
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

และผูถอืใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน 

ของบริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 4 (BTS-W4) 

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส จํากดั (มหาชน) 



  

           บริษัท บีทเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน)   

หนา้ 1 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
ที่จะซ้ือหุ้นสำมัญเพิม่ทุนของบริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) คร้ังที่ 4 (BTS-W4)  

(ฉบับแก้ไขเพิม่เตมิคร้ังที่ 1) 

ตามท่ีเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดอ้อก
และจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 4 (BTS-W4) (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
BTS-W4”) จ านวน 1,315,710,907 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราการจดัสรร 9 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2561 นั้น ปัจจุบัน บริษัทฯ มีจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ BTS-W4 
คงเหลือจ านวน 611,528,828 หน่วย และมีจ านวนหุ้นสามัญท่ีจัดสรรเพ่ือรองรับการใช้สิทธิคงเหลือจ านวน 
635,600,106 หุ้น โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-W4 มีอตัราการใช้สิทธิท่ี 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้น และราคาการใช้สิทธิท่ี 
10.50 บาทต่อหุน้ 

อน่ึง ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 จากก าไรสุทธิและก าไรสะสมท่ียงัไม่ได้
จดัสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในอตัรา 0.42 บาทต่อหุ้น (42 สตางค์ต่อหุ้น) หรือคิดเป็นจ านวนเงินปันผล
ทั้ งส้ินประมาณ 5,152.5 ลา้นบาท การจ่ายเงินปันผลในอตัราดงักล่าวคิดเป็นอตัราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ
ประมาณร้อยละ 139.1 ซ่ึงเขา้ข่ายตามขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-W4 (“ขอ้ก าหนดสิทธิฯ BTS-W4”) ขอ้ 5. (จ) ท่ีก าหนดว่า บริษทัฯ จะด าเนินการปรับ
ราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-W4 เม่ือบริษทัฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงิน
เกินกว่าร้อยละ 95 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ หลงัหกัภาษีเงินไดส้ าหรับการด าเนินงาน
ในรอบระยะเวลาบญัชีใด ๆ  

ดงันั้น บริษทัฯ จึงตอ้งด าเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-
W4 ซ่ึงจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยข้ึนเคร่ืองหมาย XD หรือวนัท่ีไม่มีสิทธิ
รับเงินปันผลในวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2562  และขอแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก าหนดสิทธิฯ BTS-W4 ตามขอ้ 3.1 – การแก้ไข
ในส่วนท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้งหรือท่ีต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือ
กรณีการปรับสิทธิตามข้อก าหนดสิทธิ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการปรับสิทธิและให้ถือว่าขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิฯ 
BTS-W4 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1) (“ข้อก าหนดสิทธิฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1”) น้ี เป็นส่วนหน่ึงของ
ขอ้ก าหนดสิทธิฯ BTS-W4 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 





 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมญัเพิม่ทุน 

ของบริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) คร้ังที่ 4 (BTS-W4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่ิงที่ส่งมำด้วย 2 



   

           บริษัท บีทเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน)   

หนา้ 1 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมญัเพิม่ทุน  

ของบริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) คร้ังที่ 4 (BTS-W4) 
 

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 4  
(BTW-W4) (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ”) ออกโดยบริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตามมติท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2561 ซ่ึงอนุมติัใหบ้ริษทัฯ ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิจ านวนไม่เกิน 1,755,034,187 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดย
ไม่คิดมูลค่า ในอตัราการจดัสรร 9 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยออกและจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือในวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิใน
วนัท่ี 2 สิงหาคม 2561 ทั้งน้ี ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะไดรั้บสิทธิตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ (ตามค านิยามท่ี
ระบุดา้นล่าง) น้ี โดยบริษทัฯ และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งผกูพนัตามขอ้ก าหนดสิทธิน้ีทุกประการ และใหถื้อว่า
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิรับทราบและเขา้ใจขอ้ก าหนดต่าง ๆ ในขอ้ก าหนดสิทธิน้ีเป็นอยา่งดีแลว้ โดยบริษทัฯ จะจดัให้
มีการเก็บรักษาส าเนาขอ้ก าหนดสิทธิน้ีไว ้ณ ส านกังานใหญ่ของบริษทัฯ และส านกังานใหญ่ของตวัแทนรับแจง้ความ
จ านงในการใชสิ้ทธิ (ตามค านิยามท่ีระบุดา้นล่าง) (ถา้มี) เพ่ือให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถขอตรวจสอบส าเนา
ขอ้ก าหนดสิทธิไดใ้นวนัและเวลาท าการของสถานท่ีดงักล่าว 

