ที TC-CP 004/2556

13 กุมภาพันธ์ 2557

เรื อง แจ้ งมติการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังที 3/2557

เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิงทีสง่ มาด้ วย: 1. รายละเอียดของโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่พนักงานของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย (โครงการใบสําคัญแสดงสิทธิ)
2. แบบรายงานการเพิมทุน (แบบ F53-4)
3. ความเห็นของคณะอนุกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
4. ข้ อห้ ามการกระทําทีมลี กั ษณะเป็ นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้ าว

ด้ วยทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) (บริ ษัท) ครังที 3/2557 เมือวันที 13
กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้ องประชุม 2005 ชันที 20 อาคารอินทัชทาวเวอร์ เลขที 414
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร มีมติสรุปได้ดงั นี
1. อนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี สินสุดวันที ณ วันที 31 ธันวาคม 2556

2. อนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุทธิ เป็ นเงินปั นผลประจําปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาทต่อหุ้น
คิดเป็ น เงินปั นผลจ่ายทังสินประมาณ 493 ล้ านบาท
บริ ษัทกําหนดปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพือกําหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปั นผล
ในวันที 4 เมษายน 2557 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที 23 เมษายน 2557 ทังนี
บริ ษัทจะนําเสนอให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงิน
ปั นผลต่อไป
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3. อนุมัติ ก ารแต่ง ตังผู้สอบบัญ ชี และกํา หนดค่า สอบบัญ ชี ประจํ า ปี 2557 จาก บริ ษั ท เค
พีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึง ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว ดัง
มีรายชือดังนี
• นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 2826
• นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3731
• นายเจริ ญ ผู้สมั ฤทธิ6เลิศ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4068
โดยกําหนดให้ คนใดคนหนึงเป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริ ษัท และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี 2557 ภายในวงเงิน 1.860
ล้ านบาท
ทังนีการแต่งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี 2557
ได้ รับการพิ จารณาและอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว โดยบริ ษัทฯ จะนําเสนอ
ต่อทีป ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 เพือพิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป

4. อนุมตั ิการแต่งตังกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง
ตามรายละเอียดดังนี
4.1 กรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ มีดงั นี
4.1.1 นางศุภจี สุธรรมพันธุ์
กรรมการและกรรมการบริหาร
4.1.2 นางชริ นทร วงศ์ภธู ร
กรรมการอิสระ
4.1.3 นายสําเรี ยง เมฆเกรี ยงไกร กรรมการอิสระ
4.2 เห็นชอบมีมตินําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพือขออนุมตั กิ ารแต่งตัง
กรรมการทีออกตามวาระ ให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึง
ดังนี
4.2.1 นางศุภจี สุธรรมพันธุ์
กรรมการและกรรมการบริหาร
4.2.2 นางชริ นทร วงศ์ภธู ร
กรรมการอิสระ
4.2.3 นายสําเรี ยง เมฆเกรี ยงไกร กรรมการอิสระ
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4.3 อนุมตั ิให้ เปลียนแปลงจํ านวนกรรมการของบริ ษัท โดยให้ แต่งตังกรรมการเพิ ม
จํานวน 1 ตําแหน่ง ทังนี คณะกรรมการมอบอํานาจให้ คณะอนุกรรมการบรรษั ท
ภิบาลและสรรหาคัดเลือกบุคคลทีมีคณ
ุ วุฒิเหมาะสมตามเกณฑ์การคัดสรรของคณะ
กรรมการฯ ทังนีรายละเอียด ประวัติของกรรมการของกรรมการทีได้ รับการคัดเลือก
จะได้ เปิ ดเผยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทราบก่อนวันทีบริ ษัทเผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น
ทังนี บริษัทจะนําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 พิจารณาอนุมตั ิ
ต่อไป

5. อนุ มัติ ก ารกํ า หนดค่ า ตอบแทนกรรมการประจํ า ปี 2557 ได้ ผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะอนุกรรมการกํ าหนดค่าตอบแทน โดยได้ นําเสนอให้ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจําปี 2557 ภายในวงเงินไม่เกิน 15 ล้ านบาท ทังนี จะนําเสนอเข้ าทีประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจําปี 2557 เพือพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
6. อนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีจ ะซือหุ้นสามัญให้ แก่กรรมการและ
พนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย จํานวนไม่เกิน 1,197,700 หน่วย ในราคาหน่วยละ 0
บาท ในอัตราใช้ สิทธิแปลงสภาพ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิตอ่ 1 หุ้นสามัญ ในราคาใช้
สิทธิ 38.265 บาท โดยจะนํา เสนอต่อที ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2557 เพื อ
พิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป (รายละเอียดปรากฏตามสิง ทีสง่ มาด้ วยลําดับที 1)

7. อนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญจํานวนไม่เกิน 1,197,700 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 5 บาท
เพื อรองรั บ การใช้ สิ ท ธิ ของใบสํ า คัญ แสดงสิ ทธิ ที จ ะซื อหุ้นสามัญให้ แ ก่ ก รรมการและ
พนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย โดยจะนําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2557 เพือพิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป (รายละเอียดปรากฏตามสิง ทีส่งมาด้ วยลําดับที 2)
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8. อนุมตั ิการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยในแต่ละรายทีมีสิทธิ จะได้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ เ กินกว่าร้ อยละ5 ของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ทังหมดของโครงการ ซึง ได้ รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทนแล้ ว โดยมีรายชือดังต่อไปนี
1. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์
2. นายไพบูลย์ ภานุวฒ
ั นวงศ์
3. ดร.นงลักษณ์ พินยั นิติศาสตร์
4. นายวุฒิ อัศวเสริ มเจริ ญ
5. Mr. Pradeep Unni
6. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ
7. นายประมุข ชัยวงศ์วฒ
ุ ิกลุ
ทังนี บริ ษัทจะนําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
(รายละเอียดปรากฏตามสิง ทีสง่ มาด้ วยลําดับที 3)

9. อนุมัติ เ พิ ม ทุ นจดทะเบี ย นของบริ ษั ท จาก 5,483,097,700 บาท (1,095,937,540 หุ้น
มูลค่า หุ้นละ 5 บาท) เป็ น 5,489,086,200 บาท (1,097,817,240 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5
บาท) โดยหุ้นทีเพิมขึนจํานวน 1,197,700 หุ้น (5,988,500 บาท) เพือรองรับการใช้ สิทธิ
ของใบสําคัญ แสดงสิทธิ ทีจ ะซือหุ้น สามัญให้ แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษั ทและ
บริ ษัท โดยจะนํ า เสนอต่อ ทีป ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2557 เพื อพิ จารณาอนุมัติ
ต่อไป
10. อนุมตั ิให้ แก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 ของบริ ษัท ให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุน เป็ นดังนี
“ข้ อ 4

ทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จํานวน
แบ่งออกเป็ น หุ้นสามัญ จํานวน
หุ้นบุริมสิทธิ
มูลค่าหุ้นละ

5,489,086,200 บาท
1,097,817,240 หุ้น
-ไม่มี5 บาท

ทังนี บริ ษัทจะนําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 พิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
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11. อนุมตั ิให้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี
ชนิดของหุ้นกู้

:หุ้น กู้ ช นิ ดระบุชื อ ผู้ถื อ ไม่ ด้ อ ยสิ ท ธิ ไม่ มี ห ลัก ประกัน
และมีหรื อไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
ระยะเวลา
:ไม่เกิน 10 ปี
วงเงินทีออกและเสนอขาย
:ไม่เกิน 7, 000 ล้ านบาท
สกุลเงิน
:บาท หรื อ เหรี ยญดอลล่าร์ สหรัฐ
เสนอขายต่อ
:ผู้ลงทุนทัวไป ในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ และ/
หรื อผู้ลงทุนสถาบันในประเทศและ/หรื อผู้ลงทุนสถาบัน
ต่ า งประเทศ และ/หรื อ ผู้ ลงทุ น รายใหญ่ และ/หรื อ
กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท โดยให้ เสนอขายครั ง
เดียวหรือหลายครังก็ได้
วัตถุประสงค์
:เพื อการลงทุน และ/หรื อ รี ไ ฟแนนซ์ และ/หรื อใช้ เ ป็ น
เงินทุนหมุนเวียน
โดยให้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาและอนุมตั ิให้ ดําเนินการทีเกียวกับการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ ทังนี บริ ษัทจะนําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 พิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
12. อนุมัติเ ห็ นชอบให้ เ สนอที ป ระชุม ผู้ถื อหุ้นอนุมัติ หนัง สื อกํ า หนดข้ อ ห้ า มการกระทํ า ที มี
ลักษณะครอบงํากิ จการโดยคนต่างด้ าว ตามข้ อกํ าหนดในบัญชี แนบท้ ายของประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิ จการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) ให้ บริ ษัทต้ องนําเข้ าขอพิ จารณาและอนุมตั ิในทีประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้น
เพือยืนต่อ กสทช. (รายละเอียดปรากฏตามสิงทีสง่ มาด้ วยลําดับที 4)
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13. อนุมตั ิเรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที 27 มีนาคม 2557
เวลา 14.00 น. ณ ห้ องวิภาวดีบอลรู ม ชันล็อบบี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรั ล
พลาซ่า ลาดพร้ าว กรุ งเทพ เลขที 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร โดย
มีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี
วาระที 1
วาระที 2

วาระที 3

วาระที 4

วาระที 5
วาระที 6

วาระที 7

วาระที 8

วาระที 9
วาระที 10
วาระที 11

เรื องแจ้ งเพือทราบ
พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุม สามัญ ผู้ถื อหุ้นประจํ า ปี 2556 ซึง
ประชุมเมือวันที 28 มีนาคม 2556
รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกียวกับผลการดําเนินงานของ
บริ ษัทประจําปี 2556
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย สําหรับปี สินสุด ณ
วันที 31ธันวาคม 2556
พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกําไรสุทธิประจําปี 2556 และการจ่ายเงินปั นผล
พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี
2557
พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตาม
วาระ ประจําปี 2557
พิจารณาและอนุมตั ิการเปลียนแปลงจํานวนกรรมการของบริ ษัท โดยให้
แต่งตังกรรมการเพิม จํานวน 1 ตําแหน่ง
พิจารณาอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2557
พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้น
สามัญให้ แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย จํานวนไม่
เกิน 1,197,000 หน่วย
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่กรรมการและ
พนัก งานของบริ ษั ท และบริ ษั ทย่ อ ยในแต่ ละรายที มี สิ ท ธิ จ ะได้ รับ การ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้ อยละ 5 ของโครงการ

หน้า 6 จาก 7

วาระที 12
วาระที 13

วาระที 14
วาระที 15
วาระที 16

วาระที 17

พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารเพิ มทุนจดทะเบี ย นของบริ ษั ทจากทุนจดทะเบี ย น
5,483,097,700 บาท เป็ น 5,489,096,200 บาท
พิ จ ารณาอนุมัติ แ ก้ ไ ขหนัง สือ บริ คณห์ ส นธิ ข้ อ 4. ของบริ ษั ท เพื อให้
สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียน
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญจํานวนไม่เกิน 1,197,700 หุ้น มูล
ค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 5 บาท เพือรองรับการใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที
จะซือหุ้นสามัญให้ แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินจํานวนไม่เกิน 7,000 ล้ าน
บาท
อนุมตั ิข้อห้ ามการกระทําทีมลี กั ษณะเป็ นการครอบงํากิจการโดยคน
ต่างด้ าว
พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)

ทั งนี บริ ษั ท จะกํ า หนดรายชื อ ผู้ ถื อ หุ้ น ที มี สิ ท ธิ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจํ า ปี 2557
(Record Date) ในวัน ที ในวัน ที 27 กุม ภาพันธ์ 2557 และให้ รวบรวมรายชื อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที 28
กุมภาพันธ์ 2556
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นายวุฒิ อัศวเสริ มเจริ ญ)
หัวหน้ าคณะผู้บริ หาร ด้ านการเงิน
บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

หน้า 7 จาก 7

สิง่ ทีส
่ ง มาดวย 1

สรุ ปรายละเอียดการเสนอขายและข้ อกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรั บของ
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) จํานวนไม่ เกิน 1,197,700 หุ้น ให้ แก่ พนักงานของบริษัท และ/หรื อ
บริษัทย่ อย

ขอกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิและหุนสามัญรองรับของ บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) สําหรับป 2557

1.
คํานิยาม
บริ ษทั
พนักงาน

หมายถึง
หมายถึง

โครงการใบสําคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

ใบสําคัญแสดงสิทธิ
หุ้นรองรับ
2.

