สิทธิได้อีกต่อไป และให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสละ
สิทธิการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที#เหลือ โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ จากบริษัท 

4.1.3 กําหนดการใช้สิทธิและเงื#อนไขการใช้สิทธิกรณีที#บริษัทขอเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในระหว่าง
อายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ (ไม่เกิน 5 ปีนบัจากวนัที#ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ) หากบริษัทขอเพิกถอน
หุ้นจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิ
ในการซื /อหุ้นสามัญที#ออกใหม่ของบริษัทตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้ทั /งหมด (ครั /งเดียวทั /งจํานวน) ภายใน 15 วัน 
ทําการนบัจากวนัที#บริษทัได้แจ้งให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทราบถึงมติของที#ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ#งอนุมัติให้
เพกิถอนหุ้นของบริษัทจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน โดยบริษัทจะทําการแจ้งให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทราบ
ภายใน 3 วนัทําการนบัจากวนัที#ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทอนมุตัิการเพิกถอนหุ้นดงักล่าว   

ใบสําคญัแสดงสิทธิที#เหลือจากการไม่ได้ใช้สิทธิตามข้อ 4.1.3 นี / จะสิ /นสภาพลงและไม่สามารถใช้สิทธิได้อีกต่อไป 
และให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที#เหลือ โดยไม่มีสิทธิเรียกร้อง 
ใด ๆ จากบริษัท 

4.1.4 ในกรณีที#เกิดเหตุการณ์ตามเงื#อนไขที#ระบุไว้ในข้อ 4.1.2 หรือข้อ 4.1.3 ให้วนักําหนดการใช้สิทธิและเงื#อนไขการใช้
สิทธิที#ระบุไว้ในข้อ 4.1.1 เป็นอนัยกเลิกหรือไม่มีผลใช้บงัคับ และให้วนักําหนดการใช้สิทธิและเงื#อนไขการใช้สิทธิ
เป็นไปตามที#ระบไุว้ในข้อ 4.1.2 หรือ 4.1.3 (แล้วแต่กรณี) แทน 

4.2. ระยะเวลาแสดงความจาํนงการใช้สิทธ ิ

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซื /อหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิในระหว่างเวลา 9.00 น. 
ถึง 16.00 น. ภายใน 3 วนัทําการก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิแต่ละครั /งตามที#กําหนดในข้อ 4.1.1 ข้อ 4.1.2 เว้นแต่เป็น
กรณีการใช้สิทธิซื /อหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิตามข้อ 4.1.3 และการใช้สิทธิในครั /งสุดท้าย ตามข้อ 4.1.1.3 และ 
4.1.2.2 (3) กําหนดให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิต้องแสดงความจํานงในการใช้สิทธิดงักล่าวภายในช่วงระยะเวลา 15 วัน
ก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิในการใช้สิทธิในครั /งสดุท้าย 
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4.3. ขั 8นตอนการใช้สิทธ ิ

4.3.1. ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ที#มีความประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ จะต้องดําเนินการและนําส่งเอกสาร
และหลกัฐานดงัต่อไปนี /ต่อนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ ในระหว่างระยะเวลาแสดงความจํานงการใช้สิทธิและ
วนักําหนดการใช้สิทธิ   

4.3.1.1. แบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิซื /อหุ้ นสามัญ ที#ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วน 
ทกุรายการ (สามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิได้ที#สํานกัทรัพยากรบุคคลของบริษัท) 
ทั /งนี / ในกรณีที#ผู้จดัการมรดก ทายาทโดยธรรม ผู้ รับพินยักรรม ผู้พิทกัษ์ หรือผู้อนบุาล ตามกฎหมาย ตาม
ข้อ 5.2.3 ของข้อกําหนดสิทธินี /เป็นผู้แสดงความจํานงดงักล่าว ให้นําส่งแบบแสดงความจํานงที#ได้กรอก
ข้อความถกูต้องชดัเจน และครบถ้วนทกุรายการดงักล่าว พร้อมทั /งหลกัฐานแสดงการเข้าเป็นผู้ รับโอนสิทธิ
โดยถกูต้องครบถ้วนตามกฎหมายและเงื#อนไขในข้อ 5.2.3 ของข้อกําหนดสิทธินี / 

4.3.1.2. ใบสําคญัแสดงสิทธิ (หรือหนงัสือรับรองสิทธิ) ตามจํานวนที#ระบไุว้ในแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิ
ซื /อหุ้นสามญั  

4.3.1.3. ชําระเงินค่าหุ้นตามจํานวนที#ระบใุนแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซื /อหุ้นสามญั  

4.3.1.4. ชําระเงินค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที#จ่าย ที#เกิดขึ /นจากการใช้สิทธิซื /อหุ้นสามัญ ซึ#งบริษัทมีหน้าที#ต้องนําส่ง
กรมสรรพากรตามกฎหมาย 

4.3.2. ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ เป็นผู้ รับภาระภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาที#เกิดขึ /นจากการใช้สิทธิซื /อหุ้นสามญั  

4.3.3. ในกรณีที#ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ไม่ชําระเงินค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที#จ่ายที#เกิดขึ /นจากการใช้สิทธิซื /อหุ้นสามัญนี /
ให้แก่บริษัทตามข้อ 4.3.1.4 เต็มตามจํานวนในเวลาที#กําหนด ไม่ว่าด้วยเหตผุลใด ๆ ก็ตาม และบริษัทได้นําเงนิของ
บริษัทเท่ากับจํานวนเงินค่าภาษีเงินได้หกั ณ ที#จ่ายที#บริษัทมีหน้าที#ต้องนําส่งตามกฎหมายต่อกรมสรรพากรไปก่อน
แล้ว ชําระเงินภาษีแทนพนักงานที#เข้าร่วมโครงการ ให้ถือว่าพนักงานที#เข้าร่วมโครงการตกลง (โดยไม่ยกเลิก 
เพิกถอน) ให้แก่บริษัทในการหักเงินค่าภาษีจํานวนใด ๆ ที#บริษัทได้ชําระล่วงหน้าไปก่อนแทนพนักงานที#เข้าร่วม
โครงการนั /นจากเงินค่าจ้าง โบนสัหรือผลประโยชน์อื#นใดที#บริษัทจะจ่ายให้แก่พนกังานซึ#งบริษัทสามารถหกัได้ตาม
กฎหมาย และให้สิทธิบริษัทนําเงินดังกล่าวเพื#อชําระหรือหักกลบกับจํานวนเงินภาษีเงินได้หัก ณ ที#จ่ายที# 
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ต้องชําระคืนให้แก่บริษัท  

4.3.4. ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื#นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลรัษฎากรหรือข้อบงัคบัหรือกฎหมายต่าง ๆ ที#ใช้บงัคบัในการใช้สิทธิซื /อหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 

4.3.5. เมื#อผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้ปฏิบตัิตามเงื#อนไขและหลกัเกณฑ์ที#กําหนดไว้สําหรับการใช้สิทธิซื /อหุ้นสามัญโดย
ครบถ้วนแล้ว บริษัทจะดําเนินการออกหุ้นรองรับ ในชื#อผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือ ผู้จัดการมรดก ทายาทโดย
ธรรม ผู้ รับพินยักรรม ผู้พิทกัษ์ หรือผู้อนบุาล ตามกฎหมาย  (กรณีตามข้อ 5.2.3) และจะจดัส่งใบหุ้นไปยงัที#อยู่ที#ได้
ระบุไว้ในแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 30 วนันบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิ
แต่ละครั /ง อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจตกลงกับผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิล่วงหน้าให้บริษัทเก็บใบหุ้ นนั /นไว้ที#บริษัท 
เพื#อให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมารับไปด้วยตนเองก็ได้ หรือจัดส่งไปตามหน่วยงานที#ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 
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สงักดัอยู่ หรือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิอาจเลือกใช้บริการระบบซื /อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ของศูนย์
รับฝากหลกัทรัพย์ก็ได้ ซึ#งจะไม่ทําให้สิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิลดลง 

