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ที� TC-CP 004/2556    13 กุมภาพนัธ์ 2557  เรื�อง  แจ้งมติการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั 	งที� 3/2557 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ  ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ�งที�สง่มาด้วย: 1.  รายละเอียดของโครงการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิให้แก่พนกังานของ บริษัทและบริษัทย่อย (โครงการใบสาํคญัแสดงสิทธิ) 2.     แบบรายงานการเพิ�มทนุ (แบบ F53-4)     3. ความเห็นของคณะอนกุรรมการกําหนดค่าตอบแทน  4. ข้อห้ามการกระทําที�มีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนตา่งด้าว   ด้วยที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) (บริษัท) ครั 	งที� 3/2557 เมื�อวนัที� 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 2005 ชั 	นที� 20 อาคารอินทชัทาวเวอร์ เลขที� 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีมติสรุปได้ดงันี 	  1.  อนมุติังบการเงินสําหรับปีสิ 	นสดุวนัที� ณ วนัที�  31 ธนัวาคม 2556 

2. อนมุติัการจัดสรรกําไรสทุธิเป็นเงินปันผลประจําปี 2556 ในอตัราหุ้นละ 0.45 บาทต่อหุ้น คิดเป็น เงินปันผลจ่ายทั 	งสิ 	นประมาณ 493 ล้านบาท   บริษัทกําหนดปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื�อกําหนดสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการรับเงินปันผลในวันที� 4 เมษายน 2557 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 23 เมษายน 2557 ทั 	งนี 	 บริษัทจะนําเสนอให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลตอ่ไป 
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3. อนุมัติการแต่งตั 	งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2557 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากดั ซึ�งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดงัมีรายชื�อดงันี 	 
• นายสพุจน์  สิงห์เสน่ห์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 2826 
• นางสาวสมบรูณ์  ศภุศิริภิญโญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 3731 
• นายเจริญ  ผู้สมัฤทธิ6เลิศ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4068 โดยกําหนดให้คนใดคนหนึ�งเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2557 ภายในวงเงิน 1.860 ล้านบาท  ทั 	งนี 	การแตง่ตั 	งผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2557  ได้รับการพิจารณาและอนุมตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยบริษัทฯ จะนําเสนอตอ่ที�ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 เพื�อพิจารณาอนุมตัติอ่ไป   4. อนมุติัการแตง่ตั 	งกรรมการที�พ้นจากตาํแหน่งตามวาระให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่ง  ตามรายละเอียดดงันี 	  4.1  กรรมการที�พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ มีดงันี 	 4.1.1 นางศภุจี สธุรรมพนัธุ์  กรรมการและกรรมการบริหาร    4.1.2 นางชรินทร วงศ์ภธูร กรรมการอิสระ     4.1.3 นายสาํเรียง เมฆเกรียงไกร กรรมการอิสระ  4.2  เห็นชอบมมีตินําเสนอตอ่ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื�อขออนมุตักิารแตง่ตั 	ง กรรมการที�ออกตามวาระ ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ�ง ดงันี 	    4.2.1 นางศภุจี สธุรรมพนัธุ์ กรรมการและกรรมการบริหาร     4.2.2 นางชรินทร วงศ์ภธูร กรรมการอิสระ     4.2.3 นายสาํเรียง เมฆเกรียงไกร กรรมการอิสระ   
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4.3  อนุมตัิให้เปลี�ยนแปลงจํานวนกรรมการของบริษัท โดยให้แต่งตั 	งกรรมการเพิ�ม จํานวน 1 ตําแหน่ง ทั 	งนี 	 คณะกรรมการมอบอํานาจให้คณะอนุกรรมการบรรษัท ภิบาลและสรรหาคดัเลือกบุคคลที�มีคณุวุฒิเหมาะสมตามเกณฑ์การคดัสรรของคณะกรรมการฯ ทั 	งนี 	รายละเอียด ประวติัของกรรมการของกรรมการที�ได้รับการคดัเลือก จะได้เปิดเผยให้แก่ผู้ ถือหุ้นทราบก่อนวนัที�บริษัทเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น   ทั 	งนี 	 บริษัทจะนําเสนอตอ่ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 พิจารณาอนุมตัิ ตอ่ไป   5. อนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกําหนดค่าตอบแทน โดยได้นําเสนอให้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 ภายในวงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท ทั 	งนี 	 จะนําเสนอเข้าที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 เพื�อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 
6. อนุมตัิการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื 	อหุ้นสามญัให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย จํานวนไมเ่กิน 1,197,700 หน่วย ในราคาหน่วยละ 0 บาท ในอตัราใช้สิทธิแปลงสภาพ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิตอ่ 1 หุ้นสามญั ในราคาใช้สิทธิ 38.265 บาท โดยจะนําเสนอต่อที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 เพื�อพิจารณาอนุมตัิตอ่ไป (รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 1)  7. อนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัจํานวนไม่เกิน 1,197,700 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื�อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื 	อหุ้ นสามัญให้แก่กรรมการและ พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยจะนําเสนอต่อที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 เพื�อพิจารณาอนมุตัติอ่ไป (รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 2)  
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8. อนุมตัิการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละรายที�มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ5 ของใบสําคญัแสดงสิทธิทั 	งหมดของโครงการ ซึ�งได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนแล้ว โดยมีรายชื�อดงัตอ่ไปนี 	 1. นางศภุจี  สธุรรมพนัธุ์ 2. นายไพบลูย์  ภานวุฒันวงศ์ 3. ดร.นงลกัษณ์  พินยันิติศาสตร์ 4. นายวฒิุ  อศัวเสริมเจริญ 5. Mr. Pradeep  Unni  6. นายปฐมภพ สวุรรณศิริ 7. นายประมขุ ชยัวงศ์วฒิุกลุ  ทั 	งนี 	 บริษัทจะนําเสนอต่อที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 พิจารณาอนุมตัิต่อไป  (รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 3)  9. อนุมัติเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 5,483,097,700 บาท (1,095,937,540 หุ้ น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท) เป็น 5,489,086,200 บาท (1,097,817,240 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท) โดยหุ้นที�เพิ�มขึ 	นจํานวน 1,197,700 หุ้น (5,988,500 บาท) เพื�อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื 	อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัท โดยจะนําเสนอต่อที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2557 เพื�อพิจารณาอนุมัติตอ่ไป 
10. อนมุติัให้แก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท ให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุ เป็นดงันี 	 “ข้อ 4   ทนุจดทะเบียนของบริษัท จํานวน  5,489,086,200    บาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามญั จํานวน   1,097,817,240    หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ                                           -ไมมี่- มลูคา่หุ้นละ                                              5   บาท ทั 	งนี 	 บริษัทจะนําเสนอตอ่ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 พิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 
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  11. อนุมตัิให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 	   ชนิดของหุ้นกู้  :หุ้นกู้ ชนิดระบุชื�อผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีหรือไมมี่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้   ระยะเวลา   :ไมเ่กิน 10 ปี  วงเงินที�ออกและเสนอขาย :ไมเ่กิน 7, 000 ล้านบาท  สกลุเงิน :บาท หรือ เหรียญดอลลา่ร์สหรัฐ เสนอขายตอ่  :ผู้ลงทุนทั�วไป ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศและ/หรือผู้ลงทนุสถาบันต่างประเทศ และ/หรือผู้ ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ กรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยให้เสนอขายครั 	งเดียวหรือหลายครั 	งก็ได้ วตัถปุระสงค์  :เพื�อการลงทุน และ/หรือ รีไฟแนนซ์ และ/หรือใช้เป็น เงินทนุหมนุเวียน โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและอนุมตัิให้ดําเนินการที�เกี�ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ทั 	งนี 	 บริษัทจะนําเสนอตอ่ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 พิจารณาอนมุติัตอ่ไป  12. อนุมัติเห็นชอบให้เสนอที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติหนังสือกําหนดข้อห้ามการกระทําที�มีลกัษณะครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว ตามข้อกําหนดในบัญชีแนบท้ายของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ให้บริษัทต้องนําเข้าขอพิจารณาและอนุมตัิในที�ประชุมสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้น เพื�อยื�นตอ่ กสทช. (รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 4)   
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13. อนุมตัิเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ในวันพฤหสับดีที� 27 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั 	นล็อบบี 	 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา่ ลาดพร้าว กรุงเทพ เลขที� 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี 	  วาระที� 1  เรื�องแจ้งเพื�อทราบ วาระที� 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2556 ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 28 มีนาคม 2556  วาระที� 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกบัผลการดําเนินงานของ    บริษัทประจําปี 2556  วาระที� 4 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปีสิ 	นสดุ ณ    วนัที� 31ธนัวาคม 2556 วาระที� 5 พิจารณาอนมุตัิจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล   วาระที� 6 พิจารณาอนมุตัแิตง่ตั 	งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2557 วาระที� 7 พิจารณาอนมุตัแิตง่ตั 	งกรรมการแทนกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งตาม   วาระ ประจําปี 2557 วาระที� 8 พิจารณาและอนุมตัิการเปลี�ยนแปลงจํานวนกรรมการของบริษัท โดยให้แตง่ตั 	งกรรมการเพิ�ม จํานวน 1 ตําแหน่ง วาระที� 9 พิจารณาอนมุตัิกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 วาระที� 10 พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื 	อหุ้น สามญัให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จํานวนไม่เกิน 1,197,000 หนว่ย วาระที� 11 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละรายที�มีสิทธิจะได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิเกินกวา่ร้อยละ 5 ของโครงการ 



 

