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สรุปรายละเอียดการเสนอขายและข้อก าหนดสทิธิของใบส าคัญแสดงสทิธิและหุ้นรองรับของ 
บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) จ านวนไม่เกิน  1,410,500 หุ้น ให้แก่พนักงานของบริษัท  

และ/หรือ บริษัทย่อย 

1. ค านิยาม 
บริษัท หมายถึง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
พนกังาน หมายถึง พนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งตกลงท างานให้แก่บริษัทและ/หรือบริษัท

 ยอ่ย เนื่องจากการจ้างแรงงาน โดยได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือสิ่งของอื่นใดเป็นการ
 ตอบแทนการท างาน 

โครงการใบส าคญัแสดงสทิธิ หมายถึง  โครงการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทให้แก่
  พนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอ่ย 

ใบส าคญัแสดงสทิธิ หมายถึง ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 
หุ้นรองรับ หมายถึง หุ้นสามญัของบริษัทท่ีออกใหมแ่ละจดัสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญั 

  แสดงสทิธิ 

2. วัตถุประสงค์และความจ าเป็น  

การก าหนดให้มีโครงการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในครัง้นี ้(โครงการ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ) มีวตัถปุระสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาทรัพยากรบคุคลที่มีคณุค่าต่อบริษัทให้ท างานกับองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง และสร้างประโยชน์สงูสุดให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว นอกจากนีย้ังเป็นการสร้าง
แรงจงูใจและตอบแทนการปฏิบตัิงานของพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยการให้ผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมโดยการมุ่ง
ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งบริษัท ผู้ ถือหุ้นและพนกังาน 

เพื่อเป็นการสร้างแรงจงูใจให้พนกังานท างานกบับริษัทและบริษัทยอ่ยตอ่ไปในระยะยาว ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกจะมีอายไุม่เกิน 
5 ปี นบัจากวนัออกและเสนอขาย โดยในปี 2560 นีบ้ริษัทจะออกใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่พนกังาน จ านวนไม่เกิน 1,410,500 
หน่วย และจดัสรรหุ้นสามญัเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวนไม่เกิน 1,410,500 หุ้น (มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 
บาท) คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.05 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท  

รายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิตามโครงการใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับปี 2560 ที่จะได้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นปรากฏ
ตามข้อมลูด้านลา่งนี ้ 

3. รายละเอียดของหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย 

3.1. ลักษณะส าคัญของใบส าคัญแสดงสทิธิ 
ประเภทของหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด 

(มหาชน) 
ชนิดของหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและโอนเปลีย่นมือไม่ได้

เว้นแตก่รณีตามข้อ 5.2.3 ของข้อก าหนดสทิธินี ้ 
อายใุบส าคญัแสดงสทิธิ ไมเ่กิน 5 ปีนบัจากวนัท่ีออกและเสนอขาย 
จ านวนที่เสนอขาย ไมเ่กิน 1,410,500 หนว่ย 

เอกสารแนบ 6(ก)



เอกสารแนบ 1 ข้อก าหนดสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิและหุ้นสามญัรองรับของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปี 2560 

หน้าที่ 2 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย หนว่ยละ 0 บาท (ศนูย์บาท) 
อตัราการใช้สทิธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอตัรา

การใช้สทิธิตามที่ก าหนดในข้อก าหนดสทิธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสทิธิ 
ราคาการใช้สทิธิที่จะซือ้หุ้น ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทที่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 7 วนัท าการติดตอ่กนักอ่นวนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอ
วาระต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนุมตัิให้บริษัทเสนอขายหุ้นรองรับ หรือคิดเป็นราคา 
160.434 บาทตอ่หุ้น (เว้นแตก่รณีมีการปรับราคาการใช้สทิธิตามที่ก าหนดในข้อก าหนด
สทิธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสทิธิ)  
โดยราคาใช้สทิธิดงักลา่วเป็นราคาที่ไมต่ ่ากวา่ร้อยละเก้าสบิของราคาตลาดตามประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เร่ืองการ
ค านวณราคาเสนอขายหลกัทรัพย์และการก าหนดราคาตลาดเพื่อการเสนอขายหุ้นที่
ออกใหมใ่นราคาต ่าลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2551  

จ านวนหุ้นท่ีออกเพื่อรองรับ จ านวนไม่เกิน 1,410,500 หุ้น (มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

ระยะเวลาเสนอขาย เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นบัจากวนัที่ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 
อนมุตัิให้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิตามโครงการใบส าคญัแสดงสทิธิ 

วนัออกและเสนอขาย คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้
ก าหนดวนัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้หลงัจากที่ได้รับการอนมุตัิจาก
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว  

วิธีการเสนอขาย เสนอขายให้แก่พนักงานโดยตรง โดยไม่ผ่านตัวแทน หรือ ผู้ รับช่วงซือ้หลักทรัพย์  
คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้
พิจารณาจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่พนกังานแต่ละรายจะได้รับจดัสรร โดยพิจารณา
จากขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ศกัยภาพรวมทัง้ผลงานและประโยชน์ที่ท าให้แก่
บริษัทและ/หรือบริษัทยอ่ยตามหลกัเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท  

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสทิธิ ไมม่ี 

4. ข้อก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส าคัญแสดงสทิธิ 

4.1. ระยะเวลาการใช้สิทธิ 

4.1.1 (ยกเว้นในกรณีตามข้อ 4.1.2 และข้อ 4.1.3 ข้างท้ายนี)้ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัที่
ออกใหมข่องบริษัทได้ในวนัก าหนดการใช้สทิธิและมีเง่ือนไขการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ ดงันี ้  

4.1.1.1  วนัก าหนดการใช้สทิธิ ครัง้ที่ 1 คือ วนัท่ี 1 มิถนุายน 2563  

 สามารถใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ในจ านวนไมเ่กิน 1 ใน 3 สว่นของใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่ผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิได้รับจดัสรร 
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4.1.1.2 วนัก าหนดการใช้สทิธิ ครัง้ที่ 2 คือ วนัท่ี 1 มิถนุายน 2564  

 สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้เพิ่มอีกในจ านวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่ผู้ ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิได้รับจัดสรร หรือ ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิมิได้ใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิในวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้ที่ 1 สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ในจ านวนไม่เกิน 2 ใน 3 
สว่นของใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมดที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับจดัสรร 

4.1.1.3  วนัก าหนดการใช้สทิธิ ครัง้ที่ 3 (ครัง้สดุท้าย) คือ วนัใดวนัหนึง่ในระหวา่งวนัท่ี 25-31 พฤษภาคม 2565  

 สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้เพิ่มอีกในจ านวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่ผู้ ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิได้รับจัดสรร หรือ ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิมิได้ใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิในวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้ที่ 1 และในวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้ที่ 2 สามารถใช้สิทธิซือ้
หุ้นสามญัตามจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับจดัสรร หรือ ในกรณีที่ผู้ ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิมิได้ใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิในวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้ที่ 2 
สามารถใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ในจ านวนไมเ่กิน 2 ใน 3 สว่นของใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่ผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิได้รับจดัสรร 

ในกรณีที่วนัก าหนดการใช้สิทธิทัง้ 3 ครัง้ข้างต้นตรงกับวนัหยดุท าการ ให้เลื่อนวันก าหนดการใช้สิทธิเป็นวนัท าการ
ถดัไป 

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลือจากการไม่ได้ใช้สิทธิภายในวนัสดุท้ายของวนัก าหนดการใช้สิทธิ ครัง้ที่ 3 ดงักลา่วข้างต้น 
จะสิน้สภาพลงและไม่สามารถใช้สิทธิได้อีกต่อไป และให้ถือว่าผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสละสิทธิการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่เหลอื โดยไมม่ีสทิธิเรียกร้องใดๆ จากบริษัท 

4.1.2 ก าหนดการใช้สทิธิและเง่ือนไขการใช้สทิธิหากเกิดเหตกุารณ์ที่ระบไุว้ 
4.1.2.1 หากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี ้เกิดขึน้ในระหว่าง 3 ปีแรกนับจากวันที่ออกและเสนอขาย

ใบส าคญัแสดงสทิธิ ให้ระยะเวลาการใช้สทิธิ รวมถึงเง่ือนไขการใช้สทิธิเป็นไปตามข้อก าหนดภายใต้ข้อ 4.1.2 
นี ้
(1)  เมื่อบริษัทซือ้หรือขายสนิทรัพย์ที่มีมลูค่ามากกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัท โดย

ค าจ ากัดความของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ รวมถึงหลักเกณฑ์ในการค านวณมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตน
สทุธิดงักลา่วให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย
ข้อมูลและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 
(รวมถึงที่อาจมีการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงตอ่ไปในอนาคต (หากมี))  

(2) เมื่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทซึ่งถือหุ้นคิดเป็นสดัสว่นที่มากที่สดุของหุ้นที่ออกและช าระแล้วของบริษัทได้โอน
หรือขายหุ้นของบริษัทตนเองให้กบัคุคลอื่น (ที่มิใช่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของผู้ ถือหุ้น ผู้ โอน หรือขาย
หุ้นดงักลา่ว) และมีผลท าให้บคุคลอื่นรับโอนหรือซือ้หุ้นนัน้ได้มาซึ่งหุ้นหรือเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทใน
สดัสว่นตัง้แตห่รือเกินกวา่ร้อยละ 25 ของหุ้นท่ีออกและช าระแล้วทัง้หมดของบริษัท 
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4.1.2.2 เมื่อเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ตามข้อ 4.1.2.1 ข้างต้น  บริษัทจะท าการแจ้งให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัจากวนัที่เกิดเหตกุารณ์ (ในกรณีตามข้อ 4.1.2.1 (1) ได้แก่ วนัที่บริษัทโอนหรือ
รับโอนกรรมสทิธ์ิในสนิทรัพย์ที่ขายหรือซือ้ (แล้วแต่กรณี) ดงักลา่วโดยถกูต้องครบถ้วนตามกฎหมาย หรือใน
กรณีที่ตามข้อ 4.1.2.1 (2) ได้แก่ วนัที่บริษัทได้รับแจ้งหรือทราบถึงการเกิดขึน้ของเหตกุารณ์ดงักลา่วอย่าง
เป็นทางการ) และผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ของบริษัทได้ในวนั
ก าหนดการใช้สทิธิและเง่ือนไขการใช้สทิธิ ดงันี ้
(1) วนัก าหนดการใช้สิทธิ ครัง้ที่ 1 คือ วนัท าการที่ 7 นบัจากวนัที่บริษัทได้แจ้งให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ

ทราบถึงการเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่วในข้อ 4.1.2.1 (1) หรือ (2) (แล้วแตก่รณี)  
สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามญัได้ในจ านวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้หมดที่ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิได้รับจดัสรร 

 (2) วนัก าหนดการใช้สิทธิ ครัง้ที่ 2 คือวนัท่ีครบก าหนด 1 ปีนบัจากวนัก าหนดการใช้สทิธิ ครัง้ที่ 1  
สามารถใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัได้เพิ่มอีกในจ านวนไม่เกิน 1 ใน 3 สว่นของใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่ผู้
ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้รับจดัสรร หรือ ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิมิได้ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิในวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้ที่ 1 สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ในจ านวนไม่เกิน 2 
ใน 3 สว่นของใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมดที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้รับจดัสรร 

(3) วนัก าหนดการใช้สิทธิ ครัง้ที่ 3 (ครัง้สดุท้าย) คือ คือวนัที่ครบก าหนด 2 ปีนบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิ
ครัง้ที่ 1 
สามารถใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัได้เพิ่มอีกในจ านวนไม่เกิน 1 ใน 3 สว่นของใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่ผู้
ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้รับจดัสรร หรือ ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิมิได้ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิในวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้ที่ 1 และในวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้ที่ 2 สามารถใช้
สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมดที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้รับจดัสรร หรือ ใน
กรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิมิได้ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิในวนัก าหนดการใช้สทิธิ
ครัง้ที่ 2 สามารถใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ในจ านวนไมเ่กิน 2 ใน 3 สว่นของใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่ผู้
ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้รับจดัสรร 

ในกรณีที่วนัก าหนดการใช้สิทธิทัง้ 3 ครัง้ข้างต้นตรงกับวนัหยดุท าการ ให้เลื่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิเป็นวนัท าการ
ถดัไป 

ใบส าคญัแสดงสทิธิที่เหลอืจากการไมไ่ด้ใช้สทิธิภายในวนัสดุท้ายของวนัก าหนดการใช้สทิธิ ครัง้ที่ 3 ตามข้อ 4.1.2.2 นี ้
จะสิน้สภาพลงและไม่สามารถใช้สิทธิได้อีกต่อไป และให้ถือว่าผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสละสิทธิการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่เหลอื โดยไมม่ีสทิธิเรียกร้องใดๆ จากบริษัท 