4.3.6. เมื#อผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้แสดงความจํานงในการใช้สิทธิซื /อหุ้นสามญัตามข้อ 4.3.1 แล้ว ความจํานงในการใช้
สิทธินี /จะไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจากบริษัท 

4.3.7. บริษัทจะแจ้งรายชื#อผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึ#งใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิต่อบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จํากดั ในฐานะนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัท เพื#อให้ดําเนินการจดทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิดงักล่าวเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัท ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นสามญัที#คํานวณได้จากการ
ใช้สิทธิในครั /งนั /น และบริษัทจะดําเนินการจดทะเบียนเปลี#ยนแปลงทุนชําระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน
นบัแต่วนัสิ /นสดุของระยะเวลาในการใช้สิทธิในแต่ละครั /ง 

4.3.8. เมื#อพ้นวนักําหนดการใช้สิทธิครั /งสุดท้ายแล้วยงัไม่มีการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิที#เหลือ
ดงักล่าวจะสิ /นสภาพลงและไม่สามารถใช้สิทธิได้อีกต่อไป 

4.4. เงื6อนไขการปรับสิทธิ 

บริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ (Exercise Price) และอัตราการใช้สิทธิ (Exercise Ratio) เพื# อรักษา
ผลตอบแทนใด ๆ ที#ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะได้รับไม่ด้อยไปกวา่เดิม ในกรณีที#มีเหตกุารณ์ต่อไปนี /เกิดขึ /น  

4.4.1. เมื#อบริษัทเปลี#ยนแปลงมูลค่าที#ตราไว้ของหุ้ นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้ น
สามัญที#ออกแล้วของบริษัท ซึ#งการเปลี#ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีเมื#อได้มี
การเปลี#ยนแปลงมลูค่าที#ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท 

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี#ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี / 

Price 1 = Price 0 x (Par 1) 
   (Par 0) 

อตัราการใช้สิทธิจะเปลี#ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี / 

Ratio 1 = Ratio 0 x (Par 0) 
   (Par 1) 

โดยที# Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี#ยนแปลง 
 Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี#ยนแปลง 
 Ratio 1 คือ อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี#ยนแปลง 
 Ratio 0 คือ อตัราการใช้สิทธิเดิมกอ่นการเปลี#ยนแปลง 
 Par 1 คือ มลูค่าที#ตราไว้ของหุ้นสามญัหลงัการเปลี#ยนแปลง 
 Par 0 คือ มลูค่าที#ตราไว้ของหุ้นสามญัก่อนการเปลี#ยนแปลง 
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4.4.2. เมื#อบริษทัเสนอขายหุ้นสามญั (Ordinary Shares) ที#ออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ และ/หรือให้แก่บคุคลใด ๆ 
ในราคาสุทธิของหุ้นสามญัที#ออกใหม่คํานวณได้ตํ#ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” การ
เปลี#ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั /งแต่วนัแรกที#ผู้ ซื /อหุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิ
ในการจองซื /อหุ้นสามัญที#ออกใหม่ (วันแรกที#ตลาดหลกัทรัพย์ขึ /นเครื#องหมาย XR) สําหรับกรณีที#เป็นการเสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัที#ออกใหม่แก่บุคคลใด ๆ  แล้วแต่กรณี 

 “ราคาสทุธิของหุ้นสามญัที#ออกใหม่” คํานวณได้จากจํานวนเงินทั /งสิ /นที#บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้น หกัด้วย
ค่าใช้จ่ายที#เกิดขึ /นจากการออกหลกัทรัพย์นั /นหารด้วยจํานวนหุ้นสามญัทั /งสิ /นที#ออกใหม่ 

 “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง ราคาตลาดเฉลี#ยถ่วงนํ /าหนกัของหุ้นสามญัของบริษัท ที#มีการซื /อ
ขายทั /งหมดในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างระยะเวลา 7 วนัทําการ (วนัที#หุ้นสามญัของบริษัทมีการ
ซื /อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ติดต่อกันก่อนวันที#ใช้ในการคํานวณ โดยที#ราคาตลาดเฉลี#ยถ่วง
นํ /าหนกัต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท หมายถึง มูลค่าการซื /อขายหุ้นสามญัทั /งหมดของบริษัทหารด้วยจํานวนหุ้น
สามญัของบริษทัที#มีการซื /อขายทั /งหมดในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 “วนัที#ใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วนัแรกที#ผู้ซื /อหุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื /อหุ้นสามญัออกใหม่ สําหรับ
กรณีที#เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (วันแรกที#ตลาดหลกัทรัพย์ขึ /นเครื#องหมาย XR) และ/หรือวนัแรกของการ
เสนอขายหุ้นสามญัออกใหม่ สําหรับกรณีที#เป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลใด ๆ ตามแต่กรณี 

 อนึ#ง ในกรณีที#มีการเสนอขายหุ้นสามัญพร้อมกนัมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ในเงื#อนไขที#จะต้องจองซื /อด้วยกนั ให้
นําราคาเฉลี#ยเสนอขายทกุราคามาคํานวณราคาสทุธิของหุ้นสามญัที#ออกใหม่ แต่ในกรณีที#มีการเสนอขายพร้อมกัน
ดงักล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื#อนไขที#จะต้องจองซื /อด้วยกนั ให้นําราคาเสนอขายที#ตํ#ากวา่ร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดของ
หุ้นสามญัของบริษทั” มาคํานวณการเปลี#ยนแปลงเท่านั /น 

 ราคาการใช้สิทธิจะเปลี#ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี / 

Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX] 
   [MP (A + B)] 

อตัราการใช้สิทธิจะเปลี#ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี / 

Ratio 1 = Ratio 0 x [MP (A + B)] 
   [(A x MP) + BX] 

โดยที# Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี#ยนแปลง 
 Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี#ยนแปลง 
 Ratio 1 คือ อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี#ยนแปลง 
 Ratio 0 คือ อตัราการใช้สิทธิเดิมกอ่นการเปลี#ยนแปลง 
 MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 
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A คือ จํานวนหุ้นสามญัที#ได้เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียน 
ผู้ ถือหุ้ นเพื#อการจองซื /อหุ้ นสามัญที#ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้ นสามัญที# 
ออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษทั และ/หรือก่อนวนัแรกของการเสนอขาย
หุ้นสามญัที#ออกใหม่ สําหรับกรณีเสนอขายหุ้นสามญัที#ออกใหม่ให้แก่บคุคล
ใด ๆ ตามแต่กรณี 

B คือ จํานวนหุ้นสามญัที#ออกใหม่จากการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอ
ขายแก่บคุคลใด ๆ 

BX คือ จํานวนเงินที#จะได้รับทั /งสิ /นหลังหกัค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ที#เกิดขึ /นจากการออกหุ้น
สามญัที#ออกใหม่นั /น ทั /งการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขาย
แก่บคุคลใด ๆ ตามแต่กรณี 

4.4.3. เมื#อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือให้แก่บุคคลใด ๆ โดยที#หลกัทรัพย์นั /นมี
สิทธิที#จะแปลงสภาพ/เปลี#ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื /อหุ้ นสามัญ (เช่น หุ้ นกู้ แปลงสภาพ หรือ 
ใบสําคัญแสดงสิทธิที#จะซื /อหุ้นสามัญ) โดยที#ราคาสุทธิของหุ้นสามัญที#ออกใหม่เพื#อรองรับสิทธิดังกล่าวตํ#ากว่า 
ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” การเปลี#ยนราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผล
บงัคบัทนัทีตั /งแต่วนัแรกที#ผู้ซื /อหุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื /อหลกัทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ข้างต้น สําหรับกรณี
ที#เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ 
ออกใหม่ใด ๆ ข้างต้นที#มีสิทธิจะแปลงสภาพ/เปลี#ยนเป็นหุ้นสามญัได้หรือให้สิทธิในการจองซื /อหุ้นสามญัแก่บุคคล
ใด ๆ แล้วแต่กรณี 

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี#ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี / 

Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX] 
   [MP (A + B)] 

อตัราการใช้สิทธิจะเปลี#ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี / 

Ratio 1 = Ratio 0 x [MP (A + B)] 
   [(A x MP) + BX] 