หมายถึง
หมายถึง

บริ ษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน)
พนักงานของบริ ษทั และ/หรือบริษัทย่อย ซึง ตกลงทํางานให้ แก่
บริ ษทั และ/หรือบริษัทย่อย เนืองจากการจ้ างแรงงาน โดยได้ รับ
เงินเดือน ค่าจ้ าง หรือสิงของอืนใดเป็ นการตอบแทนการทํางาน
โครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื (อหุ้นสามัญ
ของบริษัทให้ แก่พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื (อหุ้นสามัญของบริษัท
หุ้นสามัญของบริษทั ทีออกใหม่และจัดสรรไว้ เพือรองรับการใช้
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

วัตถุประสงค์ และความจําเป็ น

การกําหนดให้ มีโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่พนักงานของบริษทั และบริษัทย่อยในครั (งนี ( (โครงการ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ) มีวตั ถุประสงค์เพือเป็ นแนวทางในการรักษาทรัพยากรบุคคลทีมีคณ
ุ ค่าต่อบริษัทให้ ทํางานกับองค์กร
อย่างต่อเนือง และสร้ างประโยชน์สงู สุดให้ แก่บริษทั และบริษัทย่อยเพือการเติบโตทียงั ยืนในระยะยาว นอกจากนี (ยังเป็ นการ
สร้ างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบตั ิงานของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยการให้ ผลประโยชน์ตอบแทนเพิม เติม
โดยการมุ่งผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัท ผู้ถือหุ้นและพนักงาน

เพือเป็ นการสร้ างแรงจูงใจให้ พนักงานทํางานกับบริ ษัทและบริษทั ย่อยต่อไปในระยะยาว ใบสําคัญแสดงสิทธิทีออกจะมีอายุ
ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันออกและเสนอขาย โดยในปี 2557 นี (บริษัทจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่พนักงาน จํานวนไม่เกิน
1,197,700 หน่วย และจัดสรรหุ้นสามัญเพือรองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนไม่เกิน 1,197,700 หุ้น (มูล
ค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 5 บาท) คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 0.11 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทั (งหมดของบริษัท
รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับปี 2557 ทีจะได้ นําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้น
ปรากฏตามข้ อมูลด้ านล่างนี (
3.

รายละเอียดของหลักทรั พย์ ท เี สนอขาย

3.1.

ลักษณะสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ประเภทของหลักทรัพย์ทีเสนอขาย

ใบสํ าคัญแสดงสิทธิทีจะซื (อหุ้นสามัญของบริ ษัท ไทยคม จํ ากัด
(มหาชน)

หน้ าที 1

สิง่ ทีส
่ ง มาดวย 1

ขอกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิและหุนสามัญรองรับของ บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) สําหรับป 2557

ชนิดของหลักทรัพย์ทีเสนอขาย
อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวนทีเสนอขาย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
อัตราการใช้ สิทธิ
ราคาการใช้ สิทธิทีจะซื (อหุ้น

จํานวนหุ้นทีออกเพือรองรับ
ระยะเวลาเสนอขาย

วันออกและเสนอขาย
วิธีการเสนอขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื (อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชือผู้ถือ
และโอนเปลียนมือไม่ได้ เว้ นแต่กรณีตามข้ อ 5.2.3 ของข้ อกําหนด
สิทธินี (
ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันทีออกและเสนอขาย
ไม่เกิน 1,197,700 หน่วย
หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื (อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้ นแต่
กรณีมีการปรับอัตราการใช้ สิทธิตามทีกําหนดในข้ อกําหนดสิทธิ
และเงือนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ราคาตลาดเฉลียถ่วงนํ (าหนักของหุ้นของบริ ษัททีทําการซื (อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 7 วันทําการ
ติดต่อกันก่อนวันทีคณะกรรมการมีมติให้ เสนอวาระต่อทีประชุมผู้
ถือ หุ้นเพือขออนุมัติให้ บริ ษัทเสนอขายหุ้นรองรั บ หรื อคิดเป็ น
ราคา 38.265 บาทต่อหุ้น (เว้ นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้ สิทธิ
ตามทีกําหนดในข้ อกําหนดสิทธิและเงือนไขของใบสําคัญแสดง
สิทธิ)
โดยราคาใช้ สิทธิดงั กล่าวเป็ นราคาทีไม่ตํากว่าร้ อยละเก้ าสิบของ
ราคาตลาดตามประกาศสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที สจ. 39/2551 เรื องการคํานวณ
ราคาเสนอขายหลักทรั พย์แ ละการกํ าหนดราคาตลาดเพือการ
เสนอขายหุ้นทีออกใหม่ในราคาตําลงวันที 24 ธันวาคม 2551
จํานวนไม่เกิน 1,197,700 หุ้น (มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 5 บาท) คิด
เป็ นร้ อยละ 0.11 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทั (งหมด
เสนอขายให้ แล้ วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันทีทีประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจําปี 2557 อนุมตั ิให้ ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิตามโครงการใบสําคัญแสดงสิทธิ
คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อบุ ค คลที ได้ รั บ ม อบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษั ท จะเป็ นผู้ กํ า หนดวัน ออกและเสนอขาย
ใบสํ าคัญแสดงสิทธิในครัง( นี ( หลังจากที ได้ รับการอนุมัติจากที
ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว
เสนอขายให้ แ ก่พนักงานโดยตรง โดยไม่ผ่านตัวแทน หรื อ ผู้รับ
ช่ ว งซื อ( หลัก ทรั พ ย์ คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ บุ ค คลที ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท จะเป็ นผู้พิจารณาจํ านวน
ใบสํ าคัญแสดงสิ ท ธิ ที พนัก งานแต่ ละรายจะได้ รับ จัด สรร โดย
พิจารณาจากขอบเขต หน้ าที ความรับผิดชอบ ศักยภาพรวมทั (ง
หน้ าที 2

สิง่ ทีส
่ ง มาดวย 1

ผลงานและประโยชน์ทีทําให้ แก่บริ ษัทและ/หรื อบริ ษัทย่อยตาม
หลักเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท
ไม่มี

ขอกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิและหุนสามัญรองรับของ บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) สําหรับป 2557

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ
4.

ข้ อกําหนดสิทธิและเงือนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ

4.1.1 (ยกเว้ นในกรณีตามข้ อ 4.1.2 และข้ อ 4.1.3 ข้ างท้ ายนี () ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สิทธิในการ
ซื (อหุ้นสามัญทีออกใหม่ของบริษทั ได้ ในวันกําหนดการใช้ สิทธิและมีเงือนไขการใช้ สิทธิในแต่ละครั (ง ดังนี (
4.1.

ระยะเวลาการใช้ สิทธิ

4.1.1.1 วันกําหนดการใช้ สิทธิ ครัง( ที 1 คือ วันที 1 มิถนุ ายน 2560

สามารถใช้ สิทธิซื (อหุ้นสามัญได้ ในจํานวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบสําคัญแสดงสิทธิทั (งหมดที
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ รับจัดสรร

4.1.1.2 วันกําหนดการใช้ สิทธิ ครัง( ที 2 คือ วันที 1 มิถนุ ายน 2561

สามารถใช้ สิทธิซื (อหุ้นสามัญได้ เพิมอีกในจํานวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทั (งหมดทีผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ รับจัดสรร หรื อ ในกรณีทีผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิมิได้ ใช้
สิทธิซื (อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิในวันกําหนดการใช้ สิทธิครัง( ที 1 สามารถใช้ สิทธิซื (อ
หุ้นสามัญได้ ในจํา นวนไม่เกิน 2 ใน 3 ส่วนของใบสําคัญแสดงสิทธิทั (งหมดที ผ้ ูถือใบสํ าคัญ
แสดงสิทธิได้ รับจัดสรร

4.1.1.3 วัน กํ า หนดการใช้ สิ ท ธิ ครั ง( ที 3 (ครั ง( สุ ด ท้ าย) คื อ วั น ใดวัน หนึ ง ในระหว่ า งวัน ที 25-31
พฤษภาคม 2562

สามารถใช้ สิทธิซื (อหุ้นสามัญได้ เพิมอีกในจํานวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทั (งหมดทีผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ รับจัดสรร หรื อ ในกรณีทีผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิมิได้ ใช้
สิ ท ธิ ซื อ( หุ้ น สามัญ ตามใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ใ นวัน กํ า หนดการใช้ สิ ท ธิ ค รั ง( ที 1 และในวัน
กํ าหนดการใช้ สิทธิ ครั ง( ที 2 สามารถใช้ สิ ท ธิซื (อหุ้น สามัญตามจํ า นวนใบสํ าคัญ แสดงสิท ธิ
ทั (งหมดทีผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ รับจัดสรร หรื อ ในกรณีทีผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิมิได้ ใช้
สิทธิซื (อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิในวันกําหนดการใช้ สิทธิครัง( ที 2 สามารถใช้ สิทธิซื (อ
หุ้นสามัญได้ ในจํา นวนไม่เกิน 2 ใน 3 ส่วนของใบสําคัญแสดงสิทธิทั (งหมดที ผ้ ูถือใบสํ าคัญ
แสดงสิทธิได้ รับจัดสรร

ในกรณีทีวนั กําหนดการใช้ สิทธิทั (ง 3 ครั (งข้ างต้ นตรงกับวันหยุดทําการ ให้ เลือนวันกําหนดการใช้ สิทธิมา
เป็ นวันทําการสุดท้ ายก่อนวันใช้ สิทธิดงั กล่าว

ใบสําคัญแสดงสิทธิทีเหลือจากการไม่ได้ ใ ช้ สิทธิภายในวันสุดท้ ายของวันกําหนดการใช้ สิทธิ ครัง( ที 3
ดังกล่าวข้ างต้ น จะสิ (นสภาพลงและไม่สามารถใช้ สิทธิได้ อีกต่อไป และให้ ถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
สละสิทธิการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทีเหลือ โดยไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องใดๆ จากบริษัท
หน้ าที 3
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ขอกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิและหุนสามัญรองรับของ บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) สําหรับป 2557

กําหนดการใช้ สิทธิและเงือนไขการใช้ สิทธิหากเกิดเหตุการณ์ทีระบุไว้
4.1.2.1 หากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์ หนึงดังต่อไปนี ( เกิดขึ (นในระหว่าง 3 ปี แรกนับจากวันทีออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ ระยะเวลาการใช้ สิทธิ รวมถึงเงือนไขการใช้ สิทธิเป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดภายใต้ ข้อ 4.1.2 นี (
(1) เมือบริษทั ซื (อหรื อขายสินทรัพย์ทีมีมูลค่ามากกว่าร้ อยละ 50 ของสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ
ของบริ ษั ท โดยคํ าจํากัดความของสินทรั พย์ที มีตัว ตนสุทธิ รวมถึ งหลักเกณฑ์ ในการ
คํ านวณมูลค่าสินทรัพ ย์ ทีมีตัวตนสุทธิ ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัท
จดทะเบียน ในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมถึงทีอาจมีการ
แก้ ไข เพิมเติม หรือเปลียนแปลงต่อไปในอนาคต (หากมี))
(2) เมือผู้ถือหุ้นของบริษทั ซึงถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนทีมากทีสดุ ของหุ้นทีออกและชําระแล้ วของ
บริษัทได้ โอนหรื อขายหุ้นของบริษทั ตนเองให้ กบั คุ คลอืน (ทีมิใช่บริษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วม
ของผู้ถือหุ้นผู้โอนหรื อขายหุ้นดังกล่าว) และมีผลทําให้ บุคคลอืนรับโอนหรื อซื (อหุ้นนัน(
ได้ มาซึง หุ้นหรื อเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนตั (งแต่หรื อเกินกว่าร้ อยละ 25 ของหุ้น
ทีออกและชําระแล้ วทั (งหมดของบริษัท
4.1.2.2 เมือเกิดเหตุใดเหตุการณ์ หนึงตามข้ อ 4.1.2.1 ข้ างต้ น บริ ษัทจะทําการแจ้ งให้ ผ้ ูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิทราบภายใน 3 วันทําการนับจากวันทีเกิดเหตุการณ์ (ในกรณี ตามข้ อ 4.1.2.1 (1)
ได้ แก่ วันทีบริ ษัทโอนหรื อรับโอนกรรมสิทธ์ในสินทรัพย์ทีขายหรื อซื (อ (แล้ วแต่กรณี) ดังกล่าว
โดยถูกต้ องครบถ้ วนตามกฎหมาย หรื อในกรณี ทีตามข้ อ 4.1.2.1 (2) ได้ แก่ วันทีบริษัทได้ รับ
แจ้ งหรือทราบถึงการเกิดขึ (นของเหตุการณ์ดงั กล่าวอย่างเป็ นทางการ) และผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิสามารถใช้ สิทธิในการซื (อหุ้นสามัญทีออกใหม่ของบริษัทได้ ในวันกําหนดการใช้ สิทธิและ
เงือนไขการใช้ สิทธิ ดังนี (
(1) วันกํ าหนดการใช้ สิทธิ ครัง( ที 1 คือ วันทํ าการที 7 นับจากวันทีบริ ษัทได้ แจ้ งให้ ผ้ ูถื อ
ใบสํ าคัญแสดงสิทธิทราบถึงการเกิดเหตุการณ์ ดังกล่าวในข้ อ 4.1.2.1 (1) หรื อ (2)
(แล้ วแต่กรณี)
สามารถใช้ สิทธิซื (อหุ้นสามัญได้ ในจํ านวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทั (งหมดทีผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ รับจัดสรร
(2) วันกําหนดการใช้ สิทธิ ครัง( ที 2 คือวันทีครบกํ าหนด 1 ปี นับจากวันกําหนดการใช้ สิทธิ
ครัง( ที 1
สามารถใช้ สิทธิซื (อหุ้นสามัญได้ เพิมอีกในจํานวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบสําคัญแสดง
สิทธิทั (งหมดทีผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ รับจัดสรร หรื อ ในกรณี ทีผ้ ูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิมิได้ ใช้ สิทธิซื (อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิในวันกํ าหนดการใช้ สิทธิครัง( ที 1
สามารถใช้ สิทธิซื (อหุ้นสามัญได้ ในจํ านวนไม่เกิน 2 ใน 3 ส่วนของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทั (งหมดทีผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ รับจัดสรร
(3) วันกําหนดการใช้ สิทธิ ครั ง( ที 3 (ครั ง( สุดท้ าย) คื อ คือ วันที ครบกํ าหนด 2 ปี นับ จากวัน
กําหนดการใช้ สิทธิครั (งที 1
หน้ าที 4
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สามารถใช้ สิทธิซื (อหุ้นสามัญได้ เพิมอีกในจํานวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบสําคัญแสดง
สิทธิทั (งหมดทีผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ รับจัดสรร หรื อ ในกรณี ทีผ้ ูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิมิได้ ใช้ สิทธิซื (อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิในวันกํ าหนดการใช้ สิทธิครัง( ที 1
และในวันกําหนดการใช้ สิทธิครัง( ที 2 สามารถใช้ สิทธิซื (อหุ้นสามัญตามจํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิทั (งหมดทีผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ รับจัดสรร หรื อ ในกรณี ทีผ้ ถู ือใบสําคัญ
แสดงสิทธิมิได้ ใช้ สิทธิซื (อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิในวันกําหนดการใช้ สิทธิครัง(
ที 2 สามารถใช้ สิทธิซื (อหุ้นสามัญได้ ในจํ านวนไม่เกิน 2 ใน 3 ส่วนของใบสําคัญแสดง
สิทธิทั (งหมดทีผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ รับจัดสรร

ขอกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิและหุนสามัญรองรับของ บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) สําหรับป 2557

ในกรณีทีวนั กําหนดการใช้ สิทธิทั (ง 3 ครัง( ข้ างต้ นตรงกับวันหยุดทําการ ให้ เลือนวันกําหนดการใช้ สิทธิมา
เป็ นวันทําการสุดท้ ายก่อนวันใช้ สิทธิดงั กล่าว

ใบสําคัญแสดงสิทธิทีเหลือจากการไม่ได้ ใ ช้ สิทธิภายในวันสุดท้ ายของวันกําหนดการใช้ สิทธิ ครัง( ที 3
ตามข้ อ 4.1.2.2 นี ( จะสิ (นสภาพลงและไม่สามารถใช้ สิทธิได้ อีกต่อไป และให้ ถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิสละสิทธิการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทีเหลือ โดยไม่มีสิทธิเรียกร้ องใดๆ จากบริษัท

4.1.3 กําหนดการใช้ สิทธิและเงือนไขการใช้ สิทธิกรณีทีบริษัทขอเพิกถอนหุ้นจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในระหว่างอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ (ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันทีออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ)
หากบริ ษัทขอเพิกถอนหุ้นจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สิทธิในการซื (อหุ้นสามัญทีออกใหม่ของบริ ษัทตามใบสํ าคัญแสดงสิทธิได้
ทั (งหมด (ครัง( เดียวทั (งจํานวน) ภายใน 15 วันทําการนับจากวันทีบริ ษัทได้ แจ้ งให้ ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทราบถึงมติของทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทซึง อนุมตั ิให้ เพิกถอนหุ้นของบริษัทจากการเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน โดยบริษัทจะทําการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบภายใน 3 วันทําการนับจากวันทีประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษทั อนุมตั ิการเพิกถอนหุ้นดังกล่าว
ใบสําคัญแสดงสิทธิทีเหลือจากการไม่ได้ ใช้ สิทธิตามข้ อ 4.1.3 นี ( จะสิ (นสภาพลงและไม่สามารถใช้ สิทธิได้
อีกต่อไป และให้ ถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสละสิทธิการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทีเหลือ โดยไม่
มีสิทธิเรี ยกร้ องใดๆ จากบริษัท

4.1.4 ในกรณี ทีเกิ ดเหตุการณ์ ตามเงื อ นไขที ร ะบุไว้ ใ นข้ อ 4.1.2 หรื อ ข้ อ 4.1.3 ให้ วัน กํ า หนดการใช้ สิทธิ และ
เงือนไขการใช้ สิทธิทีระบุไว้ ในข้ อ 4.1.1 เป็ นอันยกเลิกหรื อไม่มีผลใช้ บงั คับ และให้ วนั กําหนดการใช้ สิทธิ
และเงือนไขการใช้ สิทธิเป็ นไปตามทีระบุไว้ ในข้ อ 4.1.2 หรื อ 4.1.3 (แล้ วแต่กรณี) แทน
4.2.

ระยะเวลาแสดงความจํานงการใช้ สิทธิ

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิต้องแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิซื (อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิในระหว่างเวลา
9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายใน 3 วันทําการก่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิแต่ละครั (งตามทีกําหนดในข้ อ 4.1.1 ข้ อ 4.1.2
เว้ นแต่เป็ นกรณีการใช้ สิทธิซื (อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิตามข้ อ 4.1.3 และการใช้ สิทธิในครั (งสุดท้ าย ตาม
ข้ อ 4.1.1.3 และ 4.1.2.2 (3) กําหนดให้ ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิต้องแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิ ดังกล่าว
ภายในช่วงระยะเวลา 15 วันก่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิในการใช้ สิทธิในครัง( สุดท้ าย
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4.3.

ขันตอนการใช้ สิทธิ

4.3.1. ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีมีความประสงค์จะใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จะต้ องดําเนินการและ
นําส่งเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี (ต่อนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ ในระหว่างระยะเวลาแสดง
ความจํานงการใช้ สิทธิ

4.3.1.1. แบบแสดงความจํ านงในการใช้ สิทธิซื (อหุ้นสามัญ ทีได้ กรอกข้ อความถูกต้ องชัดเจนและ
ครบถ้ วนทุกรายการ (สามารถติดต่ อขอรั บแบบแสดงความจํ านงการใช้ สิ ทธิไ ด้ ทีสํ านัก
ทรัพยากรบุคคลของบริษัท) ทั (งนี ( ในกรณีทีผ้ ูจดั การมรดก ทายาทโดยธรรม ผู้รับพินยั กรรม ผู้
พิทักษ์ หรื อ ผู้อนุบาล ตามกฎหมาย ตามข้ อ 5.2.3 ของข้ อกําหนดสิทธินี (เป็ นผู้แสดงความ
จํานงดังกล่าว ให้ นําส่งแบบแสดงความจํานงทีได้ กรอกข้ อความถูกต้ องชัดเจน และครบถ้ วน
ทุกรายการดังกล่าว พร้ อมทั (งหลักฐานแสดงการเข้ าเป็ นผู้รับโอนสิทธิโดยถูกต้ องครบถ้ วนตาม
กฎหมายและเงือนไขในข้ อ 5.2.3 ของข้ อกําหนดสิทธินี (

4.3.1.2. ใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนทีระบุไว้ ในแบบแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิซื (อหุ้นสามัญ
4.3.1.3. ชําระเงินค่าหุ้นตามจํานวนทีระบุในแบบแสดงความจํานงการใช้ สิทธิซื (อหุ้นสามัญ

4.3.1.4. ชําระเงินค่าภาษี เงินได้ หกั ณ ทีจ่าย ทีเกิดขึ (นจากการใช้ สิทธิซื (อหุ้นสามัญ ซึง บริ ษัทมีหน้ าที
ต้ องนําส่งกรมสรรพากรตามกฎหมาย

4.3.2. ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เป็ นผู้รับภาระภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดาทีเกิดขึ (นจากการใช้ สิทธิซื (อหุ้นสามัญ

4.3.3. ในกรณีทีผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ ไม่ชําระเงินค่าภาษีเงินได้ หกั ณ ทีจ่ายทีเกิดขึ (นจากการใช้ สิทธิซื (อหุ้น
สามัญนี (ให้ แก่บริษทั ตามข้ อ 4.3.1.4 เต็มตามจํานวนในเวลาทีกําหนด ไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม และ
บริ ษัทได้ นําเงินของบริษัทเท่ากับจํานวนเงินค่าภาษี เงินได้ หัก ณ ทีจ่ายทีบริ ษัทมีหน้ าทีต้องนําส่งตาม
กฎหมายต่อกรมสรรพากรไปก่อนแล้ ว ชําระเงินภาษี แทนพนักงานทีเข้ าร่ วมโครงการ ให้ ถือว่าพนักงาน
ทีเข้ าร่วมโครงการตกลง (โดยไม่ยกเลิกเพิกถอน) ให้ แก่บริษัทในการหักเงินค่าภาษีจํานวนใดๆ ทีบริ ษัท
ได้ ชําระล่วงหน้ าไปก่อนแทนพนักงานทีเข้ าร่วมโครงการนั (นจากเงินค่าจ้ าง โบนัสหรื อผลประโยชน์อืนใด
ทีบริษัทจะจ่ายให้ แก่พนักงานซึงบริ ษัทสามารถหักได้ ตามกฎหมาย และให้ สิทธิบริ ษัทนําเงินดังกล่าว
เพือชําระหรื อหักกลบกับจํานวนเงินภาษี เงินได้ หัก ณ ทีจ่ายทีผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ต้ องชําระคื น
ให้ แก่บริษัท
4.3.4. ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ จะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรื อภาษีอืนใด (ถ้ ามี) ตามบทบัญญัติ
แห่งประมวลรัษฎากรหรื อข้ อบังคับหรื อกฎหมายต่างๆ ที ใช้ บังคับในการใช้ สิทธิ ซื (อหุ้นสามัญตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

4.3.5. เมือผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ปฏิบตั ิตามเงือนไขและหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ สําหรับการใช้ สิทธิซื (อหุ้น
สามัญโดยครบถ้ วนแล้ ว บริ ษั ทจะดํ าเนินการออกหุ้นรองรั บ ในชื อผู้ถือใบสํ าคัญ แสดงสิ ทธิ หรื อ
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ผู้จัดการมรดก ทายาทโดยธรรม ผู้รับพินยั กรรม ผู้พิทักษ์ หรื อผู้อนุบาล ตามกฎหมาย (กรณีตามข้ อ
5.2.3) และจะจัดส่งใบหุ้นไปยังที อยู่ทีได้ ระบุไว้ ในแบบแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวันกําหนดการใช้ สิทธิแต่ละครัง( อย่างไรก็ตาม บริ ษัทอาจตกลงกับผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิล่วงหน้ าให้ บริ ษัทเก็บใบหุ้นนั (นไว้ ทีบริ ษัท เพือให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิมารับ
ไปด้ วยตนเองก็ได้ หรื อจัดส่งไปตามหน่วยงานทีผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิสงั กัดอยู่ หรื อผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิอาจเลื อกใช้ บริการระบบซื (อขายแบบไร้ ใบหุ้น (Scripless System) ของศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ก็ได้ ซึง จะไม่ทําให้ สิทธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิลดลง
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4.3.6. เมือผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ แสดงความจํานงในการใช้ สิทธิซื (อหุ้นสามัญตามข้ อ 4.3.1 แล้ ว ความ
จํานงในการใช้ สิทธินี (จะไม่สามารถยกเลิกหรื อเพิกถอนได้ เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจาก
บริษทั

4.3.7. บริษทั จะแจ้ งรายชือผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซงึ ใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อ บริ ษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ของบริ ษัท เพือให้ ดําเนินการจด
ทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตาม
จํ า นวนหุ้ นสามัญ ที คํ า นวณได้ จากการใช้ สิ ท ธิ ใ นครั ง( นัน( และบริ ษั ท จะดํ า เนิ น การจดทะเบี ย น
เปลียนแปลงทุนชําระแล้ วต่อกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับแต่วนั สิ (นสุดของระยะเวลาในการใช้
สิทธิในแต่ละครัง(

4.3.8. เมือพ้ นวันกําหนดการใช้ สิทธิครั (งสุดท้ ายแล้ วยังไม่มีการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ใบสําคัญแสดง
สิทธิทีเหลือดังกล่าวจะสิ (นสภาพลงและไม่สามารถใช้ สิทธิได้ อีกต่อไป

บริ ษทั จะดําเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิ (Exercise Price) และอัตราการใช้ สิทธิ (Exercise Ratio) เพือรักษาผลตอบแทน
ใดๆ ทีผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิจะได้ รับไม่ด้อยไปกว่าเดิม ในกรณีทีมีเหตุการณ์ต่อไปนี (เกิดขึ (น

4.4.