4.1.3 ก าหนดการใช้สทิธิและเง่ือนไขการใช้สทิธิกรณีที่บริษัทขอเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
ในระหวา่งอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ (ไมเ่กิน 5 ปีนบัจากวนัที่ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ) หากบริษัทขอ
เพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถ
ใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหมข่องบริษัทตามใบส าคญัแสดงสทิธิได้ทัง้หมด (ครัง้เดียวทัง้จ านวน) ภายใน 15 วนั
ท าการนบัจากวนัท่ีบริษัทได้แจ้งให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิทราบถึงมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทซึ่งอนมุตัิ ให้เพิก
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ถอนหุ้นของบริษัทจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน โดยบริษัทจะท าการแจ้งให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทราบภายใน 
3 วนัท าการนบัจากวนัท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทอนมุตัิการเพิกถอนหุ้นดงักลา่ว   

ใบส าคญัแสดงสทิธิที่เหลอืจากการไมไ่ด้ใช้สทิธิตามข้อ 4.1.3 นี ้จะสิน้สภาพลงและไมส่ามารถใช้สทิธิได้อีกต่อไป และ
ให้ถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสละสิทธิการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลือ  โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จาก
บริษัท 

4.1.4 ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในข้อ 4.1.2 หรือข้อ 4.1.3 ให้วนัก าหนดการใช้สิทธิและเง่ือนไขการใช้สิทธิ
ที่ระบุไว้ในข้อ 4.1.1 เป็นอนัยกเลิกหรือไม่มีผลใช้บงัคบั และให้วนัก าหนดการใช้สิทธิและเง่ือนไขการใช้สิทธิเป็นไป
ตามที่ระบไุว้ในข้อ 4.1.2 หรือ 4.1.3 (แล้วแตก่รณี) แทน 

4.2. ระยะเวลาแสดงความจ านงการใช้สิทธิ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 
16.00 น. ภายใน 3 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิแตล่ะครัง้ตามที่ก าหนดในข้อ 4.1.1 ข้อ 4.1.2 เว้นแต่เป็นกรณีการใช้
สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิตามข้อ 4.1.3 และการใช้สิทธิในครัง้สดุท้าย ตามข้อ 4.1.1.3 และ 4.1.2.2 (3) 
ก าหนดให้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิต้องแสดงความจ านงในการใช้สิทธิดังกล่าวภายในช่วงระยะเวลา 15 วันก่อนวัน
ก าหนดการใช้สทิธิในการใช้สทิธิในครัง้สดุท้าย   

4.3. ขัน้ตอนการใช้สทิธิ 

4.3.1. ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ที่มีความประสงค์จะใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ จะต้องด าเนินการและน าสง่เอกสารและ
หลกัฐานดงัต่อไปนีต้่อนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ ในระหว่างระยะเวลาแสดงความจ านงการใช้สิทธิ และวัน
ก าหนดการใช้สทิธิ   

4.3.1.1. แบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั ที่ได้กรอกข้อความถกูต้องชดัเจนและครบถ้วนทกุรายการ 
(สามารถติดตอ่ขอรับแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิได้ที่ส านกัทรัพยากรบคุคลของบริษัท) ทัง้นี ้ในกรณีที่
ผู้ จัดการมรดก ทายาทโดยธรรม ผู้ รับพินยักรรม ผู้พิทกัษ์ หรือผู้อนุบาล ตามกฎหมาย ตามข้อ 5.2.3 ของ
ข้อก าหนดสิทธินีเ้ป็นผู้แสดงความจ านงดงักล่าว  ให้น าสง่แบบแสดงความจ านงที่ได้กรอกข้อความถกูต้อง
ชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการดังกล่าว พร้อมทัง้หลกัฐานแสดงการเข้าเป็นผู้ รับโอนสิทธิโดยถูกต้อง
ครบถ้วนตามกฎหมายและเง่ือนไขในข้อ 5.2.3 ของข้อก าหนดสทิธินี ้

4.3.1.2. ใบส าคญัแสดงสทิธิ (หรือหนงัสอืรับรองสทิธิ) ตามจ านวนที่ระบไุว้ในแบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิซื อ้
หุ้นสามญั  

4.3.1.3. ช าระเงินคา่หุ้นตามจ านวนที่ระบใุนแบบแสดงความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั  

4.3.1.4. ช าระเงินค่าภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ที่เกิดขึน้จากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ต้องน าส่ง
กรมสรรพากรตามกฎหมาย 

4.3.2. ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ เป็นผู้ รับภาระภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาที่เกิดขึน้จากการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั  
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4.3.3. ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ไมช่ าระเงินค่าภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายที่เกิดขึน้จากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญันีใ้ห้แก่
บริษัทตามข้อ 4.3.1.4 เต็มตามจ านวนในเวลาที่ก าหนด ไม่ว่าด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตาม และบริษัทได้น าเงินของบริษัท
เทา่กบัจ านวนเงินคา่ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายที่บริษัทมีหน้าที่ต้องน าสง่ตามกฎหมายตอ่กรมสรรพากรไปก่อนแล้ว ช าระ
เงินภาษีแทนพนกังานที่เข้าร่วมโครงการ ให้ถือว่าพนกังานที่เข้าร่วมโครงการตกลง (โดยไม่ยกเลิกเพิกถอน) ให้แก่
บริษัทในการหกัเงินค่าภาษีจ านวนใดๆ ที่บริษัทได้ช าระล่วงหน้าไปก่อนแทนพนกังานที่เข้าร่วมโครงการนัน้จากเงิน
ค่าจ้าง โบนสัหรือผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัทจะจ่ายให้แก่พนกังานซึ่งบริษัทสามารถหกัได้ตามกฎหมาย และให้สิทธิ
บริษัทน าเงินดงักลา่วเพื่อช าระหรือหกักลบกบัจ านวนเงินภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ต้องช าระ
คืนให้แก่บริษัท  

4.3.4. ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบญัญัติแห่งประมวล
รัษฎากรหรือข้อบงัคบัหรือกฎหมายตา่งๆ ที่ใช้บงัคบัในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 