โดยที# Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี#ยนแปลง 
 Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี#ยนแปลง 
 Ratio 1 คือ อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี#ยนแปลง 
 Ratio 0 คือ อตัราการใช้สิทธิเดิมกอ่นการเปลี#ยนแปลง 
 MP คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” 
 A คือ จํานวนหุ้นสามญัที#ได้เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียน 

ผู้ ถือหุ้นเพื#อการจองซื /อหลักทรัพย์ที#ออกใหม่ที# มี สิทธิจะแปลงสภาพ/
เปลี#ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื /อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขาย



สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

ข้อกําหนดสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิและหุน้สามญัรองรับของ บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) สําหรับปี 2559 

หน้าที� 10 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือก่อนวนัแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที#ออก
ใหม่ที#มีสิทธิที#จะแปลงสภาพ/เปลี#ยนเป็นหุ้นสามญัได้หรือให้สิทธิในการจอง
ซื /อหุ้นสามญัแก่บุคคลใด ๆ กรณีเสนอขายให้แก่บคุคลใด ๆ ตามแต่กรณี 

 B คือ จํานวนหุ้นสามัญที#ออกใหม่เพื#อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใด ๆ ที#มี
สิทธิที#จะแปลงสภาพ/เปลี#ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื /อหุ้น
สามญัตามที#เสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่บคุคลใด ๆ 

 BX คือ จํานวนเงินที#จะได้รับทั /งสิ /นหลงัหกัค่าใช้จ่ายจากการออกหลกัทรัพย์ใด ๆ ที#มี
สิทธิที#จะแปลงสภาพ/เปลี#ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือใช้สิทธิในการจองซื /อหุ้น
สามัญสําหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและ/หรือ เสนอขายแก่บุคคล
ใด ๆ รวมกบัเงินที#จะได้รับจากการใช้สิทธิซื /อหุ้นสามญั 

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง ราคาตลาดเฉลี#ยถ่วงนํ /าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที#มีการซื /อ
ขายทั /งหมดในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างระยะเวลา 7 วนัทําการ (วนัที#หุ้นสามญัของบริษัทมีการ
ซื /อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ติดต่อกันก่อนวันที#ใช้ในการคํานวณ โดยที#ราคาตลาดเฉลี#ยถ่วง
นํ /าหนกัต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท หมายถึง มูลค่าการซื /อขายหุ้นสามญัทั /งหมดของบริษัทหารด้วยจํานวนหุ้น
สามญัของบริษทัที#มีการซื /อขายทั /งหมดในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

“วันที#ใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วนัแรกที#ผู้ซื /อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื /อหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ 
ข้างต้น สําหรับกรณีที#เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (วนัแรกที#ตลาดหลกัทรัพย์ขึ /นเครื#องหมาย XR) และ/หรือ 
วนัแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ข้างต้นที#มีสิทธิจะแปลงสภาพ/เปลี#ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้
สิทธิในการจองซื /อหุ้นสามญัแก่บคุคลใด ๆ แล้วแต่กรณี 

4.4.4. เมื#อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั /งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท การเปลี#ยนแปลงราคาการใช้
สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั /งแต่วนัแรกที#ผู้ซื /อหุ้นสามญัจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วนัแรกที#ตลาด
หลกัทรัพย์ขึ /นเครื#องหมาย XD) 

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี#ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี / 

Price 1 = Price 0 x (A) 
   (A + B) 

อตัราการใช้สิทธิจะเปลี#ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี / 

Ratio 1 = Ratio 0 x (A + B) 
   A 

โดยที# Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี#ยนแปลง 
 Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี#ยนแปลง 
 Ratio 1 คือ อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี#ยนแปลง 
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 Ratio 0 คือ อตัราการใช้สิทธิเดิมกอ่นการเปลี#ยนแปลง 
A คือ จํานวนหุ้นสามญัที#ได้เรียกชําระเต็มมลูค่าแล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียน 

ผู้ถือหุ้นเพื#อสิทธิในการรับหุ้นปันผล 
B  คือ จํานวนหุ้นสามญัที#ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามญัปันผล 

4.4.5. เมื#อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 120 ของกําไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของบริษัท สําหรับการ
ดําเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใด ๆ ตลอดอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ การเปลี#ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ
อตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั /งแต่ผู้ซื /อหุ้นสามญัจะไมมี่สิทธิรับเงินปันผล (วนัแรกที#ขึ /นเครื#องหมาย XD) 

อตัราร้อยละของเงินปันผลที#จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น คํานวณโดยนําเงินปันผลที#จ่ายออกจริงจากผลการดําเนินงานใน 
แต่ละรอบระยะเวลาบญัชี หารด้วยกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดําเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชี
เดียวกัน โดยที#เงินปันผลที#จ่ายออกจริงดงักล่าว ให้รวมถึงเงินปันผลที#จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบญัชีดงักล่าว
ด้วย 

ในการคํานวณการเปลี#ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธินั /น บริษัทต้องนําเงินปันผลที#จ่ายจริงให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นสําหรับรอบปีบญัชีเดียวกนัเท่านั /นมารวมเพื#อคํานวณการเปลี#ยนแปลงดงักล่าว  

หากจํานวนเงินปันผลระหว่างกาลที#จ่ายจริง มิได้มีผลทําให้บริษัทต้องปรับสิทธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เนื#องจาก
อตัราร้อยละของเงินปันผลที#จ่ายมีค่าไม่เกินร้อยละ 120 หากต่อมาบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลอีกครั /งในรอบปีบญัชี
เดียวกัน บริษัทจะต้องนําจํานวนเงินปันผลระหว่างกาลที#ประกาศจ่ายสําหรับรอบปีบัญชีเดียวกันมารวมกับ 
เงนิปันผลที#จ่ายครั /งล่าสดุด้วยเพื#อพิจารณาการปรับสิทธิ  

แต่ในกรณีที#บริษัทได้เปลี#ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ อนัเนื#องมาจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ของรอบปีบญัชีใด ๆ แล้ว และต่อมามีการจ่ายเงินปันผลอีกในรอบปีบญัชีเดียวกัน ในกรณีนี / จํานวนเงินปันผล
ระหว่างกาลที#ได้จ่ายไปสําหรับรอบปีบัญชีนั /น จะไม่นํามารวมคํานวณเพื#อการพิจารณาการปรับสิทธิให้แก่ 
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิอีก เนื#องจากผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับการชดเชยจากการปรับสิทธิเมื#อมีการจ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาลแล้ว 

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง ราคาตลาดเฉลี#ยถ่วงนํ /าหนกัของหุ้นสามญัของบริษัท ที#มีการซื /อ
ขายทั /งหมดในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างระยะเวลา 7 วนัทําการ (วนัที#หุ้นสามญัของบริษัทมีการ
ซื /อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ติดต่อกันก่อนวันที#ใช้ในการคํานวณ โดยที#ราคาตลาดเฉลี#ยถ่วง
นํ /าหนกัต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท หมายถึง มูลค่าการซื /อขายหุ้นสามญัทั /งหมดของบริษัทหารด้วยจํานวนหุ้น
สามญัของบริษทัที#ทําการซื /อขายทั /งหมดในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

“วันที#ใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที#ผู้ ซื /อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที#ตลาดหลกัทรัพย์ขึ /น
เครื#องหมาย XD) 

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี#ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี / 

Price 1 = Price 0 x [MP - (D - R)] 
   MP 
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อตัราการใช้สิทธิจะเปลี#ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี / 

Ratio 1 = Ratio 0 x (MP) 
  [MP - (D - R)] 

โดยที# Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี#ยนแปลง 
 Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี#ยนแปลง 
 Ratio 1 คือ อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี#ยนแปลง 
 Ratio 0 คือ อตัราการใช้สิทธิเดิมกอ่นการเปลี#ยนแปลง 
 MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 
 D คือ เงนิปันผลต่อหุ้นที#จ่ายจริงแก่ผู้ ถือหุ้น 
 R คือ เงนิปันผลต่อหุ้นที#จ่ายหากนํากําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ในอตัราร้อยละ 