หน้า 7 จาก 7 

วาระที� 12 พิจารณาอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน 5,483,097,700 บาท เป็น 5,489,096,200 บาท วาระที� 13 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียน วาระที� 14 พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามญัจํานวนไม่เกิน 1,197,700 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื�อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื 	อหุ้นสามญัให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย วาระที� 15   พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินจํานวนไมเ่กิน 7,000 ล้าน   บาท วาระที� 16   อนมุตัิข้อห้ามการกระทําที�มีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคน ตา่งด้าว   วาระที� 17 พิจารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี)    ทั 	งนี 	 บริษัทจะกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2557 (Record Date) ในวันที�ในวันที� 27 กุมภาพันธ์ 2557 และให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน ในวนัที� 28 กมุภาพนัธ์ 2556    จงึเรียนมาเพื�อโปรดทราบ ขอแสดงความนบัถือ   (นายวฒิุ อศัวเสริมเจริญ) หวัหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการเงิน บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 
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สรุปรายละเอียดการเสนอขายและข้อกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธแิละหุ้นรองรับของ บริษัท ไทยคม จาํกัด (มหาชน) จาํนวนไม่เกนิ  1,197,700 หุ้น ให้แก่พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย 
1.  คํานิยาม บริษัท หมายถงึ บริษทั ไทยคม จํากดั (มหาชน) พนกังาน หมายถงึ พนกังานของบริษทัและ/หรือบริษัทย่อย ซึ�งตกลงทํางานให้แก่บริษทัและ/หรือบริษัทย่อย เนื�องจากการจ้างแรงงาน โดยได้รับเงนิเดือน ค่าจ้าง หรือสิ�งของอื�นใดเป็นการตอบแทนการทํางาน โครงการใบสําคญัแสดงสิทธิ  หมายถงึ  โครงการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื (อหุ้นสามญัของบริษัทให้แก่พนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ใบสําคญัแสดงสิทธิ หมายถงึ ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื (อหุ้นสามญัของบริษัท หุ้นรองรับ หมายถงึ หุ้นสามญัของบริษทัที�ออกใหม่และจดัสรรไว้เพื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 
2.  วัตถุประสงค์และความจําเป็น  การกําหนดให้มีโครงการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่พนกังานของบริษทัและบริษัทย่อยในครั (งนี ( (โครงการใบสําคญัแสดงสิทธิ) มีวตัถปุระสงค์เพื�อเป็นแนวทางในการรักษาทรัพยากรบคุคลที�มีคณุค่าต่อบริษัทให้ทํางานกบัองค์กรอย่างต่อเนื�อง และสร้างประโยชน์สงูสุดให้แก่บริษทัและบริษัทย่อยเพื�อการเติบโตที�ยั�งยืนในระยะยาว นอกจากนี (ยงัเป็นการสร้างแรงจงูใจและตอบแทนการปฏิบตัิงานของพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยการให้ผลประโยชน์ตอบแทนเพิ�มเติมโดยการมุ่งผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่างบริษัท ผู้ ถือหุ้นและพนกังาน เพื�อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนกังานทํางานกบับริษัทและบริษทัย่อยต่อไปในระยะยาว ใบสําคญัแสดงสิทธิที�ออกจะมีอายุไม่เกิน 5 ปี นบัจากวนัออกและเสนอขาย โดยในปี 2557 นี (บริษัทจะออกใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่พนกังาน จํานวนไมเ่กิน 1,197,700 หน่วย และจดัสรรหุ้นสามญัเพื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวนไม่เกิน 1,197,700  หุ้น (มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 5 บาท) คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.11 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั (งหมดของบริษัท  
รายละเอียดของใบสําคญัแสดงสทิธิตามโครงการใบสําคญัแสดงสิทธิสําหรับปี 2557 ที�จะได้นําเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นปรากฏตามข้อมลูด้านล่างนี (  
3.  รายละเอียดของหลักทรัพย์ที�เสนอขาย 
3.1. ลักษณะสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิ ประเภทของหลกัทรัพย์ที�เสนอขาย ใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื (อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) 
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ชนิดของหลกัทรัพย์ที�เสนอขาย ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื (อหุ้นสามญัของบริษัทชนิดระบุชื�อผู้ ถือและโอนเปลี�ยนมือไม่ได้เว้นแต่กรณีตามข้อ 5.2.3 ของข้อกําหนดสิทธินี (  อายใุบสําคญัแสดงสิทธิ ไม่เกิน 5 ปีนบัจากวนัที�ออกและเสนอขาย จํานวนที�เสนอขาย ไม่เกิน 1,197,700  หน่วย ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท (ศนูย์บาท) อตัราการใช้สิทธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื (อหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิตามที�กําหนดในข้อกําหนดสิทธิและเงื�อนไขของใบสําคญัแสดงสิทธ ิราคาการใช้สิทธิที�จะซื (อหุ้น ราคาตลาดเฉลี�ยถ่วงนํ (าหนกัของหุ้นของบริษัทที�ทําการซื (อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 7 วนัทําการติดต่อกนัก่อนวนัที�คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้นเพื�อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้ นรองรับ หรือคิดเป็นราคา 38.265 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามที�กําหนดในข้อกําหนดสิทธิและเงื�อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ)  โดยราคาใช้สิทธิดงักล่าวเป็นราคาที�ไม่ตํ�ากว่าร้อยละเก้าสิบของราคาตลาดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที� สจ. 39/2551 เรื�องการคํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกําหนดราคาตลาดเพื�อการเสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ในราคาตํ�าลงวนัที� 24 ธนัวาคม 2551  จํานวนหุ้นที�ออกเพื�อรองรับ จํานวนไม่เกิน 1,197,700  หุ้น (มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 5 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั (งหมด ระยะเวลาเสนอขาย เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นบัจากวนัที�ที�ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 อนมุตัิให้ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิตามโครงการใบสําคญัแสดงสิทธิ วนัออกและเสนอขาย คณะกรรมการบ ริษัทห รือบุคคลที� ไ ด้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ กําหนดวันออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครั (งนี ( หลังจากที�ได้รับการอนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว  วิธีการเสนอขาย เสนอขายให้แก่พนักงานโดยตรง โดยไม่ผ่านตัวแทน หรือ ผู้ รับช่วงซื (อหลักทรัพย์  คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที� ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที�พนักงานแต่ละรายจะได้รับจัดสรร โดยพิจารณาจากขอบเขต หน้าที� ความรับผิดชอบ ศักยภาพรวมทั (ง
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ผลงานและประโยชน์ที�ทําให้แก่บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยตามหลกัเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท   ตลาดรองของใบสําคญัแสดงสิทธิ  ไม่มี 
4. ข้อกําหนดสิทธิและเงื�อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ4.1. ระยะเวลาการใช้สิทธิ 4.1.1 (ยกเว้นในกรณีตามข้อ 4.1.2 และข้อ 4.1.3 ข้างท้ายนี () ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื (อหุ้นสามญัที�ออกใหม่ของบริษัทได้ในวนักําหนดการใช้สิทธิและมีเงื�อนไขการใช้สิทธิในแต่ละครั (ง ดงันี (   4.1.1.1 วนักําหนดการใช้สิทธิ ครั (งที� 1 คือ วนัที� 1 มิถนุายน 2560   สามารถใช้สิทธิซื (อหุ้นสามญัได้ในจํานวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบสําคญัแสดงสิทธิทั (งหมดที�ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับจดัสรร  4.1.1.2 วนักําหนดการใช้สิทธิ ครั (งที� 2 คือ วนัที� 1 มิถนุายน 2561   สามารถใช้สิทธิซื (อหุ้นสามญัได้เพิ�มอีกในจํานวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบสําคญัแสดงสิทธิทั (งหมดที�ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับจดัสรร หรือ ในกรณีที�ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมิได้ใช้สิทธิซื (อหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิในวนักําหนดการใช้สิทธิครั (งที� 1 สามารถใช้สิทธิซื (อหุ้นสามัญได้ในจํานวนไม่เกิน 2 ใน 3 ส่วนของใบสําคัญแสดงสิทธิทั (งหมดที�ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้รับจดัสรร 4.1.1.3  วันกําหนดการใช้สิทธิ ครั (งที�  3 (ครั (งสุดท้าย) คือ วันใดวันหนึ�งในระหว่างวันที�  25-31 พฤษภาคม 2562   สามารถใช้สิทธิซื (อหุ้นสามญัได้เพิ�มอีกในจํานวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบสําคญัแสดงสิทธิทั (งหมดที�ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับจดัสรร หรือ ในกรณีที�ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมิได้ใช้สิทธิซื (อหุ้ นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิในวันกําหนดการใช้สิทธิครั (งที�  1 และในวันกําหนดการใช้สิทธิครั (งที�  2 สามารถใช้สิทธิซื (อหุ้ นสามัญตามจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั (งหมดที�ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับจดัสรร หรือ ในกรณีที�ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมิได้ใช้สิทธิซื (อหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิในวนักําหนดการใช้สิทธิครั (งที� 2 สามารถใช้สิทธิซื (อหุ้นสามัญได้ในจํานวนไม่เกิน 2 ใน 3 ส่วนของใบสําคัญแสดงสิทธิทั (งหมดที�ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้รับจดัสรร ในกรณีที�วนักําหนดการใช้สิทธิทั (ง 3 ครั (งข้างต้นตรงกบัวนัหยดุทําการ ให้เลื�อนวันกําหนดการใช้สิทธิมาเป็นวนัทําการสุดท้ายก่อนวนัใช้สิทธิดงักล่าว ใบสําคัญแสดงสิทธิที�เหลือจากการไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันสุดท้ายของวันกําหนดการใช้สิทธิ ครั (งที� 3 ดงักล่าวข้างต้น จะสิ (นสภาพลงและไม่สามารถใช้สิทธิได้อีกต่อไป และให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที�เหลือ โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จากบริษัท  
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4.1.2 กําหนดการใช้สิทธิและเงื�อนไขการใช้สิทธิหากเกิดเหตกุารณ์ที�ระบไุว้ 4.1.2.1 หากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ�งดังต่อไปนี ( เกิดขึ (นในระหว่าง 3 ปีแรกนบัจากวนัที�ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้ระยะเวลาการใช้สิทธิ รวมถึงเงื�อนไขการใช้สิทธิเป็นไปตามข้อกําหนดภายใต้ข้อ 4.1.2 นี ( (1)  เมื�อบริษทัซื (อหรือขายสินทรัพย์ที�มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์ที�มีตวัตนสุทธิของบริษัท โดยคําจํากัดความของสินทรัพย์ที�มีตัวตนสุทธิ รวมถึงหลักเกณฑ์ในการคํานวณมูลค่าสินทรัพย์ที�มีตัวตนสุทธิดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื�อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียน ในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมถึงที�อาจมีการแก้ไข เพิ�มเติม หรือเปลี�ยนแปลงต่อไปในอนาคต (หากมี))  (2) เมื�อผู้ ถือหุ้นของบริษทัซึ�งถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนที�มากที�สดุของหุ้นที�ออกและชําระแล้วของบริษัทได้โอนหรือขายหุ้นของบริษทัตนเองให้กบัคุคลอื�น (ที�มิใช่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของผู้ ถือหุ้นผู้ โอนหรือขายหุ้นดังกล่าว) และมีผลทําให้บุคคลอื�นรับโอนหรือซื (อหุ้นนั (นได้มาซึ�งหุ้นหรือเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทในสดัส่วนตั (งแต่หรือเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที�ออกและชําระแล้วทั (งหมดของบริษัท 4.1.2.2 เมื�อเกิดเหตุใดเหตุการณ์หนึ�งตามข้อ 4.1.2.1 ข้างต้น  บริษัทจะทําการแจ้งให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบภายใน 3 วนัทําการนบัจากวนัที�เกิดเหตุการณ์ (ในกรณีตามข้อ 4.1.2.1 (1) ได้แก่ วันที�บริษัทโอนหรือรับโอนกรรมสิทธ์ในสินทรัพย์ที�ขายหรือซื (อ (แล้วแต่กรณี) ดงักล่าวโดยถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย หรือในกรณีที�ตามข้อ 4.1.2.1 (2) ได้แก่ วนัที�บริษัทได้รับแจ้งหรือทราบถงึการเกิดขึ (นของเหตกุารณ์ดงักล่าวอย่างเป็นทางการ) และผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื (อหุ้นสามญัที�ออกใหม่ของบริษัทได้ในวันกําหนดการใช้สิทธิและเงื�อนไขการใช้สิทธิ ดงันี ( (1) วันกําหนดการใช้สิทธิ ครั (งที� 1 คือ วันทําการที� 7 นับจากวันที�บริษัทได้แจ้งให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบถึงการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวในข้อ 4.1.2.1 (1) หรือ (2) (แล้วแต่กรณี)    สามารถใช้สิทธิซื (อหุ้นสามัญได้ในจํานวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบสําคัญแสดงสิทธิทั (งหมดที�ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับจดัสรร  (2) วันกําหนดการใช้สิทธิ ครั (งที� 2 คือวันที�ครบกําหนด 1 ปีนับจากวนักําหนดการใช้สิทธิ ครั (งที� 1  สามารถใช้สิทธิซื (อหุ้นสามญัได้เพิ�มอีกในจํานวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบสําคญัแสดงสิทธิทั (งหมดที�ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้รับจัดสรร หรือ ในกรณีที�ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมิได้ใช้สิทธิซื (อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิในวนักําหนดการใช้สิทธิครั (งที� 1 สามารถใช้สิทธิซื (อหุ้นสามัญได้ในจํานวนไม่เกิน 2 ใน 3 ส่วนของใบสําคัญแสดงสิทธิทั (งหมดที�ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับจดัสรร (3) วันกําหนดการใช้สิทธิ ครั (งที� 3 (ครั (งสุดท้าย) คือ คือวันที�ครบกําหนด 2 ปีนับจากวันกําหนดการใช้สิทธิครั (งที� 1 
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สามารถใช้สิทธิซื (อหุ้นสามญัได้เพิ�มอีกในจํานวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบสําคญัแสดงสิทธิทั (งหมดที�ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้รับจัดสรร หรือ ในกรณีที�ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมิได้ใช้สิทธิซื (อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิในวนักําหนดการใช้สิทธิครั (งที� 1 และในวนักําหนดการใช้สิทธิครั (งที� 2 สามารถใช้สิทธิซื (อหุ้นสามญัตามจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิทั (งหมดที�ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้รับจัดสรร หรือ ในกรณีที�ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมิได้ใช้สิทธิซื (อหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิในวนักําหนดการใช้สิทธิครั (งที� 2 สามารถใช้สิทธิซื (อหุ้นสามัญได้ในจํานวนไม่เกิน 2 ใน 3 ส่วนของใบสําคัญแสดงสิทธิทั (งหมดที�ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับจดัสรร ในกรณีที�วนักําหนดการใช้สิทธิทั (ง 3 ครั (งข้างต้นตรงกบัวนัหยดุทําการ ให้เลื�อนวนักําหนดการใช้สิทธิมาเป็นวนัทําการสุดท้ายก่อนวนัใช้สิทธิดงักล่าว ใบสําคัญแสดงสิทธิที�เหลือจากการไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันสุดท้ายของวันกําหนดการใช้สิทธิ ครั (งที� 3 ตามข้อ 4.1.2.2 นี ( จะสิ (นสภาพลงและไม่สามารถใช้สิทธิได้อีกต่อไป และให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที�เหลือ โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จากบริษัท 4.1.3 กําหนดการใช้สิทธิและเงื�อนไขการใช้สิทธิกรณีที�บริษัทขอเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ในระหว่างอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ (ไม่เกิน 5 ปีนบัจากวนัที�ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ) หากบริษัทขอเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื (อหุ้นสามญัที�ออกใหม่ของบริษัทตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้ทั (งหมด (ครั (งเดียวทั (งจํานวน) ภายใน 15 วนัทําการนบัจากวนัที�บริษัทได้แจ้งให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทราบถึงมติของที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทซึ�งอนุมตัิให้เพิกถอนหุ้นของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยบริษัทจะทําการแจ้งให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทราบภายใน 3 วนัทําการนบัจากวนัที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษทัอนมุตัิการเพิกถอนหุ้นดงักล่าว   ใบสําคญัแสดงสิทธิที�เหลือจากการไม่ได้ใช้สิทธิตามข้อ 4.1.3 นี ( จะสิ (นสภาพลงและไม่สามารถใช้สิทธิได้อีกต่อไป และให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที�เหลือ โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จากบริษัท 4.1.4 ในกรณีที�เกิดเหตุการณ์ตามเงื�อนไขที�ระบุไว้ในข้อ 4.1.2 หรือข้อ 4.1.3 ให้วันกําหนดการใช้สิทธิและเงื�อนไขการใช้สิทธิที�ระบุไว้ในข้อ 4.1.1 เป็นอนัยกเลิกหรือไม่มีผลใช้บงัคบั และให้วนักําหนดการใช้สิทธิและเงื�อนไขการใช้สิทธิเป็นไปตามที�ระบไุว้ในข้อ 4.1.2 หรือ 4.1.3 (แล้วแต่กรณี) แทน 
4.2. ระยะเวลาแสดงความจาํนงการใช้สิทธ ิ