เงือนไขการปรั บสิทธิ

4.4.1. เมื อบริ ษัทเปลี ยนแปลงมูลค่าทีตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัท อันเป็ นผลมาจากการรวมหรื อการ
แบ่งแยกหุ้นสามัญทีออกแล้ วของบริษัท ซึง การเปลียนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิ จะมี
ผลบังคับทันทีเมือได้ มีการเปลียนแปลงมูลค่าทีตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริษทั
ราคาการใช้ สิทธิจะเปลียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี (
Price 1

=

Price 0 x (Par 1)
(Par 0)

อัตราการใช้ สิทธิจะเปลียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี (

Ratio 1

=

Ratio 0 x (Par 0)
(Par 1)
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ราคาการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลียนแปลง
ราคาการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง
อัตราการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลียนแปลง
อัตราการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง
มูลค่าทีตราไว้ ของหุ้นสามัญหลังการเปลียนแปลง
มูลค่าทีตราไว้ ของหุ้นสามัญก่อนการเปลียนแปลง

4.4.2. เมือบริ ษัทเสนอขายหุ้นสามัญ (Ordinary Shares) ทีออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสิทธิ และ/หรื อ
ให้ แก่บคุ คลใดๆ ในราคาสุทธิของหุ้นสามัญทีออกใหม่คํานวณได้ ตํากว่าร้ อยละ 90 ของ “ราคาตลาด
ของหุ้นสามัญของบริ ษัท” การเปลียนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันที
ตัง( แต่วัน แรกทีผ้ ูซื อ( หุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิ ในการจองซื (อหุ้นสามัญที อ อกใหม่ (วันแรกทีตลาด
หลักทรัพย์ขึ (นเครื องหมาย XR) สําหรับกรณีทีเป็ นการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/
หรื อวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญทีออกใหม่แก่บคุ คลใดๆ แล้ วแต่กรณี
“ราคาสุทธิของหุ้นสามัญทีออกใหม่” คํานวณได้ จากจํานวนเงินทั (งสิ (นทีบริษัทจะได้ รับจากการเสนอขาย
หุ้น หักด้ วยค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ (นจากการออกหลักทรัพย์นั (นหารด้ วยจํานวนหุ้นสามัญทั (งสิ (นทีออกใหม่

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง ราคาตลาดเฉลียถ่วงนํ (าหนักของหุ้นสามัญของบริษทั ที
มีการซื (อขายทั (งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทําการ (วันทีห้ นุ
สามัญของบริษทั มีการซื (อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ติดต่อกันก่อนวันทีใช้ ในการคํานวณ
โดยทีราคาตลาดเฉลียถ่วงนํ (าหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท หมายถึง มูลค่าการซื (อขายหุ้นสามัญ
ทั (งหมดของบริษัทหารด้ วยจํานวนหุ้นสามัญของบริษัททีมีการซื (อขายทั (งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

“วันทีใช้ ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกทีผ้ ซู ื (อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื (อหุ้นสามัญออก
ใหม่ สําหรับกรณีทีเป็ นการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (วันแรกทีตลาดหลักทรัพย์ขึ (นเครื องหมาย XR)
และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ สําหรับกรณีทีเป็ นการเสนอขายให้ แก่บคุ คลใดๆ
ตามแต่กรณี

อนึง ในกรณีทีมีการเสนอขายหุ้นสามัญพร้ อมกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ในเงือนไขทีจะต้ องจองซื (อ
ด้ วยกัน ให้ นําราคาเฉลียเสนอขายทุกราคามาคํานวณราคาสุทธิของหุ้นสามัญทีออกใหม่ แต่ในกรณีทีมี
การเสนอขายพร้ อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้ เงือนไขทีจะต้ องจองซื (อด้ วยกัน ให้ นําราคาเสนอขายทีตํา
กว่าร้ อยละ 90 ของ "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” มาคํานวณการเปลียนแปลงเท่านั (น

ราคาการใช้ สิทธิจะเปลียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี (
Price 1

=

Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP (A + B)]
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อัตราการใช้ สิทธิจะเปลียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี (

Ratio 1

โดยที Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
A

=

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

B

คือ

BX

คือ

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

ราคาการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลียนแปลง
ราคาการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง
อัตราการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลียนแปลง
อัตราการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง
ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
จํานวนหุ้นสามัญทีได้ เรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นเพือการจองซื (อหุ้นสามัญทีออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญทีออก
ใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัท และ/หรื อก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้น
สามัญทีออกใหม่ สําหรับกรณีเสนอขายหุ้นสามัญทีออกใหม่ให้ แก่บุคคล
ใดๆ ตามแต่กรณี
จํานวนหุ้นสามัญทีออกใหม่จากการเสนอขายแก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม และ/หรื อ
เสนอขายแก่บคุ คลใดๆ
จํานวนเงินทีจะได้ รับทั (งสิ (นหลังหักค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี) ทีเกิดขึ (นจากการออก
หุ้นสามัญทีออกใหม่นั (น ทั (งการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อเสนอ
ขายแก่บคุ คลใดๆ ตามแต่กรณี

4.4.3. เมื อบริ ษัทเสนอขายหลักทรัพย์ ออกใหม่ใดๆ ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม และ/หรื อ ให้ แก่บุคคลใดๆ โดยที
หลักทรัพย์นั (นมีสิทธิทีจะแปลงสภาพ/เปลียนเป็ นหุ้นสามัญได้ หรื อให้ สิทธิในการจองซื (อหุ้นสามัญ (เช่น
หุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อ ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื (อหุ้นสามัญ) โดยทีราคาสุทธิของหุ้นสามัญทีออกใหม่
เพือรองรับสิทธิดงั กล่าวตํากว่าร้ อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท” การเปลียนราคา
การใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั (งแต่วนั แรกทีผ้ ซู ื (อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในการ
จองซื (อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ข้ างต้ น สําหรับกรณีทีเป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวข้ างต้ นให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ข้ างต้ นทีมีสิทธิจะแปลงสภาพ/
เปลียนเป็ นหุ้นสามัญได้ หรื อให้ สิทธิในการจองซื (อหุ้นสามัญแก่บคุ คลใดๆ แล้ วแต่กรณี
ราคาการใช้ สิทธิจะเปลียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี (
Price 1

=

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

อัตราการใช้ สิทธิจะเปลียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี (
Ratio 1

=

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

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

B

คือ

BX

คือ
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ราคาการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลียนแปลง
ราคาการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง
อัตราการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลียนแปลง
อัตราการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง
“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”
จํานวนหุ้นสามัญทีได้ เรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นเพือการจองซื (อหลักทรัพย์ทีออกใหม่ทีมสี ิทธิจะแปลงสภาพ/
เปลียนเป็ นหุ้นสามัญได้ หรื อให้ สทิ ธิในการจองซื (อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขาย
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ทีออก
ใหม่ทีมีสิทธิทีจะแปลงสภาพ/เปลียนเป็ นหุ้นสามัญได้ หรื อให้ สิทธิในการ
จองซื (อหุ้นสามัญแก่บคุ คลใดๆ กรณีเสนอขายให้ แก่บคุ คลใดๆ ตามแต่
กรณี
จํานวนหุ้นสามัญทีออกใหม่เพือรองรับการใช้ สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ทีมี
สิทธิทีจะแปลงสภาพ/เปลียนเป็ นหุ้นสามัญได้ หรื อให้ สิทธิในการจองซื (อหุ้น
สามัญตามทีเสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่บคุ คลใดๆ
จํานวนเงินทีจะได้ รับทั (งสิ (นหลังหักค่าใช้ จ่ายจากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที
มีสิทธิทีจะแปลงสภาพ/เปลียนเป็ นหุ้นสามัญได้ หรื อใช้ สิทธิในการจองซื (อ
หุ้นสามัญสํ าหรั บการเสนอขายให้ แ ก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมและ/หรื อ เสนอขายแก่
บุคคลใดๆ รวมกับเงินทีจะได้ รับจากการใช้ สิทธิซื (อหุ้นสามัญ

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง ราคาตลาดเฉลียถ่วงนํ (าหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ทีมี
การซื (อขายทั (งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทําการ (วันทีห้ นุ สามัญ
ของบริ ษัทมีการซื (อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ติดต่อกันก่อนวันทีใช้ ในการคํานวณ โดยที
ราคาตลาดเฉลียถ่วงนํ (าหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท หมายถึง มูลค่าการซื (อขายหุ้นสามัญทั (งหมด
ของบริษัทหารด้ วยจํานวนหุ้นสามัญของบริษัททีมีการซื (อขายทั (งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“วันทีใช้ ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกทีผ้ ซู ื (อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื (อหลักทรัพย์ออกใหม่
ใดๆ ข้ างต้ น สําหรับกรณีทีเป็ นการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (วันแรกทีตลาดหลักทรัพย์ขึ (นเครื องหมาย
XR) และ/หรื อ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ข้ างต้ นทีมีสิทธิจะแปลงสภาพ/เปลียนเป็ น
หุ้นสามัญได้ หรื อให้ สิทธิในการจองซื (อหุ้นสามัญแก่บคุ คลใดๆ แล้ วแต่กรณี

4.4.4. เมือบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลทั (งหมดหรื อบางส่วนเป็ นหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัท การเปลียนแปลง
ราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั (งแต่วนั แรกทีผ้ ซู ื (อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้น
ปั นผล (วันแรกทีตลาดหลักทรัพย์ขึ (นเครื องหมาย XD)
ราคาการใช้ สิทธิจะเปลียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี (
หน้ าที 10

Price 1

=

Price 0 x (A)
(A + B)
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อัตราการใช้ สิทธิจะเปลียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี (
Ratio 1

โดยที Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
A
B

=

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

คือ

Ratio 0 x (A + B)
A

ราคาการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลียนแปลง
ราคาการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง
อัตราการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลียนแปลง
อัตราการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง
จํานวนหุ้นสามัญทีได้ เรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นเพือสิทธิในการรับหุ้นปั นผล
จํานวนหุ้นสามัญทีออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปั นผล

4.4.5. เมือบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้ อยละ 120 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ของบริ ษัท
สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ การเปลียนแปลง
ราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั (งแต่ผ้ ซู ื (อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปั นผล
(วันแรกทีขึ (นเครื องหมาย XD)
อัตราร้ อยละของเงินปั นผลทีจ่ายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น คํานวณโดยนําเงินปั นผลทีจ่ายออกจริ งจากผลการ
ดําเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หารด้ วยกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ของผลการดําเนินงานของ
รอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน โดยทีเงินปั นผลทีจ่ายออกจริ งดังกล่าว ให้ รวมถึงเงินปั นผลทีจ่ายระหว่าง
กาลในแต่ละรอบบัญชีดงั กล่าวด้ วย
ในการคํานวณการเปลียนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธินั (น บริ ษัทต้ องนําเงินปั นผลทีจ่าย
จริงให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสําหรับรอบปี บัญชีเดียวกันเท่านั (นมารวมเพือคํานวณการเปลียนแปลงดังกล่าว

หากจํานวนเงินปั นผลระหว่างกาลทีจ่ายจริง มิได้ มีผลทําให้ บริษทั ต้ องปรับสิทธิของผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิ เนืองจากอัตราร้ อยละของเงินปั นผลทีจ่ายมีค่าไม่เกินร้ อยละ 120 หากต่อมาบริษัทประกาศ
จ่ายเงินปั นผลอีกครัง( ในรอบปี บัญชีเดียวกัน บริษัทจะต้ องนําจํานวนเงินปั นผลระหว่างกาลทีประกาศ
จ่ายสําหรับรอบปี บัญชีเดียวกันมารวมกับเงินปั นผลทีจ่ายครั (งล่าสุดด้ วยเพือพิจารณาการปรับสิทธิ
แต่ในกรณีทีบริษัทได้ เปลียนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิ อันเนืองมาจากการจ่ายเงินปั น
ผลระหว่างกาลของรอบปี บัญชีใดๆ แล้ ว และต่อมามีการจ่ายเงินปั นผลอีกในรอบปี บัญชีเดียวกัน ใน
กรณีนี ( จํานวนเงินปั นผลระหว่างกาลทีได้ จ่ายไปสําหรับรอบปี บัญชีนั (น จะไม่นํามารวมคํานวณเพือการ
พิจารณาการปรับสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิอีก เนืองจากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ รับการ
ชดเชยจากการปรับสิทธิเมือมีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้ ว
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“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง ราคาตลาดเฉลียถ่วงนํ (าหนักของหุ้นสามัญของบริษทั ที
มีการซื (อขายทั (งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทําการ (วันทีห้ นุ
สามัญของบริษทั มีการซื (อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ติดต่อกันก่อนวันทีใช้ ในการคํานวณ
โดยทีราคาตลาดเฉลียถ่วงนํ (าหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท หมายถึง มูลค่าการซื (อขายหุ้นสามัญ
ทั (งหมดของบริษัทหารด้ วยจํานวนหุ้นสามัญของบริษัททีทําการซื (อขายทั (งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
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“วันทีใช้ ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกทีผ้ ซู ื (อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปั นผล (วันแรกทีตลาด
หลักทรัพย์ขึ (นเครื องหมาย XD)
ราคาการใช้ สิทธิจะเปลียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี (
Price 1