120 มาคํานวณจากจํานวนหุ้นทั /งหมดที#มีสิทธิได้รับเงินปันผล 

4.4.6. ในกรณีที# มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทําให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ อันพึงได้โดยที#
เหตุการณ์ใด ๆ นั /นไม่ได้กําหนดอยู่ในข้อ 4.4.1 ถึง 4.4.5 ให้บริษัทพิจารณาเพื#อกําหนดการเปลี#ยนแปลงราคาการ
ใช้สิทธิ และ/หรืออตัราการใช้สิทธิใหม่โดยไม่ทําให้สิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือวา่ผล
การพิจารณานั /นเป็นที#สุดและจะแจ้งให้สํานักงาน กลต. ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัที#มีเหตุให้ต้องดําเนินการ
เปลี#ยนแปลงการใช้สิทธิดงักล่าว 

4.4.7. การคํานวณเปลี#ยนราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 4.4.1 ถึง 4.4.6 เป็นอิสระต่อกัน และจะคํานวณ
การเปลี#ยนแปลงตามลําดบัเหตกุารณ์ก่อนหลงัของการเปรียบเทียบกบัราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท สําหรับ

ในกรณีที#เหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึ /นพร้อมกนัให้คํานวณการเปลี#ยนแปลงเรียงลําดบัดงันี / ข้อ 4.4.1 ⇒ 4.4.5 ⇒ 

4.4.4 ⇒ 4.4.2 ⇒ 4.4.3 ⇒ 4.4.6 โดยในแต่ละลําดบัครั /งที#คํานวณการเปลี#ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการ
ใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตําแหน่ง และอตัราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 5 ตําแหน่ง 

4.4.8. การคํานวณการเปลี#ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 4.4.1 ถงึ 4.4.6 จะไม่มีการเปลี#ยนแปลง
ซึ#งทําให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ /น และ/หรืออตัราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น และจะใช้ราคาใช้สิทธิ
ใหม่หลงัการเปลี#ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) คูณกบัจํานวนหุ้นสามัญ (จํานวนหุ้นสามัญคํานวณได้จากอตัรา
การใช้สิทธิใหม่คูณกับจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิที#แสดงความจํานงการใช้สิทธิ เมื#อคํานวณได้จํานวนหุ้นออกมา
เป็นเศษหุ้นให้ตดัเศษหุ้นนั /นทิ /ง) สําหรับจํานวนเงินที#คํานวณได้จากการใช้สิทธิในกรณีที#มีเศษของบาทให้ตดัเศษ
ของบาททิ /ง สําหรับกรณีที#การเปลี#ยนแปลงมีผลทําให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาซึ#งตํ#ากว่ามูลค่าที#ตราไว้ของหุ้น
สามญัของบริษทั ก็ให้ใช้มลูค่าที#ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทเป็นราคาการใช้สิทธิใหม่ ส่วนอตัราการใช้สิทธิใหม่ 
ให้ใช้อตัราการใช้สิทธิที#คํานวณได้ตามข้อ 4.4.1 ถงึ 4.4.6 เช่นเดิม 

4.4.9. ในกรณีที#มีการเปลี#ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออตัราการใช้สิทธิตามที#กําหนดไว้ในข้อ 4.4.1 ถงึ 4.4.6 บริษัท
จะแจ้งผลการเปลี#ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคํานวณและเหตุผลที#ต้องมีการเปลี#ยนแปลงดงักล่าวต่อ
สํานกังาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื#อแจ้งราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิที#กําหนด



สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

ข้อกําหนดสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิและหุน้สามญัรองรับของ บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) สําหรับปี 2559 

หน้าที� 13 

ใหม่ รวมทั /งวันที#ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่มีผลบังคับใช้ โดยบริษัทจะแจ้งรายละเอียดการ
เปลี#ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบ พร้อมทั /งปิดประกาศไว้ ณ ที#ทําการของบริษัท ทั /งนี / ภายใน 15 วนันับจาก
วนัที#การเปลี#ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ 

4.5. สถานะของใบสําคัญแสดงสิทธิที6อยู่ระหว่างการแสดงความจาํนงการใช้สิทธ ิ

 ใบสําคัญแสดงสิทธิที#อยู่ระหว่างการแสดงความจํานงในการใช้สิทธิจะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับใบสําคญัแสดง
สิทธิที#ยังไม่ได้ถูกใช้สิทธิ ในกรณีที#มีการปรับราคา และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิตามข้อ 4.4 ซึ#งเกิดขึ /นในช่วงระยะเวลา
แสดงความจํานงการใช้สิทธิ หรือในวนักําหนดการใช้สิทธิหรือก่อนวนัที#กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเปลี#ยนแปลงทุน
ชําระแล้วที#เพิ#มขึ /นสําหรับหุ้นสามัญที#ออกใหม่เนื#องจากการใช้สิทธิ ให้การปรับราคาและ/หรืออตัราการใช้สิทธิมีผลใช้
บงัคบักบัใบสําคญัแสดงสิทธิซึ#งได้แสดงความจํานงในการใช้สิทธิไว้นั /นและยงัมิได้รับจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์ 
เพื#อมิให้สิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที#ได้ใช้สิทธิในช่วงระยะเวลาดงักล่าวด้อยไปกว่าเดิม  

4.6. สถานะของหุ้นสามัญที6เกิดจากการใช้สิทธิ 

 หุ้นสามญัใหม่ที#เกิดจากการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพงึได้เหมือนหุ้นสามัญ
เดิมที#ออกและเรียกชําระเต็มมูลค่าของบริษัททุกประการ โดยสิทธิใด ๆ ที#จะได้รับในการเป็นผู้ ถือหุ้นสามญั จากการใช้
สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิจะเริ#มตั /งแต่วนัที#กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนบญัชีรายชื#อผู้ ถือหุ้นใหม่ ซึ#งปรากฏรายชื#อ
ผู้ ถือหุ้นสามญัใหม่ที#เกิดจากการใช้สิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ นอกจากนี / บริษัทจะดําเนินการนําหุ้นสามญัที#เกิด
จากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ภายใน 30 วนันบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิในแต่ละครั /ง 

4.7. ค่าเสียหาย กรณีที6บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื6อรองรับการใช้สิทธ ิ

 บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที#แสดงความจํานงการใช้สิทธิในวนักําหนดการใช้สิทธิแต่ละครั /ง 
และบริษัทไม่สามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพื#อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้อย่างครบถ้วน โดยค่าเสียหายที#
บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิข้างต้น สามารถคํานวณได้ดงันี / 

ค่าเสียหายต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย  =  B x (MP - EP) 

โดยที# B คือ  จํานวนหุ้ นสามัญที#ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ#มขึ /นได้ตามอัตราการใช้สิทธิที#เปลี#ยนแปลง
เพิ#มขึ /นต่อ 1 หน่วย 

 MP คือ ราคาเฉลี#ยถ่วงนํ /าหนักของหุ้ นสามัญของบริษัท ในวันกําหนดการใช้สิทธิในแต่ละรอบที#ผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ มาแสดงความจํานงในการใช้สิทธิ  

 EP คือ ราคาการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที#ได้
เปลี#ยนแปลงแล้ว 
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 การชดใช้ค่าเสียหายข้างต้น บริษัทจะชําระให้เป็นเช็คขีดคร่อมสั#งจ่ายเฉพาะ และจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
ตอบรับ หรือ จัดส่งตามหน่วยงานที#พนักงานสังกัดอยู่ ภายใน 30 วนั นับจากวันที#ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมาแสดง
ความจํานงการใช้สิทธิ 

5. หลักเกณฑ์การจัดสรรและเงื6อนไขการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

5.1. คุณสมบัติของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที6มีสิทธิจะได้รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ และวิธีการ
จัดสรร 

 บริษัทจะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานที# ทํางานเต็มเวลา (Full-Time Employment) ของบริษัทและ 
บริษัทย่อยที#เข้าร่วมโครงการ Performance share plan โดยคณะกรรมการและ/หรือบุคคลที#ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการจะเป็นผู้ พิจารณากําหนดรายนามพนกังาน และจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิที#พนกังานแต่ละรายจะได้รับ 
รวมถึงเปลี#ยนแปลงจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิของพนกังานแต่ละรายที#ได้รับการจดัสรรไปแล้ว (การเปลี#ยนแปลงจะไม่
ทําให้พนักงานรายใดได้รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเป็นจํานวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทั /งหมดที#ออกและเสนอขายในครั /งนี /) ทั /งนี / จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิที#พนกังานแต่ละรายจะได้รับจะขึ /นอยู่กบัขอบเขต 
หน้าที# ความรับผิดชอบ ศกัยภาพรวมทั /งผลงานและประโยชน์ที#ทําให้แก่บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยตามหลกัเกณฑ์การ
พิจารณาของบริษัท 

5.2. ข้อผูกพันระหว่างบริษัท กับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ  

5.2.1. กรณีบุคคลที#มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทและ/หรือ 
บริษัทย่อย เนื#องจากการเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย หรือครบวาระในการดํารง
ตําแหน่งแล้วแต่กรณี ให้พนกังานของบริษทัและ/หรือบริษัทย่อย รายนั /นยงัคงมีสิทธิที#จะใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดง
สิทธิได้จนครบอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิที#ได้รับจัดสรรนั /น ทั /งนี / ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดสิทธิและเงื#อนไขของ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ รวมทั /งข้อตกลงอื#น ๆ ที#เกี#ยวข้องระหว่างบริษัทและพนกังานที#เกี#ยวข้องแต่ละราย 

5.2.2. กรณีที#บุคคลที#มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทและ/หรือ 
บริษัทย่อยเนื#องจากมีการโอนย้ายงานตามคําสั#งของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ให้พนกังานรายนั /นยงัคงมีสิทธิที#จะ
ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิที#ได้รับจัดสรรนั /น ทั /งนี / ต้องเป็นไปตาม
ข้อกําหนดสิทธิและเงื#อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมทั /งข้อตกลงอื#น ๆ ที#เกี#ยวข้องระหว่างบริษัทและพนกังาน 
ที#เกี#ยวข้องแต่ละราย 

5.2.3. กรณีที#บุคคลที#มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
เนื#องจากถงึแก่กรรม สาบสญู ทุพพลภาพจนไม่สามารถจดัการงานโดยตนเองได้ (คนเสมือนไร้ความสามารถ) หรือ
เป็นคนไร้ความสามารถ  ให้ผู้จดัการมรดก ทายาทโดยธรรม ผู้ รับพินยักรรม ผู้พิทกัษ์ หรือผู้อนุบาล ตามกฎหมาย 
(แล้วแต่กรณี) ของพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยดงักล่าว แล้วแต่กรณี สามารถใช้สิทธิซื /อหุ้นสามญัตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิของผู้ถงึแก่กรรม ผู้สาบสญู ผู้ทุพพลภาพ หรือผู้ ไร้สมรรถภาพดงักล่าว ตามเงื#อนไขที#กําหนดได้
จนครบอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิที#ได้รับจดัสรรนั /น ทั /งนี / ผู้จดัการมรดก ทายาทโดยธรรม ผู้ รับพินยักรรม ผู้พิทกัษ์ 
หรือผู้ อนุบาล ตามกฎหมาย (แล้วแต่กรณี) จะต้องดําเนินการแจ้งเหตุดังกล่าวให้บริษัททราบ พร้อมทั /งจัดส่ง
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เอกสาร และหลักฐานที#เกี#ยวข้องตามที#บริษัทร้องขอให้แก่บริษัทและจะต้องตกลงที#จะผูกพนัตามข้อกําหนดสิทธิ
และเงื#อนไขของใบสําคญัแสดงสิทธิ รวมทั /งข้อตกลงอื#น ๆ ที#เกี#ยวข้องระหว่างบริษัทและพนักงานที#เกี#ยวข้องแต่ละ
ราย 

5.2.4. กรณีที#บุคคลที#มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัท ด้วยเหตุอื#น
นอกจากที#ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 5.2.2 หรือ 5.2.3 ข้างต้น บคุคลนั /นไม่มีสิทธิใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ และให้
คณะกรรมการบริษทัหรือบคุคลที#คณะกรรมการบริษัทมอบหมายสามารถนําใบสําคัญแสดงสิทธิดงักล่าวมาจดัสรร
ให้แก่พนักงานรายอื#นต่อไปได้โดยให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที# ทจ. 32/2551 เรื#อง 
การเสนอขายหลกัทรัพย์ที#ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน 

5.2.5. กรณีที#นอกเหนือจากข้อ 5.2.1 ถึง 5.2.4 ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที#คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็น 
ผู้พิจารณา  

5.2.6. ใบสําคัญแสดงสิทธิที#ไม่มีการใช้สิทธิในกรณีที#พนักงานไม่สามารถใช้สิทธิที# เหลืออันเนื#องมาจากเหตุใด ๆ 
นอกเหนือจากที#กําหนดในข้อ 5 นี / ให้พนกังานจดัส่งใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวให้แก่บริษัทเพื#อยกเลิก และบริษัท
สามารถนําใบสําคญัแสดงสิทธิมาจดัสรรใหม่ได้ตามข้อ 5.2.4 

5.3. กรณีใช้สิทธิไม่ครบตามใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

หากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ไม่ใช้สิทธิซื /อหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วน และใบสําคญัแสดง
สิทธิได้ครบกําหนดอายุลงให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที#เหลือ โดยไม่มี
สิทธิเรียกร้องใด ๆ จากบริษัท 

5.4. รายชื6อกรรมการ (ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย) ทุกท่านที6ได้รับการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ และ รายชื6อ
พนักงานที6ได้รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละห้าของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที6จะออกและ
เสนอขายในครั8งนี 8 

5.4.1 รายชื#อและจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิที#ได้รับจดัสรร 

 กรรมการ/พนักงาน 
จาํนวนใบสาํคญัแสดง

สิทธิที6จดัสรร 
คดิเป็นร้อยละของ

โครงการ 

1 นายไพบลูย์  ภานุวฒันวงศ์ 
ประธานเจ้าหน้าที#บริหาร และกรรมการบริษัทย่อย 

ไม่เกิน 185,400 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 17.26 

2. นายปฐมภพ  สวุรรณศิริ 
หวัหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการค้า และกรรมการบริษัทยอ่ย 

ไม่เกิน 145,000 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 13.50 

3. นายวฒุิ  อศัวเสริมเจริญ 
หวัหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการเงิน และกรรมการบริษัทย่อย 

ไม่เกิน 145,000 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 13.50 

4. นายธีระยทุธ  บญุโชติ 
รักษาการหวัหน้าคณะผู้บริหาร ด้านเทคนิค 

ไม่เกิน 145,000 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 13.50 

5. นายเอกชยั  ภัคดุรงค์ 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้อํานวยการอาวโุส ส่วนงานกิจการองค์กร และกรรมการ
บริษัทย่อย 

ไม่เกิน 49,700 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 4.63 
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 กรรมการ/พนักงาน 
จาํนวนใบสาํคญัแสดง

สิทธิที6จดัสรร 
คดิเป็นร้อยละของ

โครงการ 

6. ดร.สพุจน์  ชินวรีะพนัธ์ุ 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้อํานวยการอาวโุส ส่วนงานปฏิบตักิารธุรกิจ และ
กรรมการบริษัทย่อย 

ไม่เกิน 49,700 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 4.63 

7. นางพรรณี  นิวาศนนัทน์ 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้อํานวยการ สว่นงานการเงิน และกรรมการบริษัทย่อย 

ไม่เกิน 22,000 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 2.05 

8. นายสลลิ  จารุจินดา 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้อํานวยการ สาํนกักฎหมาย และกรรมการบริษัทยอ่ย 