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซื (อหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิในระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. ภายใน 3 วนัทําการก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิแต่ละครั (งตามที�กําหนดในข้อ 4.1.1 ข้อ 4.1.2 เว้นแต่เป็นกรณีการใช้สิทธิซื (อหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิตามข้อ 4.1.3 และการใช้สิทธใินครั (งสดุท้าย ตามข้อ 4.1.1.3 และ 4.1.2.2 (3) กําหนดให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิต้องแสดงความจํานงในการใช้สิทธิดังกล่าวภายในช่วงระยะเวลา 15 วนัก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิในการใช้สิทธิในครั (งสุดท้าย   
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4.3. ขั  นตอนการใช้สิทธ ิ
4.3.1. ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ที�มีความประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ จะต้องดําเนินการและนําส่งเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี (ต่อนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ ในระหว่างระยะเวลาแสดงความจํานงการใช้สิทธิ   

4.3.1.1. แบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิซื (อหุ้นสามัญ ที�ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการ (สามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิได้ที�สํานักทรัพยากรบคุคลของบริษัท) ทั (งนี ( ในกรณีที�ผู้จดัการมรดก ทายาทโดยธรรม ผู้ รับพินยักรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้ อนุบาล ตามกฎหมาย ตามข้อ 5.2.3 ของข้อกําหนดสิทธินี (เป็นผู้ แสดงความจํานงดงักล่าว  ให้นําส่งแบบแสดงความจํานงที�ได้กรอกข้อความถูกต้องชดัเจน และครบถ้วนทกุรายการดงักล่าว พร้อมทั (งหลกัฐานแสดงการเข้าเป็นผู้ รับโอนสิทธิโดยถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายและเงื�อนไขในข้อ 5.2.3 ของข้อกําหนดสิทธินี ( 
4.3.1.2. ใบสําคญัแสดงสิทธิตามจํานวนที�ระบไุว้ในแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิซื (อหุ้นสามญั  
4.3.1.3. ชําระเงินค่าหุ้นตามจํานวนที�ระบใุนแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซื (อหุ้นสามญั  
4.3.1.4. ชําระเงินค่าภาษีเงินได้หกั ณ ที�จ่าย ที�เกิดขึ (นจากการใช้สิทธิซื (อหุ้นสามญั ซึ�งบริษัทมีหน้าที�ต้องนําส่งกรมสรรพากรตามกฎหมาย 

4.3.2. ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ เป็นผู้รับภาระภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาที�เกิดขึ (นจากการใช้สิทธิซื (อหุ้นสามญั  
4.3.3. ในกรณีที�ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ไม่ชําระเงินค่าภาษีเงินได้หกั ณ ที�จ่ายที�เกิดขึ (นจากการใช้สิทธิซื (อหุ้นสามญันี (ให้แก่บริษทัตามข้อ 4.3.1.4 เต็มตามจํานวนในเวลาที�กําหนด ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม และบริษัทได้นําเงินของบริษัทเท่ากบัจํานวนเงินค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที�จ่ายที�บริษัทมีหน้าที�ต้องนําส่งตามกฎหมายต่อกรมสรรพากรไปก่อนแล้ว ชําระเงินภาษีแทนพนกังานที�เข้าร่วมโครงการ ให้ถือว่าพนกังานที�เข้าร่วมโครงการตกลง (โดยไม่ยกเลิกเพิกถอน) ให้แก่บริษัทในการหกัเงินค่าภาษีจํานวนใดๆ ที�บริษัทได้ชําระล่วงหน้าไปก่อนแทนพนกังานที�เข้าร่วมโครงการนั (นจากเงินค่าจ้าง โบนสัหรือผลประโยชน์อื�นใดที�บริษัทจะจ่ายให้แก่พนกังานซึ�งบริษัทสามารถหกัได้ตามกฎหมาย และให้สิทธิบริษัทนําเงินดังกล่าวเพื�อชําระหรือหักกลบกับจํานวนเงินภาษีเงินได้หัก ณ ที�จ่ายที�ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ต้องชําระคืนให้แก่บริษัท  
4.3.4. ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื�นใด (ถ้ามี) ตามบทบญัญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที�ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื (อหุ้ นสามัญตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 
4.3.5. เมื�อผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้ปฏิบตัิตามเงื�อนไขและหลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้สําหรับการใช้สิทธิซื (อหุ้นสามัญโดยครบถ้วนแล้ว บริษัทจะดําเนินการออกหุ้ นรองรับ ในชื�อผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือ 
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ผู้จัดการมรดก ทายาทโดยธรรม ผู้ รับพินยักรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล ตามกฎหมาย  (กรณีตามข้อ 5.2.3) และจะจัดส่งใบหุ้ นไปยังที�อยู่ที�ได้ระบุไว้ในแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 30 วนันบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิแต่ละครั (ง อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจตกลงกบัผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิล่วงหน้าให้บริษัทเก็บใบหุ้นนั (นไว้ที�บริษัท เพื�อให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมารับไปด้วยตนเองก็ได้ หรือจดัส่งไปตามหน่วยงานที�ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสงักัดอยู่ หรือผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอาจเลือกใช้บริการระบบซื (อขายแบบไร้ใบหุ้ น (Scripless System) ของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ก็ได้ ซึ�งจะไม่ทําให้สิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิลดลง 
4.3.6. เมื�อผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้แสดงความจํานงในการใช้สิทธิซื (อหุ้นสามญัตามข้อ 4.3.1 แล้ว ความจํานงในการใช้สิทธินี (จะไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจากบริษัท 
4.3.7. บริษัทจะแจ้งรายชื�อผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ�งใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ต่อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เพื�อให้ดําเนินการจดทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัท ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นตามจํานวนหุ้ นสามัญที� คํานวณได้จากการใช้สิทธิในครั (งนั (น และบริษัทจะดําเนินการจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทุนชําระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วนันบัแต่วนัสิ (นสุดของระยะเวลาในการใช้สิทธิในแต่ละครั (ง 
4.3.8. เมื�อพ้นวนักําหนดการใช้สิทธิครั (งสุดท้ายแล้วยงัไม่มีการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิที�เหลือดงักล่าวจะสิ (นสภาพลงและไมส่ามารถใช้สิทธิได้อีกต่อไป 