=

Price 0 x [MP - (D - R)]
MP

อัตราการใช้ สิทธิจะเปลียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี (

Ratio 1

โดยที Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
D
R

=

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

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

ราคาการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลียนแปลง
ราคาการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง
อัตราการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลียนแปลง
อัตราการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง
ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
เงินปั นผลต่อหุ้นทีจ่ายจริงแก่ผ้ ถู ือหุ้น
เงินปั นผลต่อหุ้นทีจ่ายหากนํากําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ในอัตราร้ อยละ
120 มาคํานวณจากจํานวนหุ้นทั (งหมดทีมีสิทธิได้ รับเงินปั นผล

4.4.6. ในกรณีทีมีเหตุการณ์ใดๆ อันทําให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้ โดยที
เหตุการณ์ใดๆ นั (นไม่ได้ กําหนดอยู่ในข้ อ 4.4.1 ถึง 4.4.5 ให้ บริษทั พิจารณาเพือกําหนดการเปลียนแปลง
ราคาการใช้ สิทธิและ/หรืออัตราการใช้ สิทธิใหม่โดยไม่ทําให้ สิทธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิด้อยไป
กว่าเดิม โดยให้ ถือว่าผลการพิจารณานั (นเป็ นทีสุดและจะแจ้ งให้ สํานักงาน กลต. ทราบภายใน 15 วัน
นับแต่วนั ทีมีเหตุให้ ต้องดําเนินการเปลียนแปลงการใช้ สิทธิดงั กล่าว

4.4.7. การคํานวณเปลียนราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิตามข้ อ 4.4.1 ถึง 4.4.6 เป็ นอิสระต่อกัน และ
จะคํานวณการเปลียนแปลงตามลําดับเหตุการณ์ก่อนหลังของการเปรี ยบเทียบกับราคาตลาดของหุ้น
สามัญของบริ ษัท สําหรับในกรณีทีเหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึ (นพร้ อมกันให้ คํานวณการเปลียนแปลง

เรี ยงลําดับดังนี ( ข้ อ 4.4.1 ⇒ 4.4.5 ⇒ 4.4.4 ⇒ 4.4.2 ⇒ 4.4.3 ⇒ 4.4.6 โดยในแต่ละลําดับครัง(
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ทีคํานวณการเปลียนแปลงให้ คงสภาพของราคาการใช้ สิทธิเป็ นทศนิยม 3 ตําแหน่ง และอัตราการใช้
สิทธิเป็ นทศนิยม 5 ตําแหน่ง

4.4.8. การคํานวณการเปลียนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิตามข้ อ 4.4.1 ถึง 4.4.6 จะไม่มีการ
เปลียนแปลงซึง ทําให้ ราคาการใช้ สิทธิใหม่สูงขึ (น และ/หรื ออัตราการใช้ สิทธิลดลง เว้ นแต่กรณีการรวม
หุ้น และจะใช้ ราคาใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลียนแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) คูณกับจํานวนหุ้นสามัญ
(จํานวนหุ้นสามัญคํานวณได้ จากอัตราการใช้ สิทธิใหม่คูณกับจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทีแสดงความ
จํานงการใช้ สิทธิ เมือคํานวณได้ จํานวนหุ้นออกมาเป็ นเศษหุ้นให้ ตดั เศษหุ้นนั (นทิ (ง) สําหรับจํานวนเงินที
คํานวณได้ จากการใช้ สิทธิในกรณีทีมีเศษของบาทให้ ตดั เศษของบาททิ (ง สําหรับกรณีทีการเปลียนแปลง
มีผลทําให้ ราคาการใช้ สิทธิใหม่มีราคาซึง ตํากว่ามูลค่าทีตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัท ก็ให้ ใช้ มูลค่าที
ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัทเป็ นราคาการใช้ สิทธิใหม่ ส่วนอัตราการใช้ สิทธิใหม่ ให้ ใช้ อัตราการใช้
สิทธิทีคํานวณได้ ตามข้ อ 4.4.1 ถึง 4.4.6 เช่นเดิม

4.4.9. ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงราคาการใช้ สิทธิและ/หรื ออัตราการใช้ สิทธิตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 4.4.1 ถึง
4.4.6 บริ ษัทจะแจ้ งผลการเปลียนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคํานวณและเหตุผลทีต้องมีการ
เปลียนแปลงดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือแจ้ งราคาการใช้
สิทธิ และอัตราการใช้ สิ ทธิทีกําหนดใหม่ รวมทัง( วันทีราคาการใช้ สิทธิแ ละอัตราการใช้ สิทธิใหม่มีผล
บังคับใช้ โดยบริษัทจะแจ้ งรายละเอียดการเปลี ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สิทธิ
ผ่านระบบเผยแพร่ ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบ พร้ อม
ทั (งปิ ดประกาศไว้ ณ ทีทําการของบริษัท ทั (งนี ( ภายใน 15 วันนับจากวันทีการเปลียนแปลงราคาใช้ สิทธิ
และอัตราการใช้ สิทธิดงั กล่าวมีผลบังคับใช้
4.5.

สถานะของใบสําคัญแสดงสิทธิทอี ยู่ระหว่ างการแสดงความจํานงการใช้ สิทธิ

4.6.

สถานะของหุ้นสามัญทีเกิดจากการใช้ สิทธิ

ใบสําคัญแสดงสิทธิทีอยู่ระหว่างการแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิจะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับใบสําคัญแสดงสิทธิที
ยังไม่ได้ ถกู ใช้ สิทธิ ในกรณีทีมีการปรับราคา และ/หรื อ อัตราการใช้ สิทธิตามข้ อ 4.4 ซึง เกิดขึ (นในช่วงระยะเวลาแสดงความ
จํานงการใช้ สิทธิ หรื อในวันกําหนดการใช้ สิทธิหรื อก่อนวันทีกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชํ าระแล้ วที
เพิมขึน( สํ าหรับหุ้นสามัญทีออกใหม่เนื องจากการใช้ สิทธิ ให้ การปรั บราคาและ/หรื ออัต ราการใช้ สิทธิมีผลใช้ บังคับกับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิซึงได้ แสดงความจํานงในการใช้ สิทธิไว้ นั (นและยังมิได้ รับจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์ เพือมิให้ สิทธิ
ของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีได้ ใช้ สิทธิในช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้ อยไปกว่าเดิม
หุ้นสามัญใหม่ทีเกิดจากการใช้ สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและได้ รับผลประโยชน์อนั พึงได้ เหมือนหุ้นสามัญเดิมที
ออกและเรี ยกชําระเต็มมูลค่าของบริษัททุกประการ โดยสิทธิใดๆ ทีจะได้ รับในการเป็ นผู้ถือหุ้นสามัญ จากการใช้ สิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิจะเริมตั (งแต่วนั ทีกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนบัญชีรายชือผู้ถือหุ้นใหม่ ซึง ปรากฏรายชือผู้ถือหุ้น
สามัญใหม่ทีเกิดจากการใช้ สิทธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ นอกจากนี ( บริษัทจะดําเนินการนําหุ้นสามัญทีเกิดจากการใช้
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 30 วัน
นับจากวันกําหนดการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในแต่ละครัง(
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4.7.

ค่ าเสียหาย กรณีทบี ริษัทไม่ สามารถจัดให้ มีห้ นุ สามัญเพือรองรั บการใช้ สิทธิ

บริ ษทั จะชดใช้ ค่าเสียหายให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิทีแสดงความจํานงการใช้ สิทธิในวันกําหนดการใช้ สิทธิแต่ละครั (ง
และบริษัทไม่สามารถจัดให้ มีห้ นุ สามัญเพือรองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ อย่างครบถ้ วน โดยค่าเสียหายที
บริ ษทั จะชดใช้ ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิข้างต้ น สามารถคํานวณได้ ดงั นี (
ค่าเสียหายต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
โดยที

=

B x (MP - EP)

B คื อ จํ า นวนหุ้น สามัญ ที ไ ม่ ส ามารถจัด ให้ มี และ/หรื อ เพิม ขึ น( ได้ ต ามอัต ราการใช้ สิ ทธิ ที
เปลียนแปลงเพิม ขึ (นต่อ 1 หน่วย
MP คือราคาเฉลียถ่วงนํ (าหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ในวันกําหนดการใช้ สิทธิในแต่ละรอบทีผ้ ถู ือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ มาแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิ
EP คือราคาการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทีได้
เปลียนแปลงแล้ ว

การชดใช้ ค่าเสียหายข้ างต้ น บริษัทจะชําระให้ เป็ นเช็คขีดคร่อมสัง จ่ายเฉพาะ และจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
หรื อ จัดส่งตามหน่วยงานทีพนักงานสังกัดอยู่ ภายใน 30 วัน นับจากวันทีผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิมาแสดงความจํานงการ
ใช้ สิทธิ
5. หลักเกณฑ์ การจัดสรรและเงือนไขการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
5.1.

คุณสมบัตขิ องพนักงานของบริษัทและบริษัทย่ อยทีมีสิทธิจะได้รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ และ
วิธีการจัดสรร

5.2.

ข้ อผูกพันระหว่ างบริ ษัท กับพนักงานของบริ ษัทและบริษัทย่ อย ในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ

บริ ษทั จะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่พนักงานทีทํางานเต็มเวลา (Full-Time Employment) ของบริษัทและบริษทั ย่อยที
เข้ าร่วมโครงการ Performance share plan โดยคณะกรรมการและ/หรื อบุคคลทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะเป็ น
ผู้พิจารณากําหนดรายนามพนักงาน และจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทีพนักงานแต่ละรายจะได้ รับ รวมถึงเปลียนแปลง
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิของพนักงานแต่ละรายทีได้ รับการจัดสรรไปแล้ ว (การเปลียนแปลงจะไม่ทําให้ พนักงานรายใด
ได้ รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นจํานวนเกินกว่าร้ อยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั (งหมดทีออกและเสนอขายใน
ครัง( นี () ทั (งนี ( จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทีพนักงานแต่ละรายจะได้ รับจะขึ (นอยู่กบั ขอบเขต หน้ าที ความรับผิดชอบ ศักยภาพ
รวมทั (งผลงานและประโยชน์ทีทําให้ แก่บริษัทและ/หรื อบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท
5.2.1. กรณีบคุ คลทีมีสิทธิได้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงานของบริ ษัทและ/
หรื อบริษัทย่อย เนืองจากการเกษี ยณอายุตามระเบียบของบริษัทและ/หรื อบริ ษัทย่อย หรื อครบวาระใน
การดํารงตําแหน่งแล้ วแต่กรณี ให้ พนักงานของบริ ษัทและ/หรื อบริ ษัทย่อย รายนั (นยังคงมีสิทธิทีจะใช้
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ จนครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิทีได้ รับจัดสรรนั (น ทั (งนี ( ต้ องเป็ นไป
ตามข้ อกําหนดสิทธิและเงือนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมทั (งข้ อตกลงอืนๆ ทีเกียวข้ องระหว่างบริ ษัท
และพนักงานทีเกียวข้ องแต่ละราย
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5.2.2. กรณีทีบคุ คลทีมีสิทธิได้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงานของบริ ษัทและ/
หรื อบริษัทย่อยเนืองจากมีการโอนย้ ายงานตามคําสัง ของบริษัทและ/หรื อบริ ษัทย่อย ให้ พนักงานรายนั (น
ยังคงมีสิทธิทีจะใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ จนครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิทีได้ รับจัดสรรนั (น
ทัง( นี ( ต้ อ งเป็ นไปตามข้ อ กํ าหนดสิ ทธิ แ ละเงื อ นไขของใบสํ าคัญแสดงสิ ท ธิ รวมทัง( ข้ อ ตกลงอืน ๆ ที
เกียวข้ องระหว่างบริษัทและพนักงานทีเกียวข้ องแต่ละราย

ขอกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิและหุนสามัญรองรับของ บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) สําหรับป 2557