ไม่เกิน 22,000 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 2.05 

5.4.2 เนื#องจากบริษัทกําหนดราคาใช้สิทธิที#จะซื /อหุ้นสามญัด้วยราคาตลาดเฉลี#ยถ่วงนํ /าหนกัของหุ้นของบริษัทที#ทําการ
ซื /อขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 7 วนัทําการติดต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการมี
มติให้เสนอวาระต่อที#ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื#อขออนมุตัิให้บริษัทเสนอขายหุ้นรองรับ ซึ#งเป็นราคาตลาดตามประกาศของ
สํานักงาน ก.ล.ต. จึงไม่มีผลประโยชน์ที#กรรมการหรือพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับจากการเสนอขาย
หลกัทรัพย์เมื#อคํานวณเป็นตวัเงินจากผลต่างของราคาเสนอขายและราคาตลาด 

6. ข้อจาํกัดการโอนหลักทรัพย์ที6เสนอขาย 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที#เสนอขายทั /งหมดนี /ไม่สามารถโอนเปลี#ยนมือได้ เว้นแต่กรณีที#บุคคลที#มีสิทธิได้รับการจัดสรร
ใบสําคญัแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเนื#องจากถงึแก่กรรม สาบสญู ทุพพลภาพ
จนไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้ (คนเสมือนไร้ความสามารถ) หรือเป็นคนไร้ความสามารถ โดยให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และเงื#อนไขในข้อ 5.2.3 

7. ผลกระทบที6มีต่อผู้ถือหุ้นเนื6องจากการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทในครั8ง

นี 8 

7.1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เมื6อมีการใช้สิทธิซื 8อหุ้นของพนักงานของบริษัท  

ราคาการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ = ราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ที#ทําการซื /อขายในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยโดยเฉลี#ยถ่วงนํ /าหนักในช่วงระยะเวลา 7 วันทําการ
ติดต่อกันก่อนวันที#คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที#ประชุม 
ผู้ ถือหุ้นเพื#อขออนมุตัิให้บริษัทเสนอขายหุ้นรองรับ  

ราคาตลาด = ราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ที#ทําการซื /อขายในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยโดยเฉลี#ยถ่วงนํ /าหนักในช่วงระยะเวลา 7 วันทําการ
ติดต่อกัน ก่อนวนัที#คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที#ประชุม 
ผู้ ถือหุ้นเพื#อขออนมุตัิให้บริษัทเสนอขายหุ้นรองรับ 

ราคาการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิที#จดัสรรให้พนกังาน = 25.918 บาทต่อหุ้น เป็นราคาตลาด ดงันั /น การออกและ
การเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที#จดัสรรให้พนกังานในครั /งนี /จะไม่ส่งผลให้เกิดการลดลงของราคาหุ้น 
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7.2. ผลกระทบของผู้ถือหุ้นเดมิสําหรับการลดลงของสัดส่วนความเป็นเจ้าของหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดมิ 
(Control Dilution) ในกรณีที6มีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของพนักงานของบริษัท ทั 8งหมดโดยคํานวณ
จากทุนที6เรียกชําระแล้วในปัจจุบัน 

จํานวนหุ้นที#จําหน่ายได้แล้วทั /งหมด  = 1,095,937,540 หุ้น (มลูค่าที#ตราไว้หุ้นละ 5 บาท) 

จํานวนหุ้นหรือหุ้นรองรับที#เสนอขายในครั /งนี / = ไม่เกิน 1,074,300 หุ้น (มลูค่าที#ตราไว้หุ้นละ 5 บาท) 

Control Dilution =            จํานวนหุ้นหรือหุ้นรองรับที#เสนอขายครั /งนี / 
    จํานวนหุ้น paid up + จํานวนหุ้นหรือหุ้นรองรับที#เสนอขายครั /งนี / 
   
 =              1,074,300 
  1,095,937,540 + 1,074,300 
 = ร้อยละ 0.10 
   

ในกรณีที#มีการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิทั /งหมดที#จัดสรรให้แก่พนกังานจํานวนไม่เกิน 1,074,300 หน่วย จะมีผล
ทําให้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทลดลงในอัตราร้อยละ 0.10 ของสิทธิในการออกเสียงเดิม โดยสิทธิออก
เสียงของผู้ ถือหุ้นเดิมภายหลงัการใช้สิทธิทั /งหมดจะเท่ากบัร้อยละ 99.90 

8. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที# ทจ. 32/2551 เรื#อง การเสนอขายหลกัทรัพย์ที#ออกใหม่ต่อกรรมการหรือ
พนกังาน ลงวนัที# 15 ธนัวาคม 2551 (และที#แก้ไขเพิ#มเติม) สิทธิของผู้ ถือหุ้นในการคดัค้านการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ
ต่อพนกังานในครั /งนี / มีดงันี / 

8.1 การออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิต่อพนกังานต้องได้รับอนมุตัิจากที#ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี#ของจํานวนเสียงทั /งหมดของผู้ ถือหุ้นที#มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นซึ#งถือหุ้นรวมกนัเกิน
กว่าร้อยละสิบของจํานวนเสียงทั /งหมดของผู้ ถือหุ้นที#มาประชุมและออกเสียงคดัค้านการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ
ในครั /งนี / 

8.2 ในกรณีที#จะเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิต่อพนกังานรายใดเกินกว่าร้อยละห้าของจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิทั /งหมดที#
เสนอขายในครั /งนี / จะต้องได้รับอนุมัติจากที#ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี#ของ
จํานวนเสียงทั /งหมดของผู้ถือหุ้นที#มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นซึ#งถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละห้า
ของจํานวนเสียงทั /งหมดของผู้ ถือหุ้นที#มาประชุมคดัค้านมติดงักล่าว 





สิ�งที�ส่งมาด้วย 2 

รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที�ได้รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสทิธิทั $งหมด 

ที� กรรมการ/พนักงาน จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ที�ได้รับจดัสรร (หน่วย) 

ร้อยละของจาํนวนที�
ออกและเสนอขาย  

เหตุผล ความจาํเป็น และประโยชน์ที�บริษัทจะได้รับจากการจดัสรร 

1. นายไพบลูย์ ภานุวฒันวงศ์ ไม่เกิน 185,400 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 17.26 � ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที�บริหาร มีหน้าที�กําหนดวิสยัทศัน์เพื�อชี 3นําทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และ

บริหารจัดการในเชิงกลยุทธ์โดยมุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านการให้บริการ สร้างความแข็งแกร่งและความเป็นผู้นําในการดําเนิน

ธุรกิจ ดูแลการลงทุนของบริษัทเพื�อขยายฐานรายได้ด้วยการเสริมสร้างโอกาสใหม่ในการดําเนินธุรกิจ ส่งเสริมและสนบัสนุนการ

พัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและการบริการ รวมทั 3งการพัฒนาศกัยภาพและความสามารถของบุคลากรที�จะช่วยยกระดบั

ความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทและสร้างการเตบิโตอย่างยั�งยนื 

� เพื�อเป็นการรักษาทรัพยากรบคุคลผู้ทรงคณุค่าให้ทํางานอยูร่่วมกบัองค์กร และตอบแทนความมุ่งมั�นทุ่มเทในการปฏิบตัิงานที�ช่วย

สร้างความเจริญเติบโตและความสําเร็จให้กับบริษัทจนเป็นที�ประจกัษ์ของลกูค้า และนักลงทุนทั 3งในประเทศและต่างประเทศ 

รวมถึงสาธารณชนให้ความยอมรับในความความสาํเร็จที�เกิดขึ 3น นอกจากการเป็นบคุลากรผู้มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ

ในธุรกิจที�สงูแล้ว ยังประกอบด้วยคุณลกัษณะความเป็นผู้ นําที�ถือได้ว่าเป็นแบบอย่างที�ดีแก่ผู้ นํารุ่นต่อไป ที�จะนําพาบริษัทให้

เจริญก้าวหน้าและพฒันาถาวรสบืตอ่ไป 

2. นายปฐมภพ สวุรรณศิริ ไม่เกิน 145,000 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 13.50 � ดํารงตําแหน่งหวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการค้า   มีหน้าที�บริหารและกํากับดูแลกลยุทธ์ ตลอดจนกิจกรรมทางการตลาดและการ