4.4. เงื�อนไขการปรับสทิธิ บริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ (Exercise Price) และอตัราการใช้สิทธิ (Exercise Ratio) เพื�อรักษาผลตอบแทนใดๆ ที�ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะได้รับไม่ด้อยไปกวา่เดิม  ในกรณีที�มีเหตกุารณ์ต่อไปนี (เกิดขึ (น  
4.4.1. เมื�อบริษัทเปลี�ยนแปลงมูลค่าที�ตราไว้ของหุ้ นสามัญของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบง่แยกหุ้นสามญัที�ออกแล้วของบริษัท ซึ�งการเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีเมื�อได้มีการเปลี�ยนแปลงมลูค่าที�ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษทั ราคาการใช้สิทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ( 

Price 1 = Price 0 x (Par 1)    (Par 0) อตัราการใช้สิทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ( 
Ratio 1 = Ratio 0 x (Par 0)    (Par 1) 
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โดยที� Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง  Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง  Ratio 1 คือ อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง  Ratio 0 คือ อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง  Par 1 คือ มลูค่าที�ตราไว้ของหุ้นสามญัหลงัการเปลี�ยนแปลง  Par 0 คือ มลูค่าที�ตราไว้ของหุ้นสามญัก่อนการเปลี�ยนแปลง 
4.4.2. เมื�อบริษัทเสนอขายหุ้นสามญั (Ordinary Shares) ที�ออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ และ/หรือให้แก่บคุคลใดๆ ในราคาสุทธิของหุ้นสามญัที�ออกใหม่คํานวณได้ตํ�ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” การเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคับทันทีตั (งแต่วันแรกที�ผู้ ซื (อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื (อหุ้ นสามัญที�ออกใหม่ (วันแรกที�ตลาดหลกัทรัพย์ขึ (นเครื�องหมาย XR) สําหรับกรณีที�เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัที�ออกใหมแ่ก่บคุคลใดๆ  แล้วแต่กรณี  “ราคาสทุธิของหุ้นสามญัที�ออกใหม่” คํานวณได้จากจํานวนเงินทั (งสิ (นที�บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้น หกัด้วยค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ (นจากการออกหลกัทรัพย์นั (นหารด้วยจํานวนหุ้นสามญัทั (งสิ (นที�ออกใหม่ 
 “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” หมายถงึ ราคาตลาดเฉลี�ยถ่วงนํ (าหนกัของหุ้นสามญัของบริษทั ที�มีการซื (อขายทั (งหมดในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างระยะเวลา 7 วนัทําการ (วนัที�หุ้นสามญัของบริษทัมีการซื (อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ติดต่อกนัก่อนวนัที�ใช้ในการคํานวณ โดยที�ราคาตลาดเฉลี�ยถ่วงนํ (าหนกัต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท หมายถึง มลูค่าการซื (อขายหุ้นสามญัทั (งหมดของบริษัทหารด้วยจํานวนหุ้นสามญัของบริษัทที�มีการซื (อขายทั (งหมดในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 “วนัที�ใช้ในการคํานวณ” หมายถงึ วนัแรกที�ผู้ซื (อหุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื (อหุ้นสามญัออกใหม ่ สําหรับกรณีที�เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (วนัแรกที�ตลาดหลกัทรัพย์ขึ (นเครื�องหมาย XR) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัออกใหม ่ สําหรับกรณีที�เป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลใดๆ ตามแต่กรณี 
 อนึ�ง ในกรณีที�มีการเสนอขายหุ้นสามญัพร้อมกนัมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ในเงื�อนไขที�จะต้องจองซื (อด้วยกนั ให้นําราคาเฉลี�ยเสนอขายทกุราคามาคํานวณราคาสทุธิของหุ้นสามญัที�ออกใหม ่แต่ในกรณีที�มีการเสนอขายพร้อมกนัดงักล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื�อนไขที�จะต้องจองซื (อด้วยกนั ให้นําราคาเสนอขายที�ตํ�ากว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” มาคํานวณการเปลี�ยนแปลงเท่านั (น 
 ราคาการใช้สิทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ( 

Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX]    [MP (A + B)] 
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 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 อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง  MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท A คือ จํานวนหุ้นสามญัที�ได้เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื�อการจองซื (อหุ้นสามญัที�ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามญัที�ออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท และ/หรือก่อนวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัที�ออกใหม่ สําหรับกรณีเสนอขายหุ้นสามญัที�ออกใหม่ให้แก่บุคคลใดๆ ตามแต่กรณี B คือ จํานวนหุ้นสามัญที�ออกใหม่จากการเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่บคุคลใดๆ BX คือ จํานวนเงินที�จะได้รับทั (งสิ (นหลงัหกัค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ที�เกิดขึ (นจากการออกหุ้นสามญัที�ออกใหม่นั (น ทั (งการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่บคุคลใดๆ ตามแต่กรณี 

4.4.3. เมื�อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ให้แก่บุคคลใดๆ โดยที�หลกัทรัพย์นั (นมีสิทธิที�จะแปลงสภาพ/เปลี�ยนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สิทธิในการจองซื (อหุ้นสามญั (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื (อหุ้นสามญั) โดยที�ราคาสุทธิของหุ้นสามญัที�ออกใหม่เพื�อรองรับสิทธิดงักล่าวตํ�ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” การเปลี�ยนราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคับทนัทีตั (งแต่วนัแรกที�ผู้ ซื (อหุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื (อหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ข้างต้น สําหรับกรณีที�เป็นการเสนอขายหลกัทรัพย์ดงักล่าวข้างต้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ข้างต้นที�มีสิทธิจะแปลงสภาพ/เปลี�ยนเป็นหุ้นสามญัได้หรือให้สิทธิในการจองซื (อหุ้นสามญัแก่บคุคลใดๆ 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] 
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โดยที� Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง  Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง  Ratio 1 คือ อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง  Ratio 0 คือ อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง  MP คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท”  A คือ จํานวนหุ้นสามญัที�ได้เรียกชําระเต็มมลูค่าแล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื�อการจองซื (อหลกัทรัพย์ที�ออกใหม่ที�มีสิทธิจะแปลงสภาพ/เปลี�ยนเป็นหุ้นสามญัได้หรือให้สทิธิในการจองซื (อหุ้นสามญั กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือก่อนวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ที�ออกใหม่ที�มีสิทธิที�จะแปลงสภาพ/เปลี�ยนเป็นหุ้นสามญัได้หรือให้สิทธิในการจองซื (อหุ้นสามญัแก่บคุคลใดๆ กรณีเสนอขายให้แก่บคุคลใดๆ ตามแต่กรณี  B คือ จํานวนหุ้นสามญัที�ออกใหม่เพื�อรองรับการใช้สิทธิของหลกัทรัพย์ใดๆ ที�มีสิทธิที�จะแปลงสภาพ/เปลี�ยนเป็นหุ้นสามญัได้หรือให้สิทธิในการจองซื (อหุ้นสามญัตามที�เสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่บคุคลใดๆ  BX คือ จํานวนเงินที�จะได้รับทั (งสิ (นหลงัหกัค่าใช้จ่ายจากการออกหลกัทรัพย์ใดๆ ที�มีสิทธิที�จะแปลงสภาพ/เปลี�ยนเป็นหุ้นสามญัได้หรือใช้สิทธิในการจองซื (อหุ้นสามัญสําหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและ/หรือ เสนอขายแก่บคุคลใดๆ รวมกบัเงินที�จะได้รับจากการใช้สิทธิซื (อหุ้นสามญั “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” หมายถึง ราคาตลาดเฉลี�ยถ่วงนํ (าหนกัของหุ้นสามญัของบริษัท ที�มีการซื (อขายทั (งหมดในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างระยะเวลา 7 วนัทําการ (วนัที�หุ้นสามญัของบริษัทมีการซื (อขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) ติดต่อกันก่อนวันที�ใช้ในการคํานวณ  โดยที�ราคาตลาดเฉลี�ยถ่วงนํ (าหนกัต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท หมายถึง มูลค่าการซื (อขายหุ้นสามญัทั (งหมดของบริษัทหารด้วยจํานวนหุ้นสามญัของบริษัทที�มีการซื (อขายทั (งหมดในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
“วนัที�ใช้ในการคํานวณ” หมายถงึ วนัแรกที�ผู้ซื (อหุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื (อหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ข้างต้น สําหรับกรณีที�เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (วนัแรกที�ตลาดหลกัทรัพย์ขึ (นเครื�องหมาย XR) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหมใ่ดๆ ข้างต้นที�มีสิทธิจะแปลงสภาพ/เปลี�ยนเป็นหุ้นสามญัได้หรือให้สิทธิในการจองซื (อหุ้นสามญัแก่บคุคลใดๆ แล้วแต่กรณี 

4.4.4. เมื�อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั (งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท การเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั (งแต่วนัแรกที�ผู้ ซื (อหุ้นสามญัจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วนัแรกที�ตลาดหลกัทรัพย์ขึ (นเครื�องหมาย XD) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ( 
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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  Ratio 0 คือ อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง A คือ จํานวนหุ้นสามญัที�ได้เรียกชําระเต็มมลูค่าแล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื�อสิทธิในการรับหุ้นปันผล B  คือ จํานวนหุ้นสามญัที�ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามญัปันผล 

4.4.5. เมื�อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 120 ของกําไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของบริษัท สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใด ๆ ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ การเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั (งแต่ผู้ ซื (อหุ้นสามญัจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วนัแรกที�ขึ (นเครื�องหมาย XD) อตัราร้อยละของเงินปันผลที�จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น คํานวณโดยนําเงินปันผลที�จ่ายออกจริงจากผลการดําเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชี หารด้วยกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของผลการดําเนินงานของรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนั โดยที�เงินปันผลที�จ่ายออกจริงดงักล่าว ให้รวมถึงเงินปันผลที�จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบญัชีดงักล่าวด้วย 
ในการคํานวณการเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธินั (น บริษัทต้องนําเงินปันผลที�จ่ายจริงให้แก่ผู้ ถือหุ้นสําหรับรอบปีบญัชีเดียวกนัเท่านั (นมารวมเพื�อคํานวณการเปลี�ยนแปลงดงักล่าว  หากจํานวนเงินปันผลระหว่างกาลที�จ่ายจริง มิได้มีผลทําให้บริษทัต้องปรับสิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ เนื�องจากอตัราร้อยละของเงินปันผลที�จ่ายมีค่าไม่เกินร้อยละ 120 หากต่อมาบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลอีกครั (งในรอบปีบญัชีเดียวกนั บริษัทจะต้องนําจํานวนเงินปันผลระหวา่งกาลที�ประกาศจ่ายสําหรับรอบปีบญัชีเดียวกนัมารวมกบัเงินปันผลที�จ่ายครั (งล่าสดุด้วยเพื�อพิจารณาการปรับสิทธิ  แต่ในกรณีที�บริษัทได้เปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ อนัเนื�องมาจากการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลของรอบปีบญัชีใดๆ แล้ว และต่อมามีการจ่ายเงินปันผลอีกในรอบปีบญัชีเดียวกนั ในกรณีนี ( จํานวนเงินปันผลระหว่างกาลที�ได้จ่ายไปสําหรับรอบปีบญัชีนั (น จะไม่นํามารวมคํานวณเพื�อการพิจารณาการปรับสิทธิให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิอีก เนื�องจากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับการชดเชยจากการปรับสิทธิเมื�อมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว 
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“ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” หมายถงึ ราคาตลาดเฉลี�ยถ่วงนํ (าหนกัของหุ้นสามญัของบริษทั ที�มีการซื (อขายทั (งหมดในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างระยะเวลา 7 วนัทําการ (วนัที�หุ้นสามญัของบริษทัมีการซื (อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ติดต่อกนัก่อนวนัที�ใช้ในการคํานวณ  โดยที�ราคาตลาดเฉลี�ยถ่วงนํ (าหนกัต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท หมายถึง มลูค่าการซื (อขายหุ้นสามญัทั (งหมดของบริษัทหารด้วยจํานวนหุ้นสามญัของบริษัทที�ทําการซื (อขายทั (งหมดในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
“วนัที�ใช้ในการคํานวณ” หมายถงึ วนัแรกที�ผู้ซื (อหุ้นสามญัจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วนัแรกที�ตลาดหลกัทรัพย์ขึ (นเครื�องหมาย XD) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ( 
Price 1 = Price 0 x [MP - (D - R)]    MP 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 อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง  MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท  D คือ เงนิปันผลต่อหุ้นที�จ่ายจริงแก่ผู้ ถือหุ้น  R คือ เงนิปันผลต่อหุ้นที�จ่ายหากนํากําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ในอตัราร้อยละ 120 มาคํานวณจากจํานวนหุ้นทั (งหมดที�มีสิทธิได้รับเงินปันผล 