4.3.5. เมื่อผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ส าหรับการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญโดย
ครบถ้วนแล้ว บริษัทจะด าเนินการออกหุ้นรองรับ ในช่ือผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ  หรือ ผู้จดัการมรดก ทายาทโดยธรรม 
ผู้ รับพินยักรรม ผู้พิทกัษ์ หรือผู้อนบุาล ตามกฎหมาย  (กรณีตามข้อ 5.2.3) และจะจดัสง่ใบหุ้นไปยงัที่อยู่ที่ได้ระบไุว้ใน
แบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน  30 วนันบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ 
อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจตกลงกับผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิล่วงหน้าให้บริษัทเก็บใบหุ้นนัน้ไว้ที่บริษัท  เพื่อให้ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิมารับไปด้วยตนเองก็ได้ หรือจดัสง่ไปตามหน่วยงานที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสงักดัอยู่ หรือผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิอาจเลอืกใช้บริการระบบซือ้ขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ก็ได้ 
ซึง่จะไมท่ าให้สทิธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิลดลง 

4.3.6. เมื่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้แสดงความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามข้อ 4.3.1 แล้ว ความจ านงในการใช้
สทิธินีจ้ะไมส่ามารถยกเลกิหรือเพิกถอนได้ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสอืจากบริษัท 

4.3.7. บริษัทจะแจ้งรายช่ือผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้ด าเนินการจดทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
ดงักลา่วเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัท ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นตามจ านวนหุ้นสามญัที่ค านวณได้จากการใช้สิทธิใน
ครัง้นัน้ และบริษัทจะด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ภายใน  14 วนันบัแต่วนั
สิน้สดุของระยะเวลาในการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ 

4.3.8. เมื่อพ้นวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายแล้วยงัไม่มีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  ใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลือ
ดงักลา่วจะสิน้สภาพลงและไมส่ามารถใช้สทิธิได้อีกตอ่ไป 

4.4. เงื่อนไขการปรับสิทธิ 

บริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สทิธิ (Exercise Price) และอตัราการใช้สทิธิ (Exercise Ratio) เพื่อรักษาผลตอบแทนใดๆ 
ที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิจะได้รับไมด้่อยไปกวา่เดมิ  ในกรณีที่มีเหตกุารณ์ตอ่ไปนีเ้กิดขึน้  

4.4.1. เมื่อบริษัทเปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามญัที่
ออกแล้วของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ  จะมีผลบงัคับทนัทีเมื่อได้มีการ
เปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท 
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ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

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

อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

Ratio 1 = Ratio 0 x (Par 0) 
   (Par 1) 
โดยที ่ Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

 Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 Par 1 คือ มลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัหลงัการเปลีย่นแปลง 
 Par 0 คือ มลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัก่อนการเปลีย่นแปลง 

4.4.2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามญั (Ordinary Shares) ที่ออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ และ/หรือให้แก่บคุคลใดๆ ใน
ราคาสทุธิของหุ้นสามญัที่ออกใหม่ค านวณได้ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” การ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิใน
การจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหมแ่ก่บคุคลใดๆ  แล้วแตก่รณี 

 “ราคาสทุธิของหุ้นสามญัที่ออกใหม่” ค านวณได้จากจ านวนเงินทัง้สิน้ที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นหกัด้วย
คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการออกหลกัทรัพย์นัน้หารด้วยจ านวนหุ้นสามญัทัง้สิน้ท่ีออกใหม่ 

 “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” หมายถึง ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัทที่มีการซือ้ขาย
ทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ในระหวา่งระยะเวลา 7 วนัท าการ (วนัที่หุ้นสามญัของบริษัทมีการซือ้ขาย
ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) ติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในการค านวณ โดยที่ราคาตลาดเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัตอ่หุ้นของ
หุ้นสามญัของบริษัท หมายถึง มูลค่าการซือ้ขายหุ้นสามญัทัง้หมดของบริษัทหารด้วยจ านวนหุ้นสามญัของบริษัทที่มี
การซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 “วนัท่ีใช้ในการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัออกใหม่ ส าหรับกรณี
ที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขาย
หุ้นสามญัออกใหม ่ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลใดๆ ตามแตก่รณี 

อนึง่ ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามญัพร้อมกนัมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ในเง่ือนไขที่จะต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้น า
ราคาเฉลี่ยเสนอขายทุกราคามาค านวณราคาสทุธิของหุ้นสามญัที่ออกใหม่  แต่ในกรณีที่มีการเสนอขายพร้อมกัน
ดงักลา่วไมอ่ยูภ่ายใต้เง่ือนไขที่จะต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้น าราคาเสนอขายที่ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดของหุ้น
สามญัของบริษัท” มาค านวณการเปลีย่นแปลงเทา่นัน้ 
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ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

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

อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

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

โดยที ่ Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 

A คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ได้เรียกช าระเต็มมลูคา่แล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น
เพื่อการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม ่กรณีเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมของบริษัท และ/หรือก่อนวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม ่
ส าหรับกรณีเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหมใ่ห้แก่บคุคลใดๆ ตามแตก่รณี 

B คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่จากการเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม  และ/หรือเสนอขาย
แก่บคุคลใดๆ 

BX คือ จ านวนเงินท่ีจะได้รับทัง้สิน้หลงัหกัคา่ใช้จา่ย (ถ้ามี) ที่เกิดขึน้จากการออกหุ้นสามญั
ที่ออกใหมน่ัน้ ทัง้การเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่บคุคลใดๆ 
ตามแตก่รณี 

4.4.3. เมื่อบริษัทเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ให้แก่บคุคลใดๆ โดยที่หลกัทรัพย์นัน้มีสิทธิที่
จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญั (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั) โดยที่ราคาสทุธิของหุ้นสามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงักลา่วต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ 
“ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” การเปลีย่นราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรก
ที่ผู้ ซือ้หุ้ นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ข้างต้น ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ดงักลา่วข้างต้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหมใ่ดๆ ข้างต้นท่ีมีสทิธิ
จะแปลงสภาพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสามญัได้หรือให้สทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัแก่บคุคลใดๆ แล้วแตก่รณี 

ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

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

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

โดยที ่ Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 MP คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” 
 A คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ได้เรียกช าระเต็มมลูคา่แล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น

เพื่อการจองซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั
ได้หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญั กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม  และ/หรือ
ก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ /
เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้ นสามญัแก่บุคคลใดๆ กรณี
เสนอขายให้แก่บคุคลใดๆ ตามแตก่รณี 

 B คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลกัทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะ
แปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้ นสามัญตามที่
เสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่บคุคลใดๆ 