ขายในประเทศไทยและสาํนักงานตวัแทนในต่างประเทศ รวมถึงพัฒนาธุรกิจทั 3งหมดเพื�อให้เป็นไปตามวิสยัทศัน์ที�องค์กรกําหนด 

พัฒนาธุรกิจการบริการ เพื�อให้บริษัทเป็นที�รู้จกัอย่างกว้างขวาง ทั 3งการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพื�อขยายฐานลกูค้า วิจยัและ

วิเคราะห์ความต้องการของลกูค้า ติดตามความเคลื�อนไหวด้านการตลาดและเทคโนโลยี เพื�อปรับกลยุทธ์และแผนการทําตลาดให้

เหมาะสม สร้างช่องทางใหม่ๆ ในการสร้างรายได้  

� เพื�อเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที�ทรงคุณค่าของบริษัท และตอบแทนความมุ่งมั�นทุ่มเทในการทํางานที�ช่วยสร้างความ

เจริญเติบโตให้บริษัท อีกทั 3งเป็นบุคลากรผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ความชํานาญ และเป็นมืออาชีพเป็นที�ยอมรับด้านการบริหาร

จดัการ อนัเป็นประโยชน์ต่อกลุม่บริษัทในปัจจบุนัและอนาคต 
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ที� กรรมการ/พนักงาน จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ที�ได้รับจดัสรร (หน่วย) 

ร้อยละของจาํนวนที�
ออกและเสนอขาย  

เหตุผล ความจาํเป็น และประโยชน์ที�บริษัทจะได้รับจากการจดัสรร 

3. นายวฒุิ อศัวเสริมเจริญ ไม่เกิน 145,000 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 13.50 � ดํารงตาํแหน่งหวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน มีหน้าที�กําหนดนโยบายและกลยทุธ์ด้านการเงิน การบญัชี ดแูลระบบการเงินและ

การใช้จา่ยเงินของบริษัทเพื�อสร้างประโยชน์และมูลค่าเพิ�มจากเงินลงทุน ประเมินความเสี�ยงและความคุ้มค่าต่อการลงทุนในการ

พัฒนาและขยายการลงทุนของบริษัท กํากับดูแลให้การใช้จ่ายเงินในกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ ของบริษัทเป็นไปอย่างมี

ประสทิธิภาพ ประเมินประสทิธิผลที�ได้ และพัฒนาความสมัพนัธ์ที�ดีกบันกัลงทุนทั 3งในและต่างประเทศ บริหารจดัการการเงิน การ

บญัชี และธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลและหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี รวมถึงกฎระเบียบ

ข้อบงัคบัตา่งๆ ของ SET, SEC  ฯลฯ 

� เพื�อเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที�ทรงคุณค่าของบริษัท และตอบแทนความมุ่งมั�นทุ่มเทในการทํางานที�ช่วยสร้างความ

เจริญเติบโตให้บริษัท อีกทั 3งเป็นบุคลากรผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ความชํานาญ และเป็นมืออาชีพเป็นที�ยอมรับด้านการบริหาร

จดัการ อนัเป็นประโยชน์ต่อกลุม่บริษัทในปัจจบุนัและอนาคต 

4. นายธีระยทุธ บญุโชติ ไม่เกิน 145,000 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 13.50 � ดํารงตําแหน่งรักษาการหวัหน้าคณะผู้บริหาร ด้านเทคนิค มีหน้าที�กํากับดูแลและพฒันางานเทคโนโลยีสื�อสารโทรคมนาคมผ่าน

ระบบดาวเทียม การขยายโครงข่ายสื�อสารโทรคมนาคมเชิงพาณิชย์ผ่านระบบดาวเทียมของบริษัท งานวิศวกรรมและบริหาร

จัดการเชิงกลยุทธ์เพื�อรักษา/ยกระดับคุณภาพการให้บริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานสอดคล้องกับข้อ

กําหนดการให้บริการที�เป็นสากล ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ที�ทันสมยัเพื�อนํามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพโครงข่ายสื�อสารโทรคมนาคม

ผ่านดาวเทียมของบริษัท  

� เพื�อเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที�ทรงคุณค่าของบริษัท และตอบแทนความมุ่งมั�นทุ่มเทในการทํางานที�ช่วยสร้างความ

เจริญเติบโตให้บริษัทมาเป็นระยะเวลาที�ยาวนาน อีกทั 3งเป็นบุคลากรผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ความชํานาญ และเป็นมืออาชีพ

เป็นที�ยอมรับด้านการบริหารจดัการ รวมถึงเป็นผู้ นําที�มีบทบาทสําคญัต่อความเจริญก้าวหน้าและการเติบโตอย่างมั�นคงยั�งยืนของ

บริษัท 
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(F53-4) 

แบบรายงานการเพิ�มทุน 
บริษัท ไทยคม จาํกัด (มหาชน) 

วันที� 10 กุมภาพันธ์ 2559 
 

ข้าพเจ้าบริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) (บริษัท) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั )งที� 2/2559 เมื�อวนัที� 10
กมุภาพนัธ์ 2559 เวลา 14.30 น. เกี�ยวกบัการเพิ�มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุดงันี ) 

1. การเพิ�มทุน 

 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 5,494,512,700 บาท เป็น 

5,499,884,200 บาท โดยออกหุ้นสามญัจํานวน 1,074,300 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวม 5,371,500 บาท  โดยมี
รายละเอียดดงันี ) 

การเพิ�มทุน ประเภทหุ้น จาํนวน 

(หุ้น) 

มูลค่าที�ตราไว้       
(บาทต่อหุ้น) 

รวม    

(บาท)                 
แบบกําหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้เงินทนุ 

หุ้นสามญั 1,074,300 5 5,371,500 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จดัสรรหุ้นสามญัจํานวน 1,074,300 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 5 บาท 
รวมมูลค่า 5,371,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของจํานวนหุ้ นที�จําหน่ายได้แล้วทั )งหมด เพื�อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะจดัสรรให้แก่พนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย (โครงการใบสําคญัแสดงสิทธิ) เพื�อนําเสนอต่อที�
ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาและอนมุตัิ โดยมีรายละเอียดดงันี ) 

2.1 รายละเอียดการจดัสรร 

จัดสรรให้แก่ จาํนวน 

(หุ้น) 

อัตราส่วน 
(เดิม:ใหม่) 

ราคาใช้สิทธิ 
(บาท/หุ้น) 

วัน เวลา จอง
ซื 5อ และชาํระ

เงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

เพื�อรองรับการใช้สิทธิ
ของใบสําคญัแสดงสิทธิ
ที�จดัสรรให้แก่พนกังาน
ของบริษัทและบริษัทย่อย 
(โครงการใบสําคญัแสดง
สิทธิ) 

1,074,300 1 : 1 ราคาตลาดเฉลี�ยถ่วงนํ )าหนักของหุ้น
ของบริษัทที�ทําการซื )อขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วง
ระยะเวลา 7 วันทําการติดต่อกัน
ก่อนวันที�คณ ะกรรมการมีมติให้
เสนอวาระต่อที�ประชมุผู้ ถือหุ้น หรือ
คิดเป็น 25.918 บาทตอ่หุ้น 

- - 

หมายเหต ุ รายละเอียดของโครงการปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย 1 

 

 2.1.1 การดําเนินการของบริษัท กรณีที�มีเศษของหุ้น 

-ไมม่ี- 
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 หน้า 2 จาก 3 

3. กาํหนดวันประชุมผู้ถอืหุ้นเพื�อขออนุมัติการเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

 กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวนัที� 30 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดี
บอลรูม ชั )นล็อบบี ) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที� 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตจุกัร 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื�อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ น
ประจําปี 2559 ในวนัที� 24 กุมภาพนัธ์ 2559 และให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของ พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัที� 25 กมุภาพนัธ์ 2559 

4. การขออนุญาตเพิ�มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน ต่อหน่วยราชการที� เกี�ยวข้อง และเงื�อนไข การขอ
อนุญาต (ถ้ามี)  

บริษัทดําเนินการจดทะเบียนเพิ�มทนุตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนันบัจาก
วนัที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการเพิ�มทนุดงักลา่ว  