4.4.6. ในกรณีที�มีเหตกุารณ์ใดๆ อนัทําให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเสียสทิธิและผลประโยชน์ใดๆ อนัพงึได้โดยที�เหตกุารณ์ใดๆ นั (นไม่ได้กําหนดอยู่ในข้อ 4.4.1 ถงึ 4.4.5 ให้บริษทัพิจารณาเพื�อกําหนดการเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออตัราการใช้สิทธิใหม่โดยไม่ทําให้สิทธิของผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั (นเป็นที�สุดและจะแจ้งให้สํานกังาน กลต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัที�มีเหตุให้ต้องดําเนินการเปลี�ยนแปลงการใช้สิทธิดงักล่าว 
4.4.7. การคํานวณเปลี�ยนราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 4.4.1 ถึง 4.4.6 เป็นอิสระต่อกนั และจะคํานวณการเปลี�ยนแปลงตามลําดบัเหตุการณ์ก่อนหลังของการเปรียบเทียบกบัราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท สําหรับในกรณีที�เหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึ (นพร้อมกันให้คํานวณการเปลี�ยนแปลงเรียงลําดบัดงันี ( ข้อ 4.4.1 ⇒ 4.4.5 ⇒ 4.4.4 ⇒ 4.4.2 ⇒ 4.4.3 ⇒ 4.4.6 โดยในแต่ละลําดบัครั (ง
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ที�คํานวณการเปลี�ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตําแหน่ง และอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 5 ตําแหน่ง 
4.4.8. การคํานวณการเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 4.4.1 ถึง 4.4.6 จะไม่มีการเปลี�ยนแปลงซึ�งทําให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ (น และ/หรืออตัราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น และจะใช้ราคาใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) คูณกับจํานวนหุ้นสามญั (จํานวนหุ้นสามญัคํานวณได้จากอตัราการใช้สิทธิใหม่คูณกับจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิที�แสดงความจํานงการใช้สิทธิ เมื�อคํานวณได้จํานวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตดัเศษหุ้นนั (นทิ (ง) สําหรับจํานวนเงินที�คํานวณได้จากการใช้สิทธิในกรณีที�มีเศษของบาทให้ตดัเศษของบาททิ (ง สําหรับกรณีที�การเปลี�ยนแปลงมีผลทําให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาซึ�งตํ�ากว่ามูลค่าที�ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท ก็ให้ใช้มูลค่าที�ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทเป็นราคาการใช้สิทธิใหม่ ส่วนอตัราการใช้สิทธิใหม่ ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที�คํานวณได้ตามข้อ 4.4.1 ถงึ 4.4.6 เช่นเดิม 
4.4.9. ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออตัราการใช้สิทธิตามที�กําหนดไว้ในข้อ 4.4.1 ถึง 4.4.6 บริษัทจะแจ้งผลการเปลี�ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคํานวณและเหตุผลที�ต้องมีการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวต่อสํานกังาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื�อแจ้งราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิที�กําหนดใหม่ รวมทั (งวันที�ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่มีผลบงัคบัใช้  โดยบริษัทจะแจ้งรายละเอียดการเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทราบ พร้อมทั (งปิดประกาศไว้ ณ ที�ทําการของบริษัท ทั (งนี ( ภายใน 15 วนันบัจากวนัที�การเปลี�ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ 

4.5. สถานะของใบสําคัญแสดงสิทธิที�อยู่ระหว่างการแสดงความจาํนงการใช้สิทธ ิใบสําคญัแสดงสิทธิที�อยู่ระหว่างการแสดงความจํานงในการใช้สิทธิจะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกบัใบสําคญัแสดงสิทธิที�ยงัไม่ได้ถูกใช้สิทธิ ในกรณีที�มีการปรับราคา และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิตามข้อ 4.4 ซึ�งเกิดขึ (นในช่วงระยะเวลาแสดงความจํานงการใช้สิทธิ หรือในวนักําหนดการใช้สิทธิหรือก่อนวันที�กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทุนชําระแล้วที�เพิ�มขึ (นสําหรับหุ้นสามัญที�ออกใหม่เนื�องจากการใช้สิทธิ ให้การปรับราคาและ/หรืออตัราการใช้สิทธิมีผลใช้บังคับกับใบสําคญัแสดงสิทธิซึ�งได้แสดงความจํานงในการใช้สิทธิไว้นั (นและยงัมิได้รับจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์ เพื�อมิให้สิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�ได้ใช้สิทธิในช่วงระยะเวลาดงักล่าวด้อยไปกวา่เดิม  
4.6. สถานะของหุ้นสามัญที�เกิดจากการใช้สิทธิ หุ้นสามญัใหม่ที�เกิดจากการใช้สทิธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อนัพงึได้เหมือนหุ้นสามญัเดิมที�ออกและเรียกชําระเต็มมลูค่าของบริษัททกุประการ โดยสิทธิใดๆ ที�จะได้รับในการเป็นผู้ ถือหุ้นสามญั จากการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิจะเริ�มตั (งแต่วนัที�กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนบญัชีรายชื�อผู้ ถือหุ้นใหม่ ซึ�งปรากฏรายชื�อผู้ ถือหุ้นสามญัใหม่ที�เกิดจากการใช้สิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ นอกจากนี ( บริษัทจะดําเนินการนําหุ้นสามญัที�เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 30 วนันบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิในแต่ละครั (ง 
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4.7. ค่าเสียหาย กรณีที�บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื�อรองรับการใช้สิทธ ิบริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�แสดงความจํานงการใช้สิทธิในวนักําหนดการใช้สิทธิแตล่ะครั (ง และบริษัทไม่สามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้อย่างครบถ้วน โดยค่าเสียหายที�บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิข้างต้น สามารถคํานวณได้ดงันี ( 
ค่าเสียหายต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย  =  B x (MP - EP) โดยที� B คือจํานวนหุ้ นสามัญที�ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ�มขึ (นได้ตามอัตราการใช้สิทธิที�เปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ (นต่อ 1 หน่วย  MP คือราคาเฉลี�ยถ่วงนํ (าหนกัของหุ้นสามญัของบริษัท ในวนักําหนดการใช้สิทธิในแต่ละรอบที�ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ มาแสดงความจํานงในการใช้สิทธิ   EP คือราคาการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที�ได้เปลี�ยนแปลงแล้ว การชดใช้ค่าเสียหายข้างต้น บริษัทจะชําระให้เป็นเช็คขีดคร่อมสั�งจ่ายเฉพาะ และจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือ จดัส่งตามหน่วยงานที�พนกังานสงักัดอยู่ ภายใน 30 วนั นบัจากวนัที�ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมาแสดงความจํานงการใช้สิทธิ 

5. หลักเกณฑ์การจัดสรรและเงื�อนไขการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธ ิ
5.1. คุณสมบัตขิองพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที�มีสิทธิจะได้รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธ ิและวิธีการจัดสรร 
บริษัทจะจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่พนกังานที�ทํางานเต็มเวลา (Full-Time Employment) ของบริษัทและบริษทัย่อยที�เข้าร่วมโครงการ Performance share plan โดยคณะกรรมการและ/หรือบคุคลที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณากําหนดรายนามพนกังาน และจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิที�พนกังานแต่ละรายจะได้รับ รวมถึงเปลี�ยนแปลงจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิของพนกังานแต่ละรายที�ได้รับการจดัสรรไปแล้ว (การเปลี�ยนแปลงจะไม่ทําให้พนกังานรายใดได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นจํานวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิทั (งหมดที�ออกและเสนอขายในครั (งนี () ทั (งนี ( จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิที�พนกังานแต่ละรายจะได้รับจะขึ (นอยู่กบัขอบเขต หน้าที� ความรับผิดชอบ ศกัยภาพรวมทั (งผลงานและประโยชน์ที�ทําให้แก่บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยตามหลกัเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท 
5.2. ข้อผูกพันระหว่างบริษัท กับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ  