5.2.3. กรณีทีบคุ คลทีมีสิทธิได้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงานของบริ ษัทและ/
หรื อบริษัทย่อยเนืองจากถึงแก่กรรม สาบสูญ ทุพพลภาพจนไม่สามารถจัดการงานโดยตนเองได้ (คน
เสมื อนไร้ ความสามารถ) หรื อเป็ นคนไร้ ความสามารถ ให้ ผ้ ูจัด การมรดก ทายาทโดยธรรม ผู้รั บ
พินยั กรรม ผู้พทิ กั ษ์ หรื อผู้อนุบาล ตามกฎหมาย (แล้ วแต่กรณี) ของพนักงานของบริษัทและ/หรื อบริษัท
ย่อยดังกล่าว แล้ วแต่กรณี สามารถใช้ สิทธิซื (อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิของผู้ถึงแก่กรรม ผู้
สาบสูญ ผู้ทุพพลภาพ หรื อผู้ไร้ สมรรถภาพดังกล่าว ตามเงือนไขทีกําหนดได้ จนครบอายุของใบสําคัญ
แสดงสิทธิทีได้ รับจัดสรรนั (น ทั (งนี ( ผู้จดั การมรดก ทายาทโดยธรรม ผู้รับพินยั กรรม ผู้พิทกั ษ์ หรือผู้อนุบาล
ตามกฎหมาย (แล้ วแต่กรณี) จะต้ องดําเนินการแจ้ งเหตุดงั กล่าวให้ บริษัททราบ พร้ อมทั (งจัดส่งเอกสาร
และหลักฐานทีเกียวข้ องตามทีบริษทั ร้ องขอให้ แก่บริษัทและจะต้ องตกลงทีจะผูกพันตามข้ อกําหนดสิทธิ
และเงือ นไขของใบสํ าคัญแสดงสิทธิ รวมทัง( ข้ อตกลงอืนๆ ที เกียวข้ องระหว่างบริ ษัทและพนักงานที
เกียวข้ องแต่ละราย
5.2.4. กรณีทีบคุ คลทีมีสิทธิได้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงานของบริษัท ด้ วย
เหตุอืนนอกจากทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 5.2.2 หรื อ 5.2.3 ข้ างต้ น บุคคลนั (นไม่มีสิทธิใช้ สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิ ท ธิ และให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ บุค คลที ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายสามารถนํ า
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมาจัดสรรให้ แก่พนักงานรายอืนต่อไปได้ โดยให้ สอดคล้ องกับประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 32/2551 เรื อง การเสนอขายหลักทรัพย์ทีออกใหม่ต่อกรรมการ
หรื อพนักงาน
5.2.5. กรณี ทีนอกเหนื อจากข้ อ 5.2.1 ถึง 5.2.4 ให้ คณะกรรมการบริ ษัทหรื อบุคคลทีค ณะกรรมการบริ ษัท
มอบหมายเป็ นผู้พิจารณา

5.2.6. ใบสําคัญแสดงสิทธิทีไม่มีการใช้ สิทธิในกรณีทีพนักงานไม่สามารถใช้ สิทธิทีเหลืออันเนืองมาจากเหตุใดๆ
นอกเหนือจากทีกําหนดในข้ อ 5 นี ( ให้ พนักงานจัดส่งใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวให้ แก่บริษัทเพือยกเลิก
และบริษัทสามารถนําใบสําคัญแสดงสิทธิมาจัดสรรใหม่ได้ ตามข้ อ 5.2.4
5.3.

กรณีใช้ สิทธิไม่ ครบตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

หากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ไม่ใช้ สิทธิซื (อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใช้ สิทธิไม่ครบถ้ วน และใบสําคัญแสดง
สิทธิได้ ครบกําหนดอายุลงให้ ถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสละสิทธิการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทีเหลือ โดยไม่มี
สิทธิเรี ยกร้ องใดๆ จากบริษัท
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ขอกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิและหุนสามัญรองรับของ บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) สําหรับป 2557

5.4.

รายชือกรรมการ (ของบริษัทและ/หรื อบริษัทย่ อย) ทุกท่ านทีได้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ และi
รายชือพนักงานทีได้ รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกว่ าร้ อยละห้าของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที
จะออกและเสนอขายในครั งนี

5.4.1 รายชือและจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทีได้ รับจัดสรร
1

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

กรรมการ/พนักงาน

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร และกรรมการบริ ษัทย่อย
นายไพบูลย์ ภานุวฒ
ั นวงศ์
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารด้ านเทคนิค และกรรมการบริษัทย่อย
ดร. นงลักษณ์ พินยั นิติศาสตร์
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารด้ านการตลาด และกรรมการบริ ษัทย่อย
นายวุฒิ อัศวเสริ มเจริ ญ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารด้ านการเงิน และกรรมการบริ ษัทย่อย
Mr. Pradeep Unni
รองกรรมการผู้อาํ นวยการ ส่วนงานการตลาดและงานขายประเทศ
อินเดียและพืนที 2
นายปฐมภพ สุวรรณศิริ
หัวหน้ าผู้บริ หารด้ านการตลาด และกรรมการบริ ษัทย่อย
นายประมุข ชัยวงศ์วฒ
ุ ิกุล
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อํานวยการอาวุโส ส่วนงานวิศวกรรมและ
ปฏิบตั ิการดาวเทียม
นายเอกชัย ภัคดุรงค์
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อํานวยการ ส่วนงานกิจการองค์กร และกรรมการ
บริ ษัทย่อย
นายสลิล จารุจินดา
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อํานวยการ สํานักกฎหมาย และกรรมการบริ ษัท
ย่อย
นางพรรณี นิวาศนันทน์
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อํานวยการ ส่วนงานการเงิน และกรรมการบริ ษัท
ย่อย
นายคมสัน เสรี ภาพงศ์
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อํานวยการ ส่วนงานการตลาดและงานขายพืนที
4 และกรรมการบริษัทย่อย
นายจิโรจน์ ศรี นามวงศ์
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อํานวยการ ส่วนงานการออกอากาศ และ
กรรมการบริ ษัทย่อย
ดร.สุพจน์ ชินวีระพันธุ์
ผู้จดั การทัวไป ไอพีสตาร์ ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และ
กรรมการบริ ษัทย่อย
หน้ าที 16

จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิทจัี ดสรร
ไม่เกิน 167,900 หน่วย

คิดเป็ นร้ อยละของ
โครงการ
ไม่เกินร้ อยละ 14.02

ไม่เกิน 139,700 หน่วย

ไม่เกินร้ อยละ 11.66

ไม่เกิน 139,700 หน่วย

ไม่เกินร้ อยละ 11.66

ไม่เกิน 139,700 หน่วย

ไม่เกินร้ อยละ 11.66

ไม่เกิน 116,400 หน่วย

ไม่เกินร้ อยละ 9.72

ไม่เกิน 139,700 หน่วย

ไม่เกินร้ อยละ 11.66

ไม่เกิน 63,600 หน่วย

ไม่เกินร้ อยละ 5.31

ไม่เกิน 53,000 หน่วย

ไม่เกินร้ อยละ 4.43

ไม่เกิน 30,400 หน่วย

ไม่เกินร้ อยละ 2.54

ไม่เกิน 30,400 หน่วย

ไม่เกินร้ อยละ 2.54

ไม่เกิน 30,400 หน่วย

ไม่เกินร้ อยละ 2.54

ไม่เกิน 30,400 หน่วย

ไม่เกินร้ อยละ 2.54

ไม่เกิน 30,400 หน่วย

ไม่เกินร้ อยละ 2.54
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5.4.2 เนืองจากบริ ษัทกําหนดราคาใช้ สิทธิทีจะซื (อหุ้นสามัญด้ วยราคาตลาดถัวเฉลี ยถ่วงนํ (าหนักของหุ้นของ
บริษทั ทีทําการซื (อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 7 วันทําการติดต่อกันก่อนวัน
ประชุมคณะกรรมการมีมติให้ เสนอวาระต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือขออนุมตั ิให้ บริษัทเสนอขายหุ้นรองรับ ซึง
เป็ นราคาตลาดตามประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. จึงไม่มีผลประโยชน์ทีกรรมการหรื อพนักงานแต่ละราย
ดังกล่าวจะได้ รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์เมือคํานวณเป็ นตัวเงินจากผลต่างของราคาเสนอขายและ
ราคาตลาด

ขอกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิและหุนสามัญรองรับของ บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) สําหรับป 2557

6.

ข้ อจํากัดการโอนหลักทรั พย์ ท เี สนอขาย

7.

ผลกระทบทีมีต่อผู้ถือหุ้นเนืองจากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ พนักงานของบริ ษัท
ในครั งนี

7.1.

ผลกระทบต่ อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เมือมีการใช้ สิทธิซือหุ้นของพนักงานของบริษัท

ใบสําคัญแสดงสิทธิทีเสนอขายทั (งหมดนี (ไม่สามารถโอนเปลียนมือได้ เว้ นแต่กรณีทีบคุ คลทีมีสิทธิได้ รับการจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเนืองจากถึงแก่กรรม สาบสูญ ทุพพลภาพจนไม่
สามารถจัดการงานของตนเองได้ (คนเสมือนไร้ ความสามารถ) หรื อเป็ นคนไร้ ความสามารถ โดยให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และเงือนไขในข้ อ 5.2.3

ราคาการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ = ราคาตลาดของหุ้นของบริษทั ทีทําการซื (อขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยโดยเฉลียถ่วงนํ (าหนักในช่วงระยะเวลา 7 วันทํา
การติ ด ต่ อ กันก่อ นวันที ค ณะกรรมการมี ม ติ ใ ห้ เ สนอวาระต่ อ ที
ประชุมผู้ถือหุ้นเพือขออนุมตั ิให้ บริษัทเสนอขายหุ้นรองรับ
ราคาตลาด

7.2.

= ราคาตลาดของหุ้นของบริษทั ทีทําการซื (อขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยโดยเฉลียถ่วงนํ (าหนักในช่วงระยะเวลา 7 วันทํา
การติดต่ อกัน ก่อ นวันที คณะกรรมการมี มติใ ห้ เสนอวาระต่ อ ที
ประชุมผู้ถือหุ้นเพือขออนุมตั ิให้ บริษัทเสนอขายหุ้นรองรับ

ราคาการใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิทีจดั สรรให้ พนักงาน = 38.265 บาทต่อหุ้น เป็ นราคาตลาด ดังนั (น การ
ออกและการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจดั สรรให้ พนักงานในครัง( นี (จะไม่ส่งผลให้ เกิดการลดลงของราคาหุ้น

ผลกระทบของผู้ถือหุ้นเดิมสําหรับการลดลงของสัดส่ วนความเป็ นเจ้ าของหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือ
หุ้นเดิม (Control Dilution) ในกรณีทมี ีการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของพนักงานของบริษัท
ทังหมดโดยคํานวณจากทุนทีเรี ยกชําระแล้ วในปั จจุบัน
จํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทั (งหมด

=

จํานวนหุ้นหรือหุ้นรองรับทีเสนอขายในครัง( นี ( =
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1,095,937,540 หุ้น (มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 5 บาท)

ไม่เกิน 1,197,700 หุ้น (มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 5 บาท)

สิง่ ทีส
่ ง มาดวย 1

ขอกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิและหุนสามัญรองรับของ บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) สําหรับป 2557

Control Dilution

=
จํานวนหุ้นหรือหุ้นรองรับทีเสนอขายครั (งนี (
จํานวนหุ้น paid up + จํานวนหุ้นหรือหุ้นรองรับทีเสนอขายครั (งนี (
=
=

1,197,700
1,095,937,540 + 1,197,700
ร้ อยละ 0.11

ในกรณีทีมีการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั (งหมดทีจดั สรรให้ แก่พนักงานจํานวนไม่เกิน 1,197,700 หน่วย จะมีผลทํา
ให้ สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทลดลงในอัตราร้ อยละ 0.11 ของสิทธิในการออกเสียงเดิม โดยสิทธิออกเสียงของ
ผู้ถือหุ้นเดิมภายหลังการใช้ สิทธิทั (งหมดจะเท่ากับร้ อยละ 99.89
8.