 BX คือ จ านวนเงินท่ีจะได้รับทัง้สิน้หลงัหกัคา่ใช้จ่ายจากการออกหลกัทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิที่
จะแปลงสภาพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสามญัได้หรือใช้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัส าหรับ
การเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและ/หรือ เสนอขายแก่บคุคลใดๆ รวมกับเงินที่จะ
ได้รับจากการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 

“ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” หมายถึง ราคาตลาดเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัท ที่มีการซือ้ขาย
ทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ในระหวา่งระยะเวลา 7 วนัท าการ (วนัท่ีหุ้นสามญัของบริษัทมีการซือ้ขาย
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) ติดต่อกนัก่อนวนัที่ใช้ในการค านวณ  โดยที่ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัต่อหุ้น
ของหุ้นสามญัของบริษัท หมายถึง มลูคา่การซือ้ขายหุ้นสามญัทัง้หมดของบริษัทหารด้วยจ านวนหุ้นสามญัของบริษัท
ที่มีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

“วนัที่ใช้ในการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ข้างต้น 
ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) และ/หรือ วนัแรก
ของการเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ข้างต้นที่มีสิทธิจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้หรือให้สิทธิในการ
จองซือ้หุ้นสามญัแก่บคุคลใดๆ แล้วแตก่รณี 

4.4.4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ
และอตัราการใช้สทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไมม่ีสทิธิรับหุ้นปันผล (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้
เคร่ืองหมาย XD) 
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ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

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

อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

Ratio 1 = Ratio 0 x (A + B) 
   A 
โดยที ่ Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

 Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

A คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ได้เรียกช าระเต็มมลูคา่แล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น
เพื่อสทิธิในการรับหุ้นปันผล 

B  คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสามญัปันผล 

4.4.5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 120 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของบริษัท ส าหรับการ
ด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัรา
การใช้สทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตผู่้ซือ้หุ้นสามญัจะไมม่ีสทิธิรับเงินปันผล (วนัแรกที่ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

อตัราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น ค านวณโดยน าเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการด าเนินงานในแต่ละ
รอบระยะเวลาบญัชี หารด้วยก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของผลการด าเนินงานของรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนั โดยที่
เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดงักลา่ว ให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหวา่งกาลในแตล่ะรอบบญัชีดงักลา่วด้วย 

ในการค านวณการเปลีย่นแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธินัน้ บริษัทต้องน าเงินปันผลที่จ่ายจริงให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นส าหรับรอบปีบญัชีเดียวกนัเทา่นัน้มารวมเพื่อค านวณการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว  

หากจ านวนเงินปันผลระหวา่งกาลที่จ่ายจริง มิได้มีผลท าให้บริษัทต้องปรับสิทธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ เนื่องจากอตัรา
ร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายมีค่าไม่เกินร้อยละ 120 หากต่อมาบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลอีกครัง้ในรอบปีบญัชีเดียวกนั 
บริษัทจะต้องน าจ านวนเงินปันผลระหว่างกาลที่ประกาศจ่ายส าหรับรอบปีบญัชีเดียวกนัมารวมกบัเงินปันผลที่จ่ายครัง้
ลา่สดุด้วยเพื่อพิจารณาการปรับสทิธิ  

แต่ในกรณีที่บริษัทได้เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ อนัเนื่องมาจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ของรอบปีบญัชีใดๆ แล้ว และตอ่มามีการจ่ายเงินปันผลอีกในรอบปีบญัชีเดียวกนั ในกรณีนี ้จ านวนเงินปันผลระหว่าง
กาลที่ได้จ่ายไปส าหรับรอบปีบญัชีนัน้ จะไมน่ ามารวมค านวณเพื่อการพิจารณาการปรับสิทธิให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิอีก เนื่องจากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้รับการชดเชยจากการปรับสทิธิเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแล้ว 

“ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” หมายถึง ราคาตลาดเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัท   ที่มีการซือ้ขาย
ทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ในระหวา่งระยะเวลา 7 วนัท าการ (วนัที่หุ้นสามญัของบริษัทมีการซือ้ขาย
ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) ติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในการค านวณ โดยที่ราคาตลาดเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัตอ่หุ้นของ
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หุ้นสามญัของบริษัท หมายถึง มลูคา่การซือ้ขายหุ้นสามญัทัง้หมดของบริษัทหารด้วยจ านวนหุ้นสามญัของบริษัทที่ท า
การซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

“วนัที่ใช้ในการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้
เคร่ืองหมาย XD) 

ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

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

อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

Ratio 1 = Ratio 0 x (MP) 
  [MP - (D - R)] 
โดยที ่ Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

 Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 
 D คือ เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ายจริงแก่ผู้ ถือหุ้น 
 R คือ เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ายหากน าก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ในอตัราร้อยละ 120 มา

ค านวณจากจ านวนหุ้นทัง้หมดทีม่ีสทิธิได้รับเงินปันผล 

4.4.6. ในกรณีที่มีเหตกุารณ์ใดๆ อนัท าให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเสยีสทิธิและผลประโยชน์ใดๆ อนัพงึได้โดยที่เหตกุารณ์ใดๆ 
นัน้ไม่ได้ก าหนดอยู่ในข้อ 4.4.1 ถึง 4.4.5 ให้บริษัทพิจารณาเพื่อก าหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรือ
อตัราการใช้สทิธิใหมโ่ดยไมท่ าให้สทิธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิด้อยไปกวา่เดิม โดยให้ถือวา่ผลการพิจารณานัน้เป็น
ที่สดุและจะแจ้งให้ส านกังาน กลต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่มีเหตุให้ต้องด าเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ
ดงักลา่ว 

4.4.7. การค านวณเปลีย่นราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 4.4.1 ถึง 4.4.6 เป็นอิสระต่อกนั และจะค านวณการ
เปลีย่นแปลงตามล าดบัเหตกุารณ์ก่อนหลงัของการเปรียบเทียบกบัราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท ส าหรับในกรณี

ที่เหตกุารณ์ต่างๆ จะเกิดขึน้พร้อมกนัให้ค านวณการเปลี่ยนแปลงเรียงล าดบัดงันี  ้ข้อ 4.4.1  4.4.5  4.4.4  

4.4.2  4.4.3  4.4.6 โดยในแต่ละล าดบัครัง้ที่ค านวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็น
ทศนิยม 3 ต าแหนง่ และอตัราการใช้สทิธิเป็นทศนิยม 5 ต าแหนง่ 