5.2.1. กรณีบคุคลที�มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เนื�องจากการเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย หรือครบวาระในการดํารงตําแหน่งแล้วแต่กรณี ให้พนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รายนั (นยงัคงมีสิทธิที�จะใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิที�ได้รับจดัสรรนั (น ทั (งนี ( ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดสิทธิและเงื�อนไขของใบสําคญัแสดงสิทธิ รวมทั (งข้อตกลงอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องระหว่างบริษัทและพนกังานที�เกี�ยวข้องแต่ละราย 
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5.2.2. กรณีที�บคุคลที�มีสิทธิได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเนื�องจากมีการโอนย้ายงานตามคําสั�งของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ให้พนกังานรายนั (นยงัคงมีสิทธิที�จะใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิที�ได้รับจดัสรรนั (น ทั (งนี ( ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดสิทธิและเงื�อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมทั (งข้อตกลงอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องระหว่างบริษัทและพนกังานที�เกี�ยวข้องแต่ละราย 
5.2.3. กรณีที�บคุคลที�มีสิทธิได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเนื�องจากถึงแก่กรรม สาบสูญ ทุพพลภาพจนไม่สามารถจดัการงานโดยตนเองได้ (คนเสมือนไร้ความสามารถ) หรือเป็นคนไร้ความสามารถ  ให้ผู้ จัดการมรดก ทายาทโดยธรรม ผู้ รับพินยักรรม ผู้ พิทกัษ์ หรือผู้อนบุาล ตามกฎหมาย (แล้วแต่กรณี) ของพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยดงักล่าว แล้วแต่กรณี สามารถใช้สิทธิซื (อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิของผู้ถึงแก่กรรม ผู้สาบสูญ ผู้ทุพพลภาพ หรือผู้ ไร้สมรรถภาพดงักล่าว ตามเงื�อนไขที�กําหนดได้จนครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิที�ได้รับจดัสรรนั (น ทั (งนี ( ผู้จดัการมรดก ทายาทโดยธรรม ผู้รับพินยักรรม ผู้พิทกัษ์ หรือผู้อนบุาล ตามกฎหมาย (แล้วแต่กรณี) จะต้องดําเนินการแจ้งเหตุดงักล่าวให้บริษัททราบ พร้อมทั (งจดัส่งเอกสาร และหลกัฐานที�เกี�ยวข้องตามที�บริษทัร้องขอให้แก่บริษัทและจะต้องตกลงที�จะผกูพนัตามข้อกําหนดสิทธิและเงื�อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมทั (งข้อตกลงอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องระหว่างบริษัทและพนักงานที�เกี�ยวข้องแต่ละราย 
5.2.4. กรณีที�บคุคลที�มีสิทธิได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นพนกังานของบริษัท ด้วยเหตุอื�นนอกจากที�ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 5.2.2 หรือ 5.2.3 ข้างต้น บคุคลนั (นไม่มีสิทธิใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ และให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมายสามารถนําใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมาจัดสรรให้แก่พนักงานรายอื�นต่อไปได้โดยให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที� ทจ. 32/2551 เรื�อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที�ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน 
5.2.5. กรณีที�นอกเหนือจากข้อ 5.2.1 ถึง 5.2.4 ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้พิจารณา  
5.2.6. ใบสําคญัแสดงสิทธิที�ไม่มีการใช้สิทธิในกรณีที�พนกังานไมส่ามารถใช้สิทธิที�เหลืออนัเนื�องมาจากเหตใุดๆ นอกเหนือจากที�กําหนดในข้อ 5 นี ( ให้พนกังานจดัส่งใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวให้แก่บริษัทเพื�อยกเลิก และบริษัทสามารถนําใบสําคญัแสดงสิทธิมาจดัสรรใหม่ได้ตามข้อ 5.2.4 

5.3. กรณีใช้สิทธิไม่ครบตามใบสําคัญแสดงสิทธ ิหากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ไม่ใช้สิทธิซื (อหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วน และใบสําคญัแสดงสิทธิได้ครบกําหนดอายุลงให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที�เหลือ โดยไมม่ีสิทธิเรียกร้องใดๆ จากบริษัท 
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5.4. รายชื�อกรรมการ (ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย) ทุกท่านที�ได้รับการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธ ิและiรายชื�อพนักงานที�ได้รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละห้าของจาํนวนใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะออกและเสนอขายในครั งนี   5.4.1 รายชื�อและจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิที�ได้รับจดัสรร 
 กรรมการ/พนักงาน จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิที	จดัสรร คดิเป็นร้อยละของโครงการ 1 นางศภุจี  สธุรรมพนัธุ์ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร และกรรมการบริษัทย่อย ไม่เกิน 167,900 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 14.02 
2. นายไพบลูย์  ภานุวฒันวงศ์ ประธานเจ้าหน้าทีบริหารด้านเทคนิค และกรรมการบริษัทย่อย ไม่เกิน 139,700 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 11.66 
3. ดร. นงลกัษณ์  พินยันิติศาสตร์ ประธานเจ้าหน้าทีบริหารด้านการตลาด และกรรมการบริษัทย่อย ไมเ่กิน 139,700 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 11.66 
4. นายวฒุิ  อศัวเสริมเจริญ ประธานเจ้าหน้าทีบริหารด้านการเงิน และกรรมการบริษัทย่อย ไม่เกิน 139,700 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 11.66 
5. Mr. Pradeep  Unni รองกรรมการผู้อาํนวยการ สว่นงานการตลาดและงานขายประเทศอินเดียและพื  นที 2 

ไม่เกิน 139,700 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 11.66 
6. นายปฐมภพ  สวุรรณศิริ หวัหน้าผู้บริหารด้านการตลาด และกรรมการบริษัทย่อย ไม่เกิน 116,400 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 9.72 
7. นายประมุข  ชยัวงศ์วฒุิกุล ผู้ ช่วยกรรมการผู้อํานวยการอาวโุส สว่นงานวิศวกรรมและปฏิบติัการดาวเทียม 

ไม่เกิน 63,600 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 5.31 
8. นายเอกชยั  ภัคดุรงค์ ผู้ ช่วยกรรมการผู้อํานวยการ สว่นงานกิจการองค์กร และกรรมการบริษัทย่อย 

ไม่เกิน 53,000 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 4.43 
9. นายสลลิ  จารุจินดา ผู้ ช่วยกรรมการผู้อํานวยการ สาํนกักฎหมาย และกรรมการบริษัทย่อย 

ไม่เกิน 30,400 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 2.54 
10. นางพรรณี  นิวาศนนัทน์ ผู้ ช่วยกรรมการผู้อํานวยการ สว่นงานการเงิน และกรรมการบริษัทย่อย 

ไม่เกิน 30,400 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 2.54 
11. นายคมสนั  เสรีภาพงศ์ ผู้ ช่วยกรรมการผู้อํานวยการ สว่นงานการตลาดและงานขายพื  นที 4 และกรรมการบริษัทย่อย 

ไม่เกิน 30,400 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 2.54 
12. นายจิโรจน์  ศรีนามวงศ์ ผู้ ช่วยกรรมการผู้อํานวยการ สว่นงานการออกอากาศ และกรรมการบริษัทย่อย 

ไม่เกิน 30,400 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 2.54 
13. ดร.สพุจน์  ชินวีระพนัธุ์ ผู้จดัการทัวไป ไอพีสตาร์ ประเทศออสเตรเลยีและนิวซีแลนด์ และกรรมการบริษัทย่อย 

ไม่เกิน 30,400 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 2.54 
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5.4.2 เนื�องจากบริษัทกําหนดราคาใช้สิทธิที�จะซื (อหุ้ นสามัญด้วยราคาตลาดถัวเฉลี�ยถ่วงนํ (าหนักของหุ้นของบริษัทที�ทําการซื (อขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 7 วนัทําการติดต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการมีมตใิห้เสนอวาระต่อที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อขออนมุตัิให้บริษัทเสนอขายหุ้นรองรับ ซึ�งเป็นราคาตลาดตามประกาศของสํานกังาน ก.ล.ต. จงึไม่มีผลประโยชน์ที�กรรมการหรือพนกังานแต่ละรายดงักล่าวจะได้รับจากการเสนอขายหลกัทรัพย์เมื�อคํานวณเป็นตัวเงินจากผลต่างของราคาเสนอขายและราคาตลาด 
6. ข้อจาํกัดการโอนหลักทรัพย์ที�เสนอขาย ใบสําคญัแสดงสิทธิที�เสนอขายทั (งหมดนี (ไม่สามารถโอนเปลี�ยนมือได้ เว้นแต่กรณีที�บคุคลที�มีสิทธิได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเนื�องจากถงึแก่กรรม สาบสูญ ทพุพลภาพจนไม่สามารถจดัการงานของตนเองได้ (คนเสมือนไร้ความสามารถ) หรือเป็นคนไร้ความสามารถ โดยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขในข้อ 5.2.3 7. ผลกระทบที�มีต่อผู้ถือหุ้นเนื�องจากการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทในครั งนี   
7.1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เมื�อมีการใช้สิทธิซื  อหุ้นของพนักงานของบริษัท  

ราคาการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ = ราคาตลาดของหุ้นของบริษทั ที�ทําการซื (อขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเฉลี�ยถ่วงนํ (าหนักในช่วงระยะเวลา 7 วนัทําการติดต่อกันก่อนวันที�คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อขออนมุติัให้บริษัทเสนอขายหุ้นรองรับ  
ราคาตลาด = ราคาตลาดของหุ้นของบริษทั ที�ทําการซื (อขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเฉลี�ยถ่วงนํ (าหนักในช่วงระยะเวลา 7 วนัทําการติดต่อกัน ก่อนวันที�คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อขออนมุติัให้บริษัทเสนอขายหุ้นรองรับ ราคาการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิที�จดัสรรให้พนกังาน = 38.265 บาทต่อหุ้น เป็นราคาตลาด ดงันั (น การออกและการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที�จดัสรรให้พนกังานในครั (งนี (จะไม่ส่งผลให้เกิดการลดลงของราคาหุ้น 7.2. ผลกระทบของผู้ถือหุ้นเดมิสําหรับการลดลงของสัดส่วนความเป็นเจ้าของหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดมิ (Control Dilution) ในกรณีที�มีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของพนักงานของบริษัท ทั  งหมดโดยคํานวณจากทุนที�เรียกชําระแล้วในปัจจุบัน จํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั (งหมด  = 1,095,937,540 หุ้น (มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 5 บาท) จํานวนหุ้นหรือหุ้นรองรับที�เสนอขายในครั (งนี ( = ไม่เกิน 1,197,700 หุ้น (มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 5  บาท) 



สิง่ทีส่งมาดวย 1สิง่ทีส่งมาดวย 1สิง่ทีส่งมาดวย 1สิง่ทีส่งมาดวย 1    
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Control Dilution = จํานวนหุ้นหรือหุ้นรองรับที�เสนอขายครั (งนี (  จํานวนหุ้น paid up + จํานวนหุ้นหรือหุ้นรองรับที�เสนอขายครั (งนี (     =        1,197,700   1,095,937,540 + 1,197,700  = ร้อยละ 0.11    ในกรณีที�มีการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิทั (งหมดที�จดัสรรให้แก่พนกังานจํานวนไม่เกิน 1,197,700  หน่วย จะมีผลทําให้สิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทลดลงในอตัราร้อยละ 0.11 ของสิทธิในการออกเสียงเดิม โดยสิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิมภายหลงัการใช้สิทธิทั (งหมดจะเท่ากบัร้อยละ 99.89 8. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที� ทจ. 32/2551 เรื�อง การเสนอขายหลกัทรัพย์ที�ออกใหมต่่อกรรมการหรือพนกังาน ลงวนัที� 15 ธนัวาคม 2551 (และที�แก้ไขเพิ�มเติม) สิทธิของผู้ ถือหุ้นในการคดัค้านการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิต่อพนกังานในครั (งนี ( มีดงันี ( 

8.1 การออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิต่อพนกังานต้องได้รับอนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี�ของจํานวนเสียงทั (งหมดของผุ้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นซึ�งถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละสิบของจํานวนเสียงทั (งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสียงคดัค้านการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิในครั (งนี ( 
8.2 ในกรณีที�จะเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิต่อพนักงานรายใดเกินกว่าร้อยละห้าของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั (งหมดที�เสนอขายในครั (งนี ( จะต้องได้รับอนุมตัิจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงทั (งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นซึ�งถือหุ้ นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละห้าของจํานวนเสียงทั (งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุคดัค้านมติดงักล่าว 