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้ านการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ

8.1

การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิต่อพนักงานต้ องได้ รับอนุมัติจากทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทั (งหมดของผุ้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้ องไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซึง ถือ
หุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละสิบของจํานวนเสียงทั (งหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงคัดค้ านการเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิในครั (งนี (

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 32/2551 เรือง การเสนอขายหลักทรัพย์ทีออกใหม่ต่อกรรมการหรือ
พนักงาน ลงวันที 15 ธันวาคม 2551 (และทีแก้ ไขเพิมเติม) สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้ านการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
ต่อพนักงานในครั (งนี ( มีดงั นี (

8.2

ในกรณีทีจะเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิต่อพนักงานรายใดเกินกว่าร้ อยละห้ าของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทั (งหมดทีเสนอขายในครัง( นี ( จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นรายบุคคลด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสีของจํ านวนเสี ย งทั (งหมดของผู้ถือหุ้นที มาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยง และต้ องไม่มีผ้ ูถือหุ้นซึงถือหุ้น
รวมกันเกินกว่าร้ อยละห้ าของจํานวนเสียงทั (งหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมคัดค้ านมติดงั กล่าว
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แบบรายงานการเพิมทุน
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
วันที 13 กุมภาพันธ์ 2557

สิงทีส่งมาด้ วย 2
(F53-4)

ข้ าพเจ้ าบริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) (บริ ษัท) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง ที 2/2557 เมือวันที 13
กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.00 น. เกียวกับการเพิมทุนและจัดสรรหุ้นเพิมทุนดังนี 
1.

การเพิมทุน

ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติให้ เพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจาก 5,483,097,700 บาท เป็ น
5,489,086,200 บาท โดยออกหุ้นสามัญจํานวน 1,197,700 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 5 บาท รวม 5,988,500 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี 
การเพิมทุน

แบบกํ าหนดวัตถุป ระสงค์ใ น
การใช้ เงินทุน

2.

ประเภทหุ้น

จํานวนหุ้น

หุ้นสามัญ

1,197,700 หุ้น

การจัดสรรหุ้นเพิมทุน

มูลค่ าทีตราไว้
(บาทต่ อหุ้น)
5 บาท

รวม

5,988,500 บาท

ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติให้ จดั สรรหุ้นสามัญจํานวน 1,197,700 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 5 บาท
รวมมูลค่า 5,988,500 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.11 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด

เพือรองรับการใช้ สิทธิ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะจัดสรรให้ แก่พนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย (โครงการใบสําคัญแสดงสิทธิ) เพือนําเสนอต่อที
ประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาและอนุมตั ิ โดยมีรายละเอียดดังนี 
จัดสรรให้ แก่

2.1 รายละเอียดการจัดสรร
จํานวนหุ้น

เพือรองรับการใช้ สทิ ธิ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทีจดั สรรให้ แก่พนักงาน
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
(โครงการใบสําคัญแสดง
สิทธิ)

1,197,700 หุ้น

อัตราส่ วน
(เดิม:ใหม่ )
1:1

หมายเหตุ รายละเอียดของโครงการปรากฏตามสิง ทีสง่ มาด้ วย 2

ราคาใช้ สิทธิ
(บาท/หุ้น)
ราคาตลาดเฉลียถ่วงนํ "าหนักของหุ้น
ของบริ ษัททีทําการซื "อขายในตลาด
หลัก ทรั พ ย์ แห่ ง ประเทศไทยในช่ ว ง
ระยะเวลา 7 วัน ทํา การติ ดต่ อกัน
ก่ อ นวั น ที ค ณะกรรมการมี ม ติ ใ ห้
เสนอวาระต่อทีประชุมผู้ถือหุ้น หรื อ
คิดเป็ น 38.265 บาทต่อหุ้น

2.1.1 การดําเนินการของบริ ษัท กรณีทีมีเศษของหุ้น
-ไม่มี-

วัน เวลา จอง
ซือ และชําระ
เงินค่ าหุ้น
-

หมายเหตุ
-

3.

กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ในวันที 27 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องวิภาวดี
บอลรูม ชันล็
 อบบี  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว กรุงเทพฯ เลขที 1695ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกั ร
เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร และกําหนดรายชือผู้ถือหุ้น (Record Date) เพือสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2557 ในวันที 27 กุมภาพันธ์ 2557 และให้ รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที 28 กุมภาพันธ์ 2557
4.

กําหนดวันประชุมผู้ถอื หุ้นเพือขออนุมัติการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน

การขออนุ ญาตเพิมทุน / จัดสรรหุ้นเพิมทุน ต่ อหน่ วยราชการทีเกียวข้ อง และเงือนไข การขอ
อนุญาต (ถ้ ามี)

บริ ษัทดําเนินการจดทะเบียนเพิมทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับจาก
วันทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการเพิมทุนดังกล่าว

บริษัทจะขอจดทะเบียนเพิมทุนชําระแล้ วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ เมือมีการใช้ สิทธิ
แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ และขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ รับหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่า วเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนและเข้ าทําการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
5.

วัตถุประสงค์ ของการเพิมทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนทีเพิม

6.

ประโยชน์ ท บี ริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน

7.

ประโยชน์ ท ผี ้ ถู อื หุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน

เพือรองรับการใช้ สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิทีออกและเสนอขายให้ แก่พนักงานของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อย โดยบริ ษัทจะได้ รับเงินทุนภายหลังจากการใช้ สิทธิทีจะซื อหุ้นสามัญ ซึงเงินทุนทีบริ ษัทได้ รับนี จะนําไปใช้ เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทต่อไป
เพือเป็ นการสร้ างแรงจูงใจและตอบแทนความทุ่มเทในการทํางานอย่างต่อเนืองในการปฏิบตั ิงานของ
พนัก งานของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ยต่อ ไปในระยะยาว และเป็ นการรั ก ษาบุค ลากรที มี ค วามรู้ ความสามารถ และมี
ความสําคัญต่อการเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท
7.1

นโยบายเงินปั นผล

7.2

สิทธิรับเงินปั นผล

บริ ษัทมีนโยบายทีจะจ่ายเงินปั นผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะบริ ษัทไม่น้อยกว่าร้ อยละ
40 ของกํ า ไรสุทธิ หลัง หัก เงิ น สํารองตามกฎหมาย (ถ้ า มี) หากไม่ มีเ หตุจํ า เป็ นอื น ใด และการจ่า ยเงิ นปั น ผลนัน ไม่มี
ผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญ
สิทธิของหุ้นสามัญทีออกตามการใช้ สทิ ธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีออกในครัง นี  จะมีสิทธิและ
สภาพเหมือนหุ้นสามัญของบริษัท โดยมีสทิ ธิในการรับเงินปั นผลนับตังแต่
 วนั ทีปรากฏรายชือในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นทียืน
ขอเพิมทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
หน้ า 2 จาก 3

8.

รายละเอียดอืนใดทีจาํ เป็ นสําหรับผู้ถอื หุ้นเพือใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิมทุน/
จัดสรรหุ้นเพิมทุน

9.

ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีท คี ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิมทุน/จัดสรรหุ้น เพิมทุน

- ไม่มี –

ลําดับ
1
2
3
4
5
6

ขัน1 ตอนการดําเนินการ

ประชุมคณะกรรมการเพือขอมติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่
พนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย พร้ อมทังจั
 ดสรรหุ้นเพือรองรับ
การใช้ สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ้นสามัญ
แจ้ งมติคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้น (Record Date) เพือสิทธิในการเข้ าร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557
วันรวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนเพือสิทธิ
ในการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557
จดทะเบียนเพิมทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

ลายมือชือ __________________________________
( นายสมประสงค์ บุญยะชัย )
กรรมการ
ลายมือชือ __________________________________
( นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ )
กรรมการ

วัน เดือน ปี

13 กุมภาพันธ์ 2557
13 กุมภาพันธ์ 2557
27 กุมภาพันธ์ 2557
28 กุมภาพันธ์ 2557

27 มีนาคม 2557
ภายใน 14 วันนับจากวันที
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติ
อนุมตั ิ

กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชือ
แทนบริ ษัท
กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชือ
แทนบริ ษัท

หน้ า 3 จาก 3

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่ อยที่ได้ รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกว่ าร้ อยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทงั ้ หมด
ที่
1.

2.

กรรมการ/พนักงาน
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์

นายไพบูลย์ ภานุวฒ
ั นวงศ์

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่ได้ รับจัดสรร (หน่ วย)

ร้ อยละของจํานวนที่
ออกและเสนอขาย

ไม่เกิน 167,900 หน่วย

ไม่เกินร้ อยละ 14.02

ไม่เกิน 139,700 หน่วย

ไม่เกินร้ อยละ 11.66

เหตุผล ความจําเป็ น และประโยชน์ ท่ บี ริ ษัทจะได้ รับจากการจัดสรร


ดํารงตําแหน่ง ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร มีหน้ าที่กําหนดวิสยั ทัศน์เพื่อชี ้นําทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และ
บริ หารจัดการในเชิงกลยุทธ์ โดยมุ่งสร้ างความเป็ นเลิศด้ านการให้ บริ การ สร้ างความแข็งแกร่ งและความเป็ นผู้นําในการดําเนิน
ธุรกิจ ดูแลการลงทุนของบริ ษัทเพื่อขยายฐานรายได้ ด้วยการเสริ มสร้ างโอกาสใหม่ในการดําเนินธุรกิจ ส่งเสริ มและสนับสนุนการ
พัฒนานวัตกรรมด้ านเทคโนโลยีและการบริ การ รวมทังการพั
้
ฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรที่จะช่วยยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของบริ ษัทและสร้ างการเติบโตอย่างยัง่ ยืน



เพื่อเป็ นการรักษาทรัพยากรบุคคลผู้ทรงคุณค่าให้ ทํางานอยูร่ ่วมกับองค์กร และตอบแทนความมุง่ มัน่ ทุม่ เทในการปฏิบตั ิงานที่ช่วย
สร้ างความเจริ ญเติบโตและความสําเร็ จให้ กับบริ ษัทจนเป็ นที่ประจักษ์ ของลูกค้ า และนักลงทุนทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
รวมถึ ง สาธารณะชนให้ ค วามยอมรั บ ในความความสํ า เร็ จ ที่ เ กิ ด ขึ น้ นอกจากการเป็ นบุ ค ลากรผู้มี ป ระสบการณ์ ความรู้
ความสามารถในธุรกิจที่สงู แล้ ว ยังประกอบด้ วยคุณลักษณะความเป็ นผู้นําที่ถือได้ วา่ เป็ นแบบอย่างทีด่ ีแก่ผ้ นู ํารุ่นต่อไป ที่จะนําพา
บริ ษัทให้ เจริ ญก้ าวหน้ าและพัฒนาถาวรสืบต่อไป



ดํารงตําแหน่ง ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ด้ านเทคนิคมีหน้ าที่กํากับดูแลและพัฒนางานเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมผ่านระบบ
ดาวเทียม การขยายโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมเชิงพาณิชย์ผ่านระบบดาวเทียมของบริ ษัท งานวิศวกรรมและบริ หารจัดการ
เชิงกลยุทธ์ เพื่อรั กษา/ยกระดับคุณภาพการให้ บริ การให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ ได้ มาตรฐานสอดคล้ องกับข้ อกําหนดการ
ให้ บ ริ ก ารที่ เป็ นสากล ศึก ษาเทคโนโลยีใ หม่ที่ ทัน สมัย เพื่อนํ ามาใช้ ใ นการพัฒนาคุณ ภาพโครงข่ า ยสื่ อสารโทรคมนาคมผ่า น
ดาวเทียมของบริ ษัท



เพื่ อเป็ นการรั ก ษาทรั พยากรบุค คลที่ ท รงคุณ ค่า ของบริ ษั ท และตอบแทนความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการทํ า งานที่ ช่ว ยสร้ างความ
เจริ ญเติบโตให้ บริ ษัทมาเป็ นระยะเวลาที่ยาวนาน อีกทังเป็
้ นบุคลากรผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ความชํานาญ และเป็ นมืออาชีพ
เป็ นที่ยอมรับด้ านการบริ หารจัดการ รวมถึงเป็ นผู้นําที่มีบทบาทสําคัญต่อความเจริญก้ าวหน้ าและการเติบโตอย่างมัน่ คงยัง่ ยืนของ
บริ ษัท

ที่

กรรมการ/พนักงาน

3.

ดร.นงลักษณ์ พินยั นิติศาสตร์

4.

นายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่ได้ รับจัดสรร (หน่ วย)

ร้ อยละของจํานวนที่
ออกและเสนอขาย

ไม่เกิน 139,700 หน่วย

ไม่เกินร้ อยละ 11.66

ไม่เกิน 139,700 หน่วย

ไม่เกินร้ อยละ 11.66

เหตุผล ความจําเป็ น และประโยชน์ ท่ บี ริ ษัทจะได้ รับจากการจัดสรร


ดํารงตําแหน่ง ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ด้ านการตลาด มีหน้ าที่กําหนดนโยบายและกลยุทธ์ ด้านการตลาด บริ หารจัดการเชิงกล
ยุทธ์ ด้านการตลาดเพื่อให้ บริ การของบริ ษัทเป็ นที่ร้ ูจกั อย่างกว้ างขวาง ศึกษาการพัฒนาด้ านเทคโนโลยีเพื่อนํามาวางแผนพัฒนา
ตลาดเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและสร้ างรายได้ ให้ กบั บริษัท ติดตามความเคลื่อนไหวด้ านการตลาดของคูแ่ ข่งขันเพื่อปรับนโยบาย
และกลยุทธ์ ของบริ ษัทให้ เหมาะสม รักษาความสามารถในการแข่งขันและการทําการตลาด พัฒนาช่องทาง/การจัด กิจกรรม
การตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้ า รักษาและขยายส่วนแบ่งทางการตลาด สร้ างช่องทางใหม่ๆ ในการสร้ างรายได้



เพื่ อตอบแทนความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการทํ า งานที่ ช่ว ยสร้ างความเจริ ญ เติ บโต และปลูก ฝั งวัฒนธรรมการทํ า งานที่ ส ร้ างความ
เจริ ญก้ าวหน้ าอย่างมัน่ คงให้ กบั บริ ษัทมาอย่างยาวนานจนเป็ นที่ประจักษ์ ของลูกค้ าผู้ใช้ บริการ รวมถึงนักลงทุนทังในประเทศและ
้
ต่างประเทศ นอกจากการเป็ นบุคลากรผู้มีประสบการณ์ ความรู้ และความชํานาญในธุรกิจที่สงู แล้ ว ยังประกอบด้ วยคุณลักษณะ
ความเป็ นผู้นําที่ถือได้ วา่ เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผ้ นู ํารุ่นต่อไป ที่จะนําพาบริษัทให้ เจริญก้ าวหน้ าและพัฒนาถาวรสืบต่อไป

 ดํารงตําแหน่ง ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ด้ านการเงิน มีหน้ าที่กําหนดนโยบายและกลยุทธ์ ด้านการเงิน การบัญชี ดูแลระบบ
การเงินและการใช้ จา่ ยเงินของบริ ษัทเพื่อสร้ างประโยชน์และมูลค่าเพิ่มจากเงินลงทุน ประเมินความเสี่ยงและความคุ้มค่าต่อการ
ลงทุนในการพัฒนาและขยายการลงทุนของบริษัท กํากับดูแลให้ การใช้ จา่ ยเงินในกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ ของบริ ษัทเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประเมินประสิทธิผลที่ได้ และพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกบั นักลงทุนทังในและต่
้
างประเทศ บริ หารจัดการการเงิน การ
บัญชี และธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยให้ เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงกฎระเบียบ
ข้ อบังคับต่างๆ ของ SET, SEC ฯลฯ


เพื่ อเป็ นการรั ก ษาทรั พยากรบุค คลที่ ท รงคุณ ค่า ของบริ ษั ท และตอบแทนความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการทํ า งานที่ ช่ว ยสร้ างความ
เจริ ญเติบโตให้ บริ ษัท อีกทังเป็
้ นบุคลากรผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ความชํานาญ และเป็ นมืออาชีพเป็ นที่ยอมรับด้ านการบริ หาร
จัดการ อันเป็ นประโยชน์ตอ่ กลุม่ บริ ษัทในปั จจุบนั และอนาคต

ที่
5.

กรรมการ/พนักงาน
Mr. Pradeep Unni

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่ได้ รับจัดสรร (หน่ วย)

ร้ อยละของจํานวนที่
ออกและเสนอขาย

เหตุผล ความจําเป็ น และประโยชน์ ท่ บี ริ ษัทจะได้ รับจากการจัดสรร

ไม่เกิน 139,700 หน่วย

ไม่เกินร้ อยละ 11.66

 ดํารงตําแหน่ง รองกรรมการผู้อํานวยการ ส่วนงานการตลาดและงานขาย ประเทศอินเดียและพื ้นที่ 2มีหน้ าที่กํากับดูแลและบริ หาร
จัดการการทําตลาดและการขายเพื่อให้ บริ การของบริ ษัทเป็ นที่ร้ ูจกั อย่างกว้ างขวาง บริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์ ด้านลูกค้ าสัมพันธ์
เพื่อรักษาและขยายฐานลูกค้ าในประเทศอินเดียและแอฟริกา วิจยั และวิเคราะห์ความต้ องการของลูกค้ า ติดตามความเคลื่อนไหว
ด้ านการตลาดและการขายของคู่แข่งขันเพื่อปรับกลยุทธ์ และแผนการทําตลาดและการขายให้ เหมาะสม รักษาความสามารถใน
การแข่งขันและการทําการตลาด พัฒนาช่องทาง/การจัดกิจกรรมการขายการตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้ า รักษาและขยายส่วนแบ่ง
ทางการตลาด สร้ างช่องทางใหม่ๆ ในการสร้ างรายได้


6.

7.

นายปฐมภพ สุวรรณศิริ

นายประมุข ชัยวงศ์วฒ
ุ ิกลุ

ไม่เกิน 116,400 หน่วย

ไม่เกิน 63,600 หน่วย

ไม่เกินร้ อยละ 9.72

ไม่เกินร้ อยละ 5.31

เพื่ อเป็ นการรั ก ษาทรั พยากรบุค คลที่ ท รงคุณ ค่า ของบริ ษั ท และตอบแทนความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการทํ า งานที่ ช่ว ยสร้ างความ
เจริ ญเติบโตให้ บริ ษัทมาเป็ นระยะเวลาที่ยาวนาน อีกทังเป็
้ นบุคลากรผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ความชํานาญ และเป็ นมืออาชีพ
เป็ นที่ยอมรับด้ านการบริ หารจัดการ รวมถึงเป็ นผู้นําที่มีบทบาทสําคัญต่อความเจริญก้ าวหน้ าและการเติบโตอย่างมัน่ คงยัง่ ยืนของ
บริ ษัท

 ดํารงตําแหน่ง หัวหน้ าผู้บริ หารด้ านการตลาด มีหน้ าที่บริ หารและกํากับดูแลกลยุทธ์ ตลอดจนกิจกรรมทางการตลาด รวมถึง
พัฒนาธุรกิจทังหมด
้
เพื่อให้ เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์ที่องค์กรกําหนด พัฒนาธุรกิจการบริ การ เพื่อให้ บริ ษัทเป็ นที่ร้ ู จกั อย่างกว้ างขวาง
ทังการบริ
้
หารจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อขยายฐานลูกค้ า วิจัยและวิเคราะห์ความต้ องการของลูกค้ า ติดตามความเคลื่อนไหวด้ าน
การตลาดและเทคโนโลยี เพื่อปรับกลยุทธ์ และแผนการทําตลาดให้ เหมาะสม สร้ างช่องทางใหม่ๆ ในการสร้ างรายได้


เพื่ อเป็ นการรั ก ษาทรั พยากรบุค คลที่ ท รงคุณ ค่า ของบริ ษั ท และตอบแทนความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการทํ า งานที่ ช่ว ยสร้ างความ
เจริ ญเติบโตให้ บริ ษัท อีกทังเป็
้ นบุคลากรผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ความชํานาญ และเป็ นมืออาชีพเป็ นที่ยอมรับด้ านการบริ หาร
จัดการ อันเป็ นประโยชน์ตอ่ กลุม่ บริ ษัทในปั จจุบนั และอนาคต



ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการอาวุโส ส่วนงานวิศวกรรมและปฎิบตั ิการดาวเทียม มีหน้ าที่บริ หารจัดการสร้ าง
ดาวเทียม และกํากับดูแลงานด้ านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายระบบดาวเทียม เพื่อยกระดับความสามารถและ
คุณภาพการให้ บริ การ ตอบสนองความต้ องการการใช้ บริการใหม่ๆ ของลูกค้ า



เพื่ อเป็ นการรั ก ษาทรั พยากรบุค คลที่ ท รงคุณ ค่า ของบริ ษั ท และตอบแทนความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการทํ า งานที่ ช่ว ยสร้ างความ
เจริ ญเติบโตให้ บริ ษัท อีกทังเป็
้ นบุคลากรผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ความชํานาญ และเป็ นมืออาชีพเป็ นที่ยอมรับด้ านการบริ หาร
จัดการ อันเป็ นประโยชน์ตอ่ กลุม่ บริ ษัทในปั จจุบนั และอนาคต

ประกาศ
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
เรื อง ห้ ามการกระทําทีมีลักษณะเป็ นการครอบงํากิจการโดยคนต่ างด้ าว
พ.ศ.2556
__________________
____
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โดยทีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้
ประกาศใช้ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื อง การ
กําหนดข้ อห้ ามการกระทําทีมีลกั ษณะเป็ นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้ าว พ.ศ.2555 กําหนดให้ ผ้ รู ับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีสองทีมีโครงข่ายเป็ นของตนเอง และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบทีสาม ซึง ต้ องกําหนดข้ อห้ ามการกระทําทีมีลกั ษณะเป็ นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้ าว โดยต้ องได้ รับอนุมตั ิ
จากทีประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นเท่านัน+

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) ซึง ได้ รับการอนุมตั ิจากทีประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 วันที 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 แล้ ว เพือเป็ นการรับรองว่า จะไม่มีการครอบงํากิจการโดย
คนต่างด้ าว จึงกําหนดข้ อห้ ามการกระทํา ดังต่อไปนี +

1. ห้ ามกระทําการครอบงํากิจการโดยผ่านการให้ คนต่างด้ าว ตัวแทน หรื อตัวแทนเชิดเข้ ามาถือหุ้น
ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมเพือหลีกเลียงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื อง การกําหนดข้ อห้ ามการกระทําทีมีลกั ษณะเป็ นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้ าว พ.ศ.
2555

2. ห้ ามกระทําการครอบงํากิจการ โดยผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างด้ าวเอง หรื อถือผ่านผู้แทนหรื อ
ตัวแทนของคนต่างด้ าว โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิ พิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกิ นกว่าสัดส่วน
จํานวนหุ้นทีถือไว้ จริ ง หรื อเป็ นหุ้นทีมีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นทีถือโดยผู้มีสญ
ั ชาติไทย
3. ห้ ามกระทํ าการครอบงํากิจการผ่านการที คนต่างด้ าวมีอํานาจควบคุมหรื อมีอิทธิ พลไม่ว่าโดย
ทางตรงหรื อทางอ้ อมในการกําหนดนโยบาย การบริ หารจัดการ การดําเนินงาน หรื อการแต่งตังกรรมการ
+
หรื อผู้บริ หาร
ระดับสูงของบริ ษัท

ผู้บริ หารระดับสูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จดั การ ผู้จดั การ ผู้อํานวยการ หัวหน้ า
ผู้บริ หารด้ านจัดซื +อ หัวหน้ าผู้บริ หารด้ านการเงิน หรื อบุคคลอืนใดซึง มีอํานาจควบคุมหรื ออิทธิพลต่อการบริ หารกิจการ
หรื อประกอบกิจการโทรคมนาคมในกิจการของบริ ษัท
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4. ห้ ามกระทําการครอบงํากิจการ โดยผ่านการมีนิติสมั พันธ์ กบั แหล่งทีมาของเงินลงทุนและเงินกู้
จากคนต่างด้ าวหรื อนิติบุคคลในเครื อ เช่น การคํ +าประกันเงินกู้ การให้ ก้ เู งินในอัตราดอกเบี +ยตํากว่าราคาตลาด การ
ประกันความเสียงทางธุรกิจ หรื อการให้ สินเชือ ทังนี
+ + ในลักษณะทีมีการเลือกปฏิบตั ิ

5. ห้ ามกระทําการครอบงํากิจการ โดยผ่านการทําสัญญาเกียวกับทรัพย์สินทางปั ญญา สัญญา
แฟรนส์ไชส์ (Franchise) หรื อสัญญาทีให้ สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับคนต่างด้ าวหรื อนิติบคุ คลในเครื อ และสัญญาดังกล่าว
มีผลเป็ นการถ่ายโอนค่าใช้ จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้ แก่คนต่างด้ าว

6. ห้ ามกระทําการครอบงํากิจการ โดยผ่านการทําสัญญาจัดซื +อจัดจ้ างหรื อสัญญาจ้ างบริ หารกับ
คนต่างด้ าวหรื อนิติบคุ คลในเครื อ หรื อลูกจ้ างหรื อพนักงานของคนต่างด้ าวหรื อนิติบคุ คลในเครื อ และสัญญาดังกล่าวมี
ผลเป็ นการถ่ายโอนค่าใช้ จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้ แก่คนต่างด้ าว

7. ห้ ามกระทําการครอบงํากิจการ โดยผ่านการร่ วมประกอบกิจการกับคนต่างด้ าวหรื อนิติบุคคล
ในเครื อ โดยมีการจัดสรรหรื อแบ่งต้ นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะทีมีผลเป็ นการถ่ายโอนค่าใช้ จ่ายและ
ผลประโยชน์ตอบแทนให้ แก่คนต่างด้ าว
8. ห้ ามกระทําการครอบงํากิจการ โดยผ่านการทําธุรกรรมในลักษณะโอนราคา (Transfer pricing)
หรื อสมยอมด้ านราคากับคนต่างด้ าวหรื อนิติบคุ คลในเครื อ
ประกาศนี +ให้ มีผลใช้ บงั คับตังแต่
+ วนั ที 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556

(นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา)
ประธานกรรมการ
บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