4.4.8. การค านวณการเปลีย่นแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 4.4.1 ถึง 4.4.6 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่ง
ท าให้ราคาการใช้สทิธิใหมส่งูขึน้ และ/หรืออตัราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น และจะใช้ราคาใช้สิทธิใหม่หลงั
การเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) คณูกบัจ านวนหุ้นสามญั (จ านวนหุ้นสามญัค านวณได้จากอตัราการใช้สิทธิ
ใหมค่ณูกบัจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่แสดงความจ านงการใช้สิทธิ เมื่อค านวณได้จ านวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้
ตดัเศษหุ้นนัน้ทิง้) ส าหรับจ านวนเงินท่ีค านวณได้จากการใช้สทิธิในกรณีที่มีเศษของบาทให้ตดัเศษของบาททิง้ ส าหรับ
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กรณีที่การเปลีย่นแปลงมีผลท าให้ราคาการใช้สทิธิใหมม่ีราคาซึง่ต ่ากวา่มลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท ก็ให้ใช้
มลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทเป็นราคาการใช้สิทธิใหม่ สว่นอตัราการใช้สิทธิใหม่ ให้ใช้อตัราการใช้สิทธิที่
ค านวณได้ตามข้อ 4.4.1 ถึง 4.4.6 เช่นเดิม 

4.4.9. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออตัราการใช้สิทธิตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 4.4.1 ถึง 4.4.6 บริษัท
จะแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการค านวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแจ้งราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิที่ก าหนดใหม ่
รวมทัง้วนัที่ราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิใหม่มีผลบงัคบัใช้   โดยบริษัทจะแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิทราบ พร้อมทัง้ปิดประกาศไว้  ณ ที่ท าการของบริษัท ทัง้นี ้ภายใน 15 วนันบัจากวนัที่การ
เปลีย่นแปลงราคาใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิดงักลา่วมีผลบงัคบัใช้ 

4.5. สถานะของใบส าคัญแสดงสทิธิที่อยู่ระหว่างการแสดงความจ านงการใช้สิทธิ 

ใบส าคญัแสดงสทิธิที่อยูร่ะหวา่งการแสดงความจ านงในการใช้สทิธิจะมีสทิธิและสถานะเท่าเทียมกบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงั
ไมไ่ด้ถกูใช้สทิธิ ในกรณีที่มีการปรับราคา และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิตามข้อ 4.4 ซึ่งเกิดขึน้ในช่วงระยะเวลาแสดงความจ านง
การใช้สิทธิ หรือในวนัก าหนดการใช้สิทธิหรือก่อนวนัที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วที่เพิ่มขึน้
ส าหรับหุ้นสามญัที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิ ให้การปรับราคาและ/หรืออตัราการใช้สิทธิมีผลใช้บงัคบักบัใบส าคญัแสดง
สทิธิซึง่ได้แสดงความจ านงในการใช้สทิธิไว้นัน้และยงัมิได้รับจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์ เพื่อมิให้สทิธิของผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิที่ได้ใช้สทิธิในช่วงระยะเวลาดงักลา่วด้อยไปกวา่เดิม  

4.6. สถานะของหุ้นสามัญที่เกดิจากการใช้สทิธิ 

หุ้นสามญัใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อนัพึงได้เหมือนหุ้นสามญัเดิมที่
ออกและเรียกช าระเต็มมูลค่าของบริษัททุกประการ โดยสิทธิใดๆ ที่จะได้รับในการเป็นผู้ ถือหุ้นสามญั จากการใช้สิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสทิธิจะเร่ิมตัง้แตว่นัท่ีกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้นใหม ่ซึง่ปรากฏรายช่ือผู้ ถือหุ้นสามญั
ใหมท่ี่เกิดจากการใช้สทิธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ นอกจากนี ้บริษัทจะด าเนินการน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 30 วนันบัจากวนั
ก าหนดการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิในแตล่ะครัง้ 

4.7. ค่าเสียหาย กรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ 

บริษัทจะชดใช้คา่เสยีหายให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่แสดงความจ านงการใช้สทิธิในวนัก าหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ และ
บริษัทไมส่ามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้อย่างครบถ้วน โดยค่าเสียหายที่บริษัทจะ
ชดใช้ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิข้างต้น สามารถค านวณได้ดงันี  ้

คา่เสยีหายตอ่ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย  =  B x (MP - EP) 

โดยที ่ B คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึน้ได้ตามอตัราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึน้ตอ่ 1 หนว่ย 

 MP คือ ราคาเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้ นสามัญของบริษัท ในวันก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละรอบที่ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ มาแสดงความจ านงในการใช้สทิธิ  
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 EP คือ ราคาการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้
เปลีย่นแปลงแล้ว 

การชดใช้ค่าเสียหายข้างต้น บริษัทจะช าระให้เป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ และจะจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
หรือ จดัสง่ตามหนว่ยงานท่ีพนกังานสงักดัอยู ่ภายใน 30 วนั นบัจากวนัที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิมาแสดงความจ านงการใช้
สทิธิ 

5. หลักเกณฑ์การจัดสรรและเงื่อนไขการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 

5.1. คุณสมบัตขิองพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีสทิธิจะได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ และวิธีการจัดสรร 

บริษัทจะจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่พนกังานที่ท างานเต็มเวลา (Full-Time Employment) ของบริษัทและบริษัทย่อยที่
เข้าร่วมโครงการ Performance Share Plan โดยคณะกรรมการและ/หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะเป็นผู้
พิจารณาก าหนดรายนามพนกังาน และจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่พนกังานแต่ละรายจะได้รับ รวมถึงเปลี่ยนแปลงจ านวน
ใบส าคญัแสดงสทิธิของพนกังานแตล่ะรายที่ได้รับการจดัสรรไปแล้ว (การเปลีย่นแปลงจะไมท่ าให้พนกังานรายใดได้รับจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นจ านวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่ออกและเสนอขายในครัง้นี)้ ทัง้นี  ้
จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่พนกังานแตล่ะรายจะได้รับจะขึน้อยูก่บัขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ศกัยภาพรวมทัง้ผลงาน
และประโยชน์ที่ท าให้แก่บริษัทและ/หรือบริษัทยอ่ยตามหลกัเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท 

5.2. ข้อผูกพนัระหว่างบริษัท กับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในการจดัสรรใบส าคัญแสดงสทิธิ  

5.2.1. กรณีบคุคลที่มีสทิธิได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย 
เนื่องจากการเกษียณอายตุามระเบียบของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย หรือครบวาระในการด ารงต าแหน่งแล้วแต่กรณี  
ให้พนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รายนัน้ยงัคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้จนครบอายขุอง
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับจดัสรรนัน้ ทัง้นี ้ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมทัง้
ข้อตกลงอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องระหวา่งบริษัทและพนกังานท่ีเก่ียวข้องแตล่ะราย 