สิ�งที�ส่งมาด้วย 2 (F53-4) แบบรายงานการเพิ�มทุน บริษัท ไทยคม จาํกัด (มหาชน) วันที� 13 กุมภาพันธ์ 2557  ข้าพเจ้าบริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) (บริษัท) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั �งที� 2/2557 เมื�อวนัที� 13กมุภาพนัธ์ 2557 เวลา 14.00 น. เกี�ยวกบัการเพิ�มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุดงันี � 1. การเพิ�มทุน  ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 5,483,097,700 บาท เป็น 5,489,086,200 บาท โดยออกหุ้นสามญัจํานวน 1,197,700 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวม 5,988,500 บาท  โดยมีรายละเอียดดงันี � การเพิ�มทุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น มูลค่าที�ตราไว้       (บาทต่อหุ้น) รวม                     
แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทนุ หุ้นสามญั 1,197,700 หุ้น 5 บาท 5,988,500 บาท 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน  ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จดัสรรหุ้นสามญัจํานวน 1,197,700 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวมมูลค่า 5,988,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมด เพื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะจดัสรรให้แก่พนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย (โครงการใบสําคญัแสดงสิทธิ) เพื�อนําเสนอต่อที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาและอนมุตัิ โดยมีรายละเอียดดงันี � 
2.1 รายละเอียดการจดัสรร 

จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) วัน เวลา จองซื �อ และชําระเงนิค่าหุ้น 
หมายเหตุ 

เพื�อรองรับการใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จดัสรรให้แก่พนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย (โครงการใบสาํคญัแสดงสทิธิ) 

1,197,700 หุ้น 1 : 1 ราคาตลาดเฉลี�ยถ่วงนํ "าหนกัของหุ้นของบริษัทที�ทําการซื "อขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 7 วันทําการติดต่อกันก่อนวันที�คณะกรรมการมีม ติใ ห้เสนอวาระต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้น หรือคิดเป็น 38.265 บาทต่อหุ้น 

- - 

หมายเหต ุ รายละเอียดของโครงการปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย 2  
 2.1.1 การดําเนินการของบริษัท กรณีที�มีเศษของหุ้น -ไมม่ี- 
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3. กาํหนดวันประชุมผู้ถอืหุ้นเพื�อขออนุมัติการเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน  กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ในวนัที� 27 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั �นลอ็บบี � โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที� 1695ถนนพหลโยธิน แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร และกําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื�อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ในวนัที� 27 กุมภาพนัธ์ 2557 และให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของ พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัที� 28 กมุภาพนัธ์ 2557 
4. การขออนุญาตเพิ�มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน ต่อหน่วยราชการที� เกี�ยวข้อง และเงื�อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)  บริษัทดําเนินการจดทะเบียนเพิ�มทนุตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนันบัจากวนัที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการเพิ�มทนุดงักลา่ว  บริษัทจะขอจดทะเบียนเพิ�มทนุชําระแล้วต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื�อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั และขออนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญเพิ�มทุนดังกล่าวเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและเข้าทําการซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยตอ่ไป 
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ�มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที�เพิ�ม  เพื�อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิที�ออกและเสนอขายให้แก่พนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทจะได้รับเงินทนุภายหลงัจากการใช้สิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญั ซึ�งเงินทนุที�บริษัทได้รับนี �จะนําไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัทตอ่ไป 
6. ประโยชน์ที�บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน  เพื�อเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนความทุ่มเทในการทํางานอย่างต่อเนื�องในการปฏิบตัิงานของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยต่อไปในระยะยาว และเป็นการรักษาบุคลากรที�มีความรู้ความสามารถ และมีความสาํคญัตอ่การเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษัท  
7. ประโยชน์ที� ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

 7.1 นโยบายเงินปันผล   บริษัทมีนโยบายที�จะจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย (ถ้ามี) หากไม่มีเหตุจําเป็นอื�นใด และการจ่ายเงินปันผลนั �นไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีนยัสาํคญั   7.2 สิทธิรับเงินปันผล   สิทธิของหุ้นสามญัที�ออกตามการใช้สทิธิของผู้ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ออกในครั �งนี � จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้นสามญัของบริษัท โดยมีสทิธิในการรับเงินปันผลนบัตั �งแต่วนัที�ปรากฏรายชื�อในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นที�ยื�นขอเพิ�มทนุตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
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8. รายละเอียดอื�นใดที�จาํเป็นสาํหรับผู้ถอืหุ้นเพื�อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน  
- ไม่มี – 9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที�คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ�มทุน/จัดสรรหุ้น เพิ�มทุน  

ลาํดับ ขั 1นตอนการดําเนินการ วัน เดือน ปี 1 ประชมุคณะกรรมการเพื�อขอมติการออกใบสําคญัแสดงสทิธิให้แก่พนกังานของบริษัทและบริษัทยอ่ย พร้อมทั �งจดัสรรหุ้นเพื�อรองรับการใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้นสามญั 
13 กุมภาพนัธ์ 2557 

2 แจ้งมติคณะกรรมการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 13 กุมภาพนัธ์ 2557 3 วนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื�อสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 27 กุมภาพนัธ์ 2557 
4 วนัรวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของ พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนเพื�อสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 

28 กุมภาพนัธ์ 2557 
5 วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 27 มีนาคม 2557 6 จดทะเบียนเพิ�มทนุตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนันบัจากวนัที�ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นมีมติอนมุตัิ 

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนี �ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 
 

  ลายมือชื�อ __________________________________           ( นายสมประสงค์ บญุยะชยั )            กรรมการ 
 กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื�อ      แทนบริษัท 

    ลายมือชื�อ __________________________________          ( นางศภุจี สธุรรมพนัธุ์ )        กรรมการ 

   กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื�อ  แทนบริษัท 
 

 





รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับจดัสรรใบสาํคัญแสดงสทิธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจาํนวนใบสาํคัญแสดงสทิธิทัง้หมด 

ที่ กรรมการ/พนักงาน จาํนวนใบสาํคัญแสดงสิทธิ

ที่ได้รับจัดสรร (หน่วย) 

ร้อยละของจาํนวนที่

ออกและเสนอขาย  

เหตุผล ความจาํเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรร 

1. นางศภุจี สธุรรมพนัธุ์ ไมเ่กิน 167,900 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 14.02  ดํารงตําแหน่ง  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่กําหนดวิสยัทศัน์เพ่ือชีนํ้าทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และ

บริหารจัดการในเชิงกลยทุธ์โดยมุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านการให้บริการ สร้างความแข็งแกร่งและความเป็นผู้ นําในการดําเนิน

ธุรกิจ ดแูลการลงทนุของบริษัทเพ่ือขยายฐานรายได้ด้วยการเสริมสร้างโอกาสใหม่ในการดําเนินธุรกิจ ส่งเสริมและสนับสนนุการ

พฒันานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและการบริการ รวมทัง้การพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรที่จะช่วยยกระดับ

ความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทและสร้างการเติบโตอยา่งยัง่ยืน 

 เพ่ือเป็นการรักษาทรัพยากรบคุคลผู้ทรงคณุคา่ให้ทํางานอยูร่่วมกบัองค์กร และตอบแทนความมุง่มัน่ทุม่เทในการปฏิบตัิงานที่ช่วย

สร้างความเจริญเติบโตและความสําเร็จให้กับบริษัทจนเป็นที่ประจกัษ์ของลกูค้า และนักลงทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

รวมถึงสาธารณะชนให้ความยอมรับในความความสําเร็จที่ เกิดขึน้ นอกจากการเป็นบุคลากรผู้ มีประสบการณ์ ความรู้

ความสามารถในธุรกิจที่สงูแล้ว ยงัประกอบด้วยคณุลกัษณะความเป็นผู้ นําที่ถือได้วา่เป็นแบบอยา่งทีด่ีแก่ผู้ นํารุ่นตอ่ไป ที่จะนําพา

บริษัทให้เจริญก้าวหน้าและพฒันาถาวรสืบตอ่ไป 

2. นายไพบลูย์ ภานวุฒันวงศ์ ไมเ่กิน 139,700 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 11.66  ดํารงตําแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านเทคนิคมีหน้าที่กํากับดแูลและพฒันางานเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมผ่านระบบ

ดาวเทียม การขยายโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมเชิงพาณิชย์ผ่านระบบดาวเทียมของบริษัท งานวิศวกรรมและบริหารจัดการ

เชิงกลยทุธ์เพ่ือรักษา/ยกระดับคุณภาพการให้บริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานสอดคล้องกับข้อกําหนดการ

ให้บริการที่เป็นสากล ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัยเพ่ือนํามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมผ่าน

ดาวเทียมของบริษัท  

 เพ่ือเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของบริษัท และตอบแทนความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทํางานที่ช่วยสร้างความ

เจริญเติบโตให้บริษัทมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน อีกทัง้เป็นบุคลากรผู้ มีประสบการณ์ มีความรู้ความชํานาญ และเป็นมืออาชีพ

เป็นที่ยอมรับด้านการบริหารจดัการ รวมถึงเป็นผู้ นําที่มีบทบาทสําคญัตอ่ความเจริญก้าวหน้าและการเติบโตอยา่งมัน่คงยัง่ยืนของ

บริษัท 



ที่ กรรมการ/พนักงาน จาํนวนใบสาํคัญแสดงสิทธิ

ที่ได้รับจัดสรร (หน่วย) 

ร้อยละของจาํนวนที่

ออกและเสนอขาย  

เหตุผล ความจาํเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรร 

3. ดร.นงลกัษณ์ พินยันิติศาสตร์ ไมเ่กิน 139,700 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 11.66  ดํารงตําแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการตลาด มีหน้าที่กําหนดนโยบายและกลยทุธ์ด้านการตลาด บริหารจดัการเชิงกล

ยทุธ์ด้านการตลาดเพ่ือให้บริการของบริษัทเป็นที่รู้จกัอย่างกว้างขวาง ศึกษาการพฒันาด้านเทคโนโลยีเพ่ือนํามาวางแผนพฒันา

ตลาดเพ่ือขยายโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ให้กบับริษัท ติดตามความเคลื่อนไหวด้านการตลาดของคูแ่ขง่ขนัเพ่ือปรับนโยบาย

และกลยุทธ์ของบริษัทให้เหมาะสม รักษาความสามารถในการแข่งขันและการทําการตลาด พัฒนาช่องทาง/การจัดกิจกรรม

การตลาดเพ่ือขยายฐานลกูค้า รักษาและขยายสว่นแบง่ทางการตลาด สร้างชอ่งทางใหม่ๆ  ในการสร้างรายได้  

 เพ่ือตอบแทนความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทํางานที่ช่วยสร้างความเจริญเติบโต และปลูกฝังวัฒนธรรมการทํางานที่สร้างความ

เจริญก้าวหน้าอยา่งมัน่คงให้กบับริษัทมาอยา่งยาวนานจนเป็นที่ประจกัษ์ของลกูค้าผู้ ใช้บริการ รวมถึงนักลงทนุทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศ นอกจากการเป็นบคุลากรผู้ มีประสบการณ์ ความรู้ และความชํานาญในธุรกิจที่สงูแล้ว ยงัประกอบด้วยคณุลกัษณะ