บริษัทจะขอจดทะเบียนเพิ�มทุนชําระแล้วต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื�อมีการใช้สิทธิ
แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และขออนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญเพิ�มทุนดงักล่าวเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนและเข้าทําการซื )อขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยตอ่ไป 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ�มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที�เพิ�ม 

 เพื�อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิที�ออกและเสนอขายให้แก่พนกังานของบริษัทและ
บริษัทย่อย โดยบริษัทจะได้รับเงินทนุภายหลงัจากการใช้สิทธิที�จะซื )อหุ้นสามญั ซึ�งเงินทนุที�บริษัทได้รับนี )จะนําไปใช้เป็น
เงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัทตอ่ไป 

6. ประโยชน์ที�บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

 เพื�อเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนความทุ่มเทในการทํางานอย่างต่อเนื�องในการปฏิบตัิงานของ
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยต่อไปในระยะยาว และเป็นการรักษาบุคลากรที�มีความรู้ความสามารถ และมี
ความสาํคญัตอ่การเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษัท  

7. ประโยชน์ที� ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

 7.1 นโยบายเงินปันผล 

  บริษัทมีนโยบายที�จะจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 
40 ของกําไรสุทธิหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย (ถ้ามี) หากไม่มีเหตุจําเป็นอื�นใด และการจ่ายเงินปันผลนั )นไม่มี
ผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีนยัสาํคญั  

 7.2 สิทธิรับเงินปันผล 

  สิทธิของหุ้นสามญัที�ออกตามการใช้สิทธิของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ออกในครั )งนี ) จะมีสิทธิและ
สภาพเหมือนหุ้นสามญัของบริษัท โดยมีสทิธิในการรับเงินปันผลนบัตั )งแตว่นัที�ปรากฏรายชื�อในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นที�ยื�น
ขอเพิ�มทนุตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
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8. รายละเอียดอื�นใดที�จาํเป็นสาํหรับผู้ถอืหุ้นเพื�อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ�มทุน/
จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน  

- ไม่มี – 

9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที�คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ�มทุน/จัดสรรหุ้น เพิ�มทุน  

ลาํดับ ขั 5นตอนการดําเนินการ วัน เดือน ปี 

1 ประชมุคณะกรรมการเพื�อขอมติการออกใบสําคญัแสดงสทิธิให้แก่
พนกังานของบริษัทและบริษัทยอ่ย พร้อมทั )งจดัสรรหุ้นเพื�อรองรับ
การใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื )อหุ้นสามญั 

10 กมุภาพนัธ์ 2559 

2 แจ้งมติคณะกรรมการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 10 กมุภาพนัธ์ 2559 

3 วนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื�อสทิธิในการเข้าร่วม
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

24 กมุภาพนัธ์ 2559 

4 วนัรวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของ พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนเพื�อสทิธิ
ในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

25 กมุภาพนัธ์ 2559 

5 วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 30 มีนาคม 2559 

6 จดทะเบียนเพิ�มทนุตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนันบัจากวนัที�
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติ

อนมุตัิ 

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนี )ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

 

  
ลายมือชื�อ __________________________________  

         ( นายสมประสงค์ บญุยะชยั ) 
           กรรมการ 

 
กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื�อ      
แทนบริษัท 

  
 
 
ลายมือชื�อ __________________________________  

        ( นายไพบลูย์ ภานวุฒันวงศ์ ) 
       กรรมการ 

 
 
 
กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื�อ  
แทนบริษัท 
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ประกาศ  

บริษัท ไทยคม จาํกดั (มหาชน)  

เรื�อง ห้ามการกระทาํที�มีลกัษณะเป็นการครอบงาํกจิการโดยคนต่างด้าว  

พ.ศ.2556  

__________________________________________________________________ 

โดยที�คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้
ประกาศใช้ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื�อง การ 
กําหนดข้อห้ามการกระทําที�มีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ.2555 กําหนดให้ผู้ รับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที�สองที�มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และผู้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  
แบบที�สาม ซึ�งต้องกําหนดข้อห้ามการกระทําที�มีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว โดยต้องได้รับอนุมัติ  
จากที�ประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นเทา่นั 7น 

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) ซึ�งได้รับการอนุมัติจากที�ประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามัญ  
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 วันที� 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 แล้ว เพื�อเป็นการรับรองว่า จะไม่มีการครอบงํากิจการโดย  
คนตา่งด้าวจึงกําหนดข้อห้ามการกระทํา ดงัตอ่ไปนี 7  

1. ห้ามกระทําการครอบงํากิจการโดยผ่านการให้คนต่างด้าว ตัวแทน หรือตวัแทนเชิดเข้ามาถือหุ้น  
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื�อหลีกเลี�ยงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการ 
โทรคมนาคมแหง่ชาติ เรื�อง การกําหนดข้อห้ามการกระทําที�มีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนตา่งด้าว พ.ศ. 2555  

2. ห้ามกระทําการครอบงํากิจการ โดยผ่านการถือหุ้ นโดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผู้ แทนหรือ 
ตัวแทนของคนต่างด้าว โดยหุ้ นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ ถือหุ้ นเกินกว่าสัดส่วน  
จํานวนหุ้นที�ถือไว้จริง หรือเป็นหุ้นที�มีสทิธิพิเศษเหนือกวา่หุ้นที�ถือโดยผู้มีสญัชาติไทย  

3. ห้ามกระทําการครอบงํากิจการผ่านการที�คนต่างด้าวมีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดย 
ทางตรงหรือทางอ้อมในการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการการดําเนินงาน หรือการแต่งตั 7งกรรมการ หรือผู้บริหาร 
ระดบัสงูของบริษัท  

ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผู้ จัดการ ผู้ จัดการ ผู้ อํานวยการ หัวหน้า 
ผู้บริหารด้านจัดซื 7อ หวัหน้าผู้บริหารด้านการเงิน หรือบุคคลอื�นใดซึ�งมีอํานาจควบคุมหรืออิทธิพลต่อการบริหารกิจการ 
หรือประกอบกิจการโทรคมนาคมในกิจการของบริษัท 
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4. ห้ามกระทําการครอบงํากิจการ โดยผ่านการมีนิติสมัพันธ์กับแหล่งที�มาของเงินลงทุนและเงินกู้   
จากคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ เช่น การคํ 7าประกันเงินกู้ การให้กู้ เงินในอัตราดอกเบี 7ยตํ�ากว่าราคาตลาด การ 
ประกนัความเสี�ยงทางธุรกิจ หรือการให้สนิเชื�อ ทั 7งนี 7 ในลกัษณะที�มีการเลอืกปฏิบตัิ  

5. ห้ามกระทําการครอบงํากิจการ โดยผ่านการทําสัญญาเกี�ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สัญญา 
แฟรนส์ไชส์ (Franchise) หรือสญัญาที�ให้สิทธิแต่เพียงผู้ เดียวกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือและสญัญาดงักล่าว  
มีผลเป็นการถ่ายโอนคา่ใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนตา่งด้าว  

6. ห้ามกระทําการครอบงํากิจการ โดยผ่านการทําสญัญาจัดซื 7อจัดจ้างหรือสญัญาจ้างบริหารกับ  
คนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ หรือลกูจ้างหรือพนกังานของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือและสญัญาดงักล่าวมี  
ผลเป็นการถ่ายโอนคา่ใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนตา่งด้าว  

7. ห้ามกระทําการครอบงํากิจการ โดยผ่านการร่วมประกอบกิจการกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคล  
ในเครือ โดยมีการจัดสรรหรือแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที�มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและ 
ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนตา่งด้าว  

8. ห้ามกระทําการครอบงํากิจการ โดยผ่านการทําธุรกรรมในลกัษณะโอนราคา (Transfer pricing) 
หรือสมยอมด้านราคากบัคนตา่งด้าวหรือนิติบคุคลในเครือ  

 

ประกาศนี 7ให้มีผลใช้บงัคบัตั 7งแตว่นัที� 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 

 

 

___________________________________ 
               (นายพารณ อิศรเสนา ณ อยธุยา)  

                                                                                                                  ประธานกรรมการ  
                                                                                                                           บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 
 

 