5.2.2. กรณีที่บุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
เนื่องจากมีการโอนย้ายงานตามค าสัง่ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย  ให้พนกังานรายนัน้ยงัคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิได้จนครบอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนัน้ ทัง้นี ้ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดสิทธิและ
เง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสทิธิ รวมทัง้ข้อตกลงอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องระหวา่งบริษัทและพนกังานท่ีเก่ียวข้องแตล่ะราย 

5.2.3. กรณีที่บุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
เนื่องจากถึงแก่กรรม สาบสญู ทพุพลภาพจนไมส่ามารถจดัการงานโดยตนเองได้ (คนเสมือนไร้ความสามารถ) หรือเป็น
คนไร้ความสามารถ ให้ผู้จดัการมรดก ทายาทโดยธรรม ผู้ รับพินยักรรม ผู้พิทกัษ์ หรือผู้อนบุาล ตามกฎหมาย (แล้วแต่
กรณี) ของพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยดงักลา่ว แล้วแต่กรณี สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญั
แสดงสทิธิของผู้ถึงแก่กรรม ผู้สาบสญู ผู้ทพุพลภาพ หรือผู้ ไร้สมรรถภาพดงักลา่ว ตามเง่ือนไขที่ก าหนดได้จนครบอายุ
ของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับจดัสรรนัน้ ทัง้นี ้ผู้จดัการมรดก ทายาทโดยธรรม ผู้ รับพินยักรรม ผู้พิทกัษ์  หรือผู้อนบุาล 
ตามกฎหมาย (แล้วแตก่รณี) จะต้องด าเนินการแจ้งเหตดุงักลา่วให้บริษัททราบ พร้อมทัง้จดัสง่เอกสาร และหลกัฐานที่
เก่ียวข้องตามที่บริษัทร้องขอให้แก่บริษัทและจะต้องตกลงที่จะผูกพนัตามข้อก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส า คญั
แสดงสทิธิ รวมทัง้ข้อตกลงอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องระหวา่งบริษัทและพนกังานท่ีเก่ียวข้องแตล่ะราย 
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5.2.4. กรณีที่บุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ  พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัท ด้วยเหตุอื่น
นอกจากที่ระบไุว้ในข้อ 5.2.1 5.2.2 หรือ 5.2.3 ข้างต้น บคุคลนัน้ไม่มีสิทธิใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ และให้
คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายสามารถน าใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่วมาจัดสรร
ให้แก่พนกังานรายอื่นต่อไปได้โดยให้สอดคล้องกบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 32/2551 เร่ือง การ
เสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหมต่อ่กรรมการหรือพนกังาน 

5.2.5. กรณีที่นอกเหนือจากข้อ 5.2.1 ถึง 5.2.4 ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้
พิจารณา  

5.2.6. ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ไม่มีการใช้สิทธิในกรณีที่พนักงานไม่สามารถใช้สิทธิที่ เหลืออันเนื่องมาจากเหตุใดๆ 
นอกเหนือจากที่ก าหนดในข้อ 5 นี ้ให้พนกังานจดัสง่ใบส าคญัแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่บริษัทเพื่อยกเลิก และบริษัท
สามารถน าใบส าคญัแสดงสทิธิมาจดัสรรใหมไ่ด้ตามข้อ 5.2.4 

5.3. กรณีใช้สิทธิไม่ครบตามใบส าคัญแสดงสทิธิ 

หากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ไมใ่ช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วน  และใบส าคญัแสดงสิทธิ
ได้ครบก าหนดอายุลงให้ถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสละสิทธิการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลือ  โดยไม่มีสิทธิ
เรียกร้องใดๆ จากบริษัท 

5.4. รายชื่อกรรมการ (ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย) ทุกท่านที่ได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ และรายชื่อ
พนักงานที่ได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละห้าของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอ
ขายในครัง้นี ้

5.4.1  รายช่ือและจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับจดัสรร 
 กรรมการ/พนักงาน จ านวนใบส าคัญ

แสดงสทิธิที่จัดสรร 
คิดเป็นร้อยละของ

โครงการ 
1 นายสมชยั  เลศิสทุธิวงค์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริษัทยอ่ย 
ไมเ่กิน 93,200 

หนว่ย 
ไมเ่กินร้อยละ 6.61 

2. นายวีรวฒัน์  เกียรติพงษ์ถาวร 
หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสมัพนัธ์และองค์กร และกรรมการบริษัท
ยอ่ย 

ไมเ่กิน 46,500 
หนว่ย 

ไมเ่กินร้อยละ 3.30 

3. นายวลญัช์  นรเศรษฐ์ภกัดิ ์
รองกรรมการผู้อ านวยการอาวโุส สายงานปฏิบตักิารภมูิภาค และ
กรรมการบริษัทยอ่ย 

ไมเ่กิน 46,500 
หนว่ย 

ไมเ่กินร้อยละ 3.30] 

4. นายเกรียงศกัดิ์  วาณิชย์นที 
หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี และกรรมการบริษัทยอ่ย 

ไมเ่กิน 46,500 
หนว่ย 

ไมเ่กินร้อยละ 3.30 

5. นายอิศระ  เดชะไกศยะ 
รองกรรมการผู้อ านวยการ สายงานพฒันาโซลชูัน่ส์ และกรรมการบริษัท
ยอ่ย 

ไมเ่กิน 46,500 
หนว่ย 

ไมเ่กินร้อยละ 3.30 

6. นางบษุยา  สถิรพิพฒัน์กลุ 
รองกรรมการผู้อ านวยการ สายงานบริหารลกูค้าแและการบริการ และ
กรรมการบริษัทยอ่ย 

ไมเ่กิน 46,500 
หนว่ย 

ไมเ่กินร้อยละ 3.30 

7. นายปรัธนา  ลลีพนงั 
รักษาการ หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด และกรรมการบริษัทยอ่ย 

ไมเ่กิน 46,500 
หนว่ย 

ไมเ่กินร้อยละ 3.30 
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 กรรมการ/พนักงาน จ านวนใบส าคัญ

แสดงสทิธิที่จัดสรร 
คิดเป็นร้อยละของ

โครงการ 
8. นางสาวสนุิธยา  ชินวตัร 

หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน และกรรมการบริษัทยอ่ย 
ไมเ่กิน 46,500 