ความเป็นผู้ นําที่ถือได้วา่เป็นแบบอยา่งที่ดีแก่ผู้ นํารุ่นตอ่ไป ที่จะนําพาบริษัทให้เจริญก้าวหน้าและพฒันาถาวรสืบตอ่ไป 

4. นายวฒิุ อศัวเสริมเจริญ ไมเ่กิน 139,700 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 11.66  ดํารงตําแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน มีหน้าที่กําหนดนโยบายและกลยทุธ์ด้านการเงิน การบัญชี ดแูลระบบ

การเงินและการใช้จา่ยเงินของบริษัทเพ่ือสร้างประโยชน์และมลูค่าเพ่ิมจากเงินลงทนุ ประเมินความเสี่ยงและความคุ้มค่าต่อการ

ลงทนุในการพฒันาและขยายการลงทนุของบริษัท กํากบัดแูลให้การใช้จา่ยเงินในกิจกรรมทางธุรกิจตา่งๆ ของบริษัทเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ประเมินประสิทธิผลที่ได้ และพฒันาความสมัพนัธ์ที่ดีกบันกัลงทนุทัง้ในและตา่งประเทศ บริหารจดัการการเงิน การ

บญัชี และธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลและหลกัการกํากับดแูลกิจการที่ดี รวมถึงกฎระเบียบ

ข้อบงัคบัตา่งๆ ของ SET, SEC  ฯลฯ 

 เพ่ือเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของบริษัท และตอบแทนความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทํางานที่ช่วยสร้างความ

เจริญเติบโตให้บริษัท อีกทัง้เป็นบคุลากรผู้ มีประสบการณ์ มีความรู้ความชํานาญ และเป็นมืออาชีพเป็นที่ยอมรับด้านการบริหาร

จดัการ อนัเป็นประโยชน์ตอ่กลุม่บริษัทในปัจจบุนัและอนาคต 



ที่ กรรมการ/พนักงาน จาํนวนใบสาํคัญแสดงสิทธิ

ที่ได้รับจัดสรร (หน่วย) 

ร้อยละของจาํนวนที่

ออกและเสนอขาย  

เหตุผล ความจาํเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรร 

5. Mr. Pradeep Unni ไมเ่กิน 139,700 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 11.66  ดํารงตําแหน่ง รองกรรมการผู้ อํานวยการ สว่นงานการตลาดและงานขาย ประเทศอินเดียและพืน้ที่ 2มีหน้าที่กํากบัดแูลและบริหาร

จดัการการทําตลาดและการขายเพ่ือให้บริการของบริษัทเป็นที่รู้จกัอย่างกว้างขวาง บริหารจดัการเชิงกลยทุธ์ด้านลกูค้าสมัพนัธ์

เพ่ือรักษาและขยายฐานลกูค้าในประเทศอินเดียและแอฟริกา วิจยัและวิเคราะห์ความต้องการของลกูค้า ติดตามความเคลื่อนไหว

ด้านการตลาดและการขายของคู่แข่งขันเพ่ือปรับกลยทุธ์และแผนการทําตลาดและการขายให้เหมาะสม รักษาความสามารถใน

การแข่งขนัและการทําการตลาด พฒันาชอ่งทาง/การจดักิจกรรมการขายการตลาดเพ่ือขยายฐานลกูค้า รักษาและขยายส่วนแบ่ง

ทางการตลาด สร้างชอ่งทางใหม่ๆ  ในการสร้างรายได้  

 เพ่ือเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของบริษัท และตอบแทนความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทํางานที่ช่วยสร้างความ

เจริญเติบโตให้บริษัทมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน อีกทัง้เป็นบุคลากรผู้ มีประสบการณ์ มีความรู้ความชํานาญ และเป็นมืออาชีพ

เป็นที่ยอมรับด้านการบริหารจดัการ รวมถึงเป็นผู้ นําที่มีบทบาทสําคญัตอ่ความเจริญก้าวหน้าและการเติบโตอยา่งมัน่คงยัง่ยืนของ

บริษัท 

6. นายปฐมภพ สวุรรณศิริ ไมเ่กิน 116,400 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 9.72  ดํารงตําแหน่ง หวัหน้าผู้บริหารด้านการตลาด   มีหน้าที่บริหารและกํากับดูแลกลยทุธ์ ตลอดจนกิจกรรมทางการตลาด รวมถึง

พฒันาธุรกิจทัง้หมด   เพ่ือให้เป็นไปตามวิสยัทศัน์ที่องค์กรกําหนด พฒันาธุรกิจการบริการ เพ่ือให้บริษัทเป็นที่รู้จกัอย่างกว้างขวาง 

ทัง้การบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์เพ่ือขยายฐานลกูค้า วิจัยและวิเคราะห์ความต้องการของลกูค้า ติดตามความเคลื่อนไหวด้าน

การตลาดและเทคโนโลยี เพ่ือปรับกลยทุธ์และแผนการทําตลาดให้เหมาะสม สร้างชอ่งทางใหม่ๆ  ในการสร้างรายได้  

 เพ่ือเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของบริษัท และตอบแทนความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทํางานที่ช่วยสร้างความ

เจริญเติบโตให้บริษัท อีกทัง้เป็นบคุลากรผู้ มีประสบการณ์ มีความรู้ความชํานาญ และเป็นมืออาชีพเป็นที่ยอมรับด้านการบริหาร

จดัการ อนัเป็นประโยชน์ตอ่กลุม่บริษัทในปัจจบุนัและอนาคต 

7. นายประมขุ ชยัวงศ์วฒิุกลุ                 ไมเ่กิน 63,600 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 5.31  ดํารงตําแหน่ง ผู้ ช่วยกรรมการผู้ อํานวยการอาวุโส ส่วนงานวิศวกรรมและปฎิบตัิการดาวเทียม      มีหน้าที่บริหารจดัการสร้าง

ดาวเทียม และกํากบัดแูลงานด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายระบบดาวเทียม  เพ่ือยกระดบัความสามารถและ

คณุภาพการให้บริการ ตอบสนองความต้องการการใช้บริการใหม่ๆ  ของลกูค้า  

 เพ่ือเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของบริษัท และตอบแทนความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทํางานที่ช่วยสร้างความ

เจริญเติบโตให้บริษัท อีกทัง้เป็นบคุลากรผู้ มีประสบการณ์ มีความรู้ความชํานาญ และเป็นมืออาชีพเป็นที่ยอมรับด้านการบริหาร

จดัการ อนัเป็นประโยชน์ตอ่กลุม่บริษัทในปัจจบุนัและอนาคต 

 



สิ�งที�ส่งมาด้วย 4 ประกาศ บริษัท ไทยคม จาํกัด (มหาชน) เรื�อง ห้ามการกระทาํที�มีลักษณะเป็นการครอบงาํกจิการโดยคนต่างด้าว พ.ศ.2556 __________________     ____  โดยที�คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ประกาศใช้ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื�อง การกําหนดข้อห้ามการกระทําที�มีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนตา่งด้าว พ.ศ.2555 กําหนดให้ผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที�สองที�มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที�สาม ซึ�งต้องกําหนดข้อห้ามการกระทําที�มีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนตา่งด้าว โดยต้องได้รับอนมุตัิจากที�ประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นเท่านั +น  บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) ซึ�งได้รับการอนุมตัิจากที�ประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญั    ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 วนัที� 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 แล้ว เพื�อเป็นการรับรองว่า จะไม่มีการครอบงํากิจการโดยคนตา่งด้าว จงึกําหนดข้อห้ามการกระทํา ดงัตอ่ไปนี +  1. ห้ามกระทําการครอบงํากิจการโดยผ่านการให้คนต่างด้าว ตวัแทน หรือตวัแทนเชิดเข้ามาถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื�อหลีกเลี�ยงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื�อง การกําหนดข้อห้ามการกระทําที�มีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555  2. ห้ามกระทําการครอบงํากิจการ โดยผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผู้ แทนหรือตวัแทนของคนต่างด้าว โดยหุ้นดงักล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ ถือหุ้ นเกินกว่าสดัส่วนจํานวนหุ้นที�ถือไว้จริง หรือเป็นหุ้นที�มีสิทธิพิเศษเหนือกวา่หุ้นที�ถือโดยผู้ มีสญัชาติไทย  3. ห้ามกระทําการครอบงํากิจการผ่านการที�คนต่างด้าวมีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการกําหนดนโยบาย การบริหารจดัการ การดําเนินงาน หรือการแต่งตั +งกรรมการ หรือผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท  ผู้บริหารระดบัสงู หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จดัการ ผู้จดัการ ผู้ อํานวยการ หวัหน้าผู้บริหารด้านจดัซื +อ หวัหน้าผู้บริหารด้านการเงิน หรือบคุคลอื�นใดซึ�งมีอํานาจควบคมุหรืออิทธิพลต่อการบริหารกิจการหรือประกอบกิจการโทรคมนาคมในกิจการของบริษัท  
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  4. ห้ามกระทําการครอบงํากิจการ โดยผ่านการมีนิติสมัพนัธ์กบัแหล่งที�มาของเงินลงทุนและเงินกู้จากคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ เช่น การคํ +าประกนัเงินกู้  การให้กู้ เงินในอตัราดอกเบี +ยตํ�ากว่าราคาตลาด การประกนัความเสี�ยงทางธุรกิจ หรือการให้สินเชื�อ ทั +งนี + ในลกัษณะที�มีการเลือกปฏิบตั ิ 5. ห้ามกระทําการครอบงํากิจการ โดยผ่านการทําสญัญาเกี�ยวกบัทรัพย์สินทางปัญญา สญัญา แฟรนส์ไชส์ (Franchise) หรือสญัญาที�ให้สิทธิแตเ่พียงผู้ เดียวกบัคนตา่งด้าวหรือนิติบคุคลในเครือ และสญัญาดงักลา่วมีผลเป็นการถ่ายโอนคา่ใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนตา่งด้าว  6. ห้ามกระทําการครอบงํากิจการ โดยผ่านการทําสญัญาจดัซื +อจดัจ้างหรือสญัญาจ้างบริหารกับ คนตา่งด้าวหรือนิติบคุคลในเครือ หรือลกูจ้างหรือพนกังานของคนตา่งด้าวหรือนิติบคุคลในเครือ และสญัญาดงักล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนคา่ใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนตา่งด้าว  7. ห้ามกระทําการครอบงํากิจการ โดยผ่านการร่วมประกอบกิจการกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคล   ในเครือ โดยมีการจัดสรรหรือแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที�มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนตา่งด้าว  8. ห้ามกระทําการครอบงํากิจการ โดยผ่านการทําธุรกรรมในลกัษณะโอนราคา (Transfer pricing) หรือสมยอมด้านราคากบัคนตา่งด้าวหรือนิติบคุคลในเครือ   ประกาศนี +ให้มีผลใช้บงัคบัตั +งแตว่นัที� 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556                                             (นายพารณ อิศรเสนา ณ อยธุยา)                                         ประธานกรรมการ                                        บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน)  