หนว่ย 
ไมเ่กินร้อยละ 3.30 

9. นางสาวกานติมา  เลอเลศิยตุิธรรม 
หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบคุคล 

ไมเ่กิน 46,500 
หนว่ย 

ไมเ่กินร้อยละ 3.30 

10. นายศรัณย์  ผโลประการ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการอาวโุส สว่นงานบริหารธุรกิจฟิกซ์บรอดแบนด์ 
และกรรมการบริษัทยอ่ย 

ไมเ่กิน 30,000 
หนว่ย 

ไมเ่กินร้อยละ 2.13 

11. นายวีรชยั  พชัโรภาสวงศ์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการอาวโุส สว่นงานการตลาดและงานขาย กลุม่
ลกูค้าองค์กร และกรรมการบริษัทยอ่ย 

ไมเ่กิน 30,000 
หนว่ย 

ไมเ่กินร้อยละ 2.13 

12. นายอทุยั  เพ็ญรัตน์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ สว่นงานกฎหมาย และกรรมการบริษัทยอ่ย 

ไมเ่กิน 24,000 
หนว่ย 

ไมเ่กินร้อยละ 1.70 

13. นายสทุธิศกัดิ์  กนุทีกาญจน์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ สว่นงานสนบัสนนุการปฏิบตัิการระหวา่ง
ประเทศ และกรรมการบริษัทยอ่ย 

ไมเ่กิน 24,000 
หนว่ย 

ไมเ่กินร้อยละ 1.70 

14. นายอนนัต์  เอกวงศ์วิริยะ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ สว่นงานวางแผนระบบเครือขา่ยและบริการ 
และกรรมการบริษัทยอ่ย 

ไมเ่กิน 24,000 
หนว่ย 

ไมเ่กินร้อยละ 1.70 

15. นายเตชะหทัย์  เหมะกลุ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ สว่นงานบญัชี และกรรมการบริษัทยอ่ย 

ไมเ่กิน 24,000 
หนว่ย 

ไมเ่กินร้อยละ 1.70 

16. นางสาวใจพร  ศรีสกลุ 
กรรมการผู้จดัการ บริษัท แอดวานซ์คอนแท็คเซ็นเตอร์จ ากดั และ
กรรมการบริษัทยอ่ย 

ไมเ่กิน 24,000 
หนว่ย 

ไมเ่กินร้อยละ 1.70 

5.4.2 เนื่องจากบริษัทก าหนดราคาใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัด้วยราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทที่ท าการซือ้
ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 7 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการมีมติให้
เสนอวาระตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัใิห้บริษัทเสนอขายหุ้นรองรับ ซึง่เป็นราคาตลาดตามประกาศของส านกังาน 
ก.ล.ต. จึงไม่มีผลประโยชน์ที่กรรมการหรือพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับจากการเสนอขายหลกัทรัพย์เมื่อ
ค านวณเป็นตวัเงินจากผลตา่งของราคาเสนอขายและราคาตลาด 

6. ข้อจ ากัดการโอนหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย 

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่เสนอขายทัง้หมดนีไ้ม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้  เว้นแต่กรณีที่บคุคลที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดง
สทิธิพ้นสภาพจากการเป็นพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเนื่องจากถึงแก่กรรม สาบสญู ทพุพลภาพจนไม่สามารถจดัการ
งานของตนเองได้ (คนเสมือนไร้ความสามารถ) หรือเป็นคนไร้ความสามารถ โดยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในข้อ 5.2.3 

7. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถอืหุ้นเน่ืองจากการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธิให้แก่พนักงานของบริษัทในครัง้นี ้

7.1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เมื่อมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นของพนักงานของบริษัท  

ราคาการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ = ราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ที่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยโดยเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัในช่วงระยะเวลา 7 วนัท าการติดต่อกัน
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ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขอ
อนมุตัิให้บริษัทเสนอขายหุ้นรองรับ  

ราคาตลาด = ราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ที่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยโดยเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัในช่วงระยะเวลา 7 วนัท าการติดต่อกัน 
ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขอ
อนมุตัิให้บริษัทเสนอขายหุ้นรองรับ 

ราคาการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จดัสรรให้พนกังาน = 160.434 บาทตอ่หุ้น เป็นราคาตลาด ดงันัน้ การออกและการ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จดัสรรให้พนกังานในครัง้นีจ้ะไมส่ง่ผลให้เกิดการลดลงของราคาหุ้น 

7.2. ผลกระทบของผู้ถือหุ้นเดิมส าหรับการลดลงของสัดส่วนความเป็นเจ้าของหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม 

(Control Dilution) ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิของพนักงานของบริษัท ทัง้หมดโดยค านวณจาก

ทุนที่เรียกช าระแล้วในปัจจุบัน 

จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  = 2,973,095,330 หุ้น (มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 

จ านวนหุ้นหรือหุ้นรองรับท่ีเสนอขายในครัง้นี ้ = ไมเ่กิน [1,410,500] หุ้น (มลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 1  บาท) 

   

Control Dilution = จ านวนหุ้นหรือหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี ้
 จ านวนหุ้น paid up + จ านวนหุ้นหรือหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี ้
 =       [1,410,500] 
  2,973,095,330 + [1,410,500] 
 = ร้อยละ [0.05] 
ในกรณีที่มีการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่จดัสรรให้แก่พนกังานจ านวนไม่เกิน 1,410,500 หน่วย จะมีผลท าให้
สทิธิออกเสยีงของผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทลดลงในอตัราร้อยละ 0.05 ของสิทธิในการออกเสียงเดิม โดยสิทธิออกเสียงของผู้ ถือ
หุ้นเดิมภายหลงัการใช้สทิธิทัง้หมดจะเทา่กบัร้อยละ 99.95 

8. สิทธิของผู้ถอืหุ้นในการคดัค้านการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 32/2551 เร่ือง การเสนอขายหลกัทรพัย์ทีอ่อกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน ลง
วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) สทิธิของผู้ ถือหุ้นในการคดัค้านการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิตอ่พนกังานในครัง้นี ้
มีดงันี ้

8.1 การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิตอ่พนกังานต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และต้องไมม่ีผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ
สบิของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงคดัค้านการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้

8.2 ในกรณีที่จะเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิตอ่พนกังานรายใดเกินกว่าร้อยละห้าของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่เสนอ
ขายในครัง้นี ้จะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นรายบคุคลด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละห้าของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุคดัค้านมติดงักลา่ว 