ค ำจ ำกดัควำม 

ค าและขอ้ความต่าง ๆ ท่ีใชใ้นขอ้ก าหนดสิทธิน้ี ใหมี้ความหมายดงัต่อไปน้ี 

ข้อก ำหนดสิทธิ หมายถึง ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู ้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ 
และผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท  
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 4 (BTS-W4) (รวมถึงท่ีมี
การแกไ้ขเพ่ิมเติม (ถา้มี)) 

ตลำดหลกัทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนง
ในกำรใช้สิทธิ 

หมายถึง บุคคลท่ีบริษทัฯ จะแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนของบริษทัฯ ในการรับแจง้
ความจ านงในการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) ตามขอ้ 1.2.3 

นำยทะเบียนของใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ 

หมายถึง บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้ง
โดยชอบใหท้ าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิแทน 

บริษทัฯ หมายถึง บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) 



   

            บริษัท บีทเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน)  

หนา้ 2 

ใบแทนใบส ำคัญ 
แสดงสิทธิ 

หมายถึง เอกสารท่ีออกโดย บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
เพ่ือใชแ้ทนใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
BTS-W3  

หมายถึง ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั บีทีเอส กรุ๊ป  
โฮลด้ิงส์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 3 (BTS-W3) ชนิดระบุช่ือผูถื้อและ
สามารถโอนเปล่ียนมือได ้

ใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
BTS-W4  

หมายถึง ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั บีทีเอส กรุ๊ป  
โฮลด้ิงส์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 4 (BTS-W4) ชนิดระบุช่ือผูถื้อและ
สามารถโอนเปล่ียนมือได ้

ประกำศ ทจ. 34/2551  หมายถึง ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นท่ีออกใหม่
และหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ ลงวนัท่ี 15 ธันวาคม  
2551 (ตามท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละหน่วยตามขอ้ 1.2.4 

ระยะเวลำกำรแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สิทธิ 

หมายถึง ระยะเวลาท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงประสงค์จะใชสิ้ทธิในการซ้ือ
หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ สามารถแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิไดต้ามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.2.3  

วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ หมายถึง วนัท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
ในการซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ไดต้ามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.2.1 

วนัท ำกำร หมายถึง วนัท่ีตลาดหลักทรัพย์เปิดท าการตามปกติ ซ่ึงมิใช่วนัเสาร์หรือวนั
อาทิตย ์หรือวนัท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวนัหยุดท า
การของธนาคารพาณิชย ์

ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ หมายถึง บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

สมุดทะเบียนผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซ่ึงบันทึกรายละเอียด
เก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเก็บรักษา
โดยนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ส ำนักงำน กลต. หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์



   

           บริษัท บีทเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน)   

หนา้ 3 

1.  รำยละเอยีดของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษทัฯ ได้ออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิจ านวน 1,315,710,907 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราการจดัสรร 9 หุ้นสามญัเดิม 
ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม  
2561 โดยมีรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิ ดงัน้ี 

1.1 ลกัษณะส ำคัญของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออก 

ช่ือผู้ออกหลกัทรัพย์ : บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือหลกัทรัพย์ : ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั บีทีเอส กรุ๊ป  
โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 4 (BTS-W4)  

ชนิด : ระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้

จ ำนวนที่ออก : 1,315,710,907 หน่วย 

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย : 0 บาท (ไม่คิดมูลค่า) 

อตัรำกำรใช้สิทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนได ้1 หุน้ เวน้แต่
กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิตามท่ีก าหนดไวใ้น
ขอ้ 5. 

รำคำกำรใช้สิทธิ : 10.50 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับ
สิทธิตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 5. 

วนัออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ : 30 พฤศจิกายน 2561 

วนัครบก ำหนดอำยุใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ 

: 29 พฤศจิกายน 2562 

อำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ : 1 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ี ภายหลงัการออกใบส าคญัแสดง
สิทธิ บริษทัฯ จะไม่ขยายอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ  

จ ำนวนหุ้นสำมญัเพิม่ทุนที่
จดัสรรไว้เพ่ือรองรับ 

: ไม่เกิน 1,755,034,187 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 4 บาท ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนหุน้
รองรับต่อจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แลว้ทั้ งหมดของบริษทัฯ เท่ากบัร้อยละ 
48.12* 
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*วิธีการค านวณสดัส่วนหุน้รองรับ: 

 = หุน้รองรับส าหรับ BTS-W4 ท่ีออกในคร้ังน้ี +  หุน้รองรับส าหรับ BTS-W3 
                    หุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ 

 =  1,755,034,187 + 3,944,551,464 
                       11,844,529,054 

 = ร้อยละ 48.12 

หมายเหตุ: ค านวณจากจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ณ 
วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให ้
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 พิจารณาและอนุมติัการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิ  

อย่างไรก็ตาม ใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-W3 ไดส้ิ้นสภาพลงแลว้ตั้งแต่วนัท่ี  
1 พฤศจิกายน 2561 ดังนั้น หากค านวณเฉพาะสัดส่วนหุ้นรองรับส าหรับ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-W4 ท่ีออกในคร้ังน้ีต่อจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของบริษทัฯ จะเท่ากบัร้อยละ 14.82 

วธีิกำรจดัสรร : ออกและจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรร 9 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือในวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิในวนัท่ี 2 สิงหาคม 2561 ทั้งน้ี ในการค านวณสิทธิของ 
ผูถื้อหุน้แต่ละรายท่ีไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ หากเกิดเศษจากการ
ค านวณตามอัตราการจัดสรรแลว้ ให้ปัดเศษนั้นท้ิง เช่น ผูถื้อหุ้นซ่ึงถือหุ้น
จ านวน 17 หุ้น เม่ือค านวณตามอตัราส่วนท่ีไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิแลว้จะไดเ้ท่ากบั 1.89 (17 หารดว้ย 9) ในกรณีน้ี บริษทัฯ จะปัดเศษ 0.89 
ท้ิง โดยผูถื้อหุน้จะไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 1 หน่วย 

ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ : ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิได้ในวนัท าการสุดท้ายของทุก ๆ ไตรมาสหลงัจากวนัท่ี
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ (“วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ”) โดยวนัก าหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังแรก คือ วนัท าการสุดทา้ยของส้ินไตรมาสแรกหลงัจากวนัท่ีออกใบส าคญั
แสดงสิทธิ ซ่ึงจะตรงกบัวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 และวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ัง
สุดทา้ย คือ วนัท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายุครบ 1 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญั
แสดงสิทธิ ซ่ึงจะตรงกบัวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 โดยหากวนัก าหนดการใช้
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สิทธิคร้ังใด (ซ่ึงรวมถึงวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย) ไม่ตรงกบัวนัท าการ 
ใหเ้ล่ือนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าวเป็นวนัท าการก่อนหนา้นั้น 

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนง
ในกำรใช้สิทธิ 

: ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ของบริษัทฯ จะต้องแจง้ความจ านงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัท า
การก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง ยกเวน้การแสดงความจ านงในการ
ใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ใหแ้สดงความจ านงในการใชสิ้ทธิ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 
15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

กำรไม่สำมำรถยกเลกิกำรแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 

: เม่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิแลว้ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะไม่สามารถ
ยกเลิกการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิดงักล่าวไดอี้กต่อไป 

ตลำดรองของใบส ำคัญ 
แสดงสิทธิ 

: บริษทัฯ จะน าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย ์

ตลำดรองของหุ้นสำมญั 
เพิม่ทุนที่เกดิจำกกำรใช้สิทธิ
ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

: บริษัทฯ จะน าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีออกเน่ืองจากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ 
เพ่ิมทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : เน่ืองจากใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จึงไม่มีผลกระทบต่อ 
ผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิครบถว้นทั้ งจ านวน และผูใ้ช้สิทธิตามใบส าคัญแสดง
สิทธิดงักล่าวไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ จะไดรั้บ
ผลกระทบ (Dilution Effect) ดงัน้ี 

1.  กำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution)  

หากมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนครบตามใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งจ านวน 
และผูใ้ช้สิทธิไม่ใช่ผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ จะท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของ 
ผูถื้อหุน้เดิมลดลงเท่ากบัร้อยละ12.91* 
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*ค านวณจากจ านวนหุ้นรองรับท่ีออกในคร้ังน้ีจ านวน 1,755,034,187 หุ้น 
หารด้วยผลบวกของ (1) จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้ งหมดของบริษทัฯ  
จ านวน 11,844,529,054 หุน้ กบั (2) จ านวนหุน้รองรับท่ีออกในคร้ังน้ี จ านวน 
1,755,034,187 หุน้ 

Control dilution  =                    จ านวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี  
       จ านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 

  =                  1,755,034,187   
       11,844,529,054 + 1,755,034,187  

  =   ร้อยละ 12.91 

หมายเหตุ: ค านวณจากจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ณ 
วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติเสนอให้ท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาและอนุมติัการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิ 

2. ผลกระทบต่อรำคำตลำดของหุ้น (Price Dilution) 

การออกใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ีไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษทัฯ 
(Price Dilution) เน่ืองจากราคาการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเท่ากบั 10.50 
บาทต่อหุ้น ซ่ึงสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย โดยราคาตลาดก่อนการ
เสนอขายเท่ากบั 9.36 บาทต่อหุ้น ซ่ึงเป็นราคาหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้น
สามัญของบริษัทฯ ท่ีท าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ย ้อนหลัง  15 
วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติให้เสนอวาระเร่ืองการ
ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 
(ระหว่างวันท่ี  7 พฤษภาคม 2561 ถึงวันท่ี  25 พฤษภาคม 2561 ข้อมูลจาก
SETSMART ท่ี www.setsmart.com) 

Price dilution  =   ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย* 
                ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

  =    9.36  – 9.51* 
 9.36 

  =    ร้อยละ -1.60 

 

 

http://www.setsmart.com/
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*โดยราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

  =    (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย + (ราคาใชสิ้ทธิ x จ านวนหุน้ 
    x จ านวนหุน้ paid-up)  รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี) 

   จ านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 

  =    (9.36 x 11,844,529,054) + (10.50 x 1,755,034,187) 
                                                11,844,529,054 + 1,755,034,187 

  =    9.51  บาท 

เหตุในกำรต้องออกหุ้นใหม่
เพ่ือรองรับกำรปรับสิทธิ 

: เม่ือมีการด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิตาม
เง่ือนไขในการปรับสิทธิตามท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิน้ี  ซ่ึงเป็น
เหตุการณ์ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 11(4)(ข) ตามประกาศ ทจ. 34/2551 

1.2 กำรใช้สิทธิและเง่ือนไขกำรใช้สิทธิ 

1.2.1 วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้น
วนัท าการสุดทา้ยของทุก ๆ ไตรมาสหลงัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ี วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังแรก คือ วนัท าการสุดทา้ยของส้ินไตรมาสแรกหลงัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงจะตรงกบั
วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 และวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย คือ วนัท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายุครบ 1 
ปี นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงจะตรงกบัวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 โดยหากวนัก าหนดการ
ใชสิ้ทธิคร้ังใด (ซ่ึงรวมถึงวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย) ไม่ตรงกบัวนัท าการ ใหเ้ล่ือนวนัก าหนดการ
ใชสิ้ทธิดงักล่าวเป็นวนัท าการก่อนหนา้นั้น  

1.2.2 กำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพิม่ทุน 

ในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญั 
เพ่ิมทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีตนถืออยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได ้ส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือ
และไม่ไดใ้ชสิ้ทธิภายในวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย บริษทัฯ จะถือว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่
ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว และใหถื้อวา่ใบส าคญัแสดงสิทธินั้น ๆ ส้ินสภาพลงโดย
ไม่มีการใชสิ้ทธิ 

1.2.3 ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงประสงค์จะใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเพ่ือซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทัฯ จะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วนั
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ท าการก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”) ยกเวน้
การแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ใหแ้จง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ ระหวา่งเวลา 8.30 น. ถึง 
15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนง
ในกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย”)  

ทั้งน้ี บริษทัฯ จะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนเพ่ือพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ ยกเวน้ในกรณีการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย ซ่ึงจะมีการปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเพ่ือพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 21 วนั 
ก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย โดยตลาดหลกัทรัพยจ์ะข้ึนเคร่ืองหมาย SP เพ่ือห้ามการซ้ือขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิล่วงหนา้ 2 วนัท าการก่อนปิดสมุดทะเบียน ในกรณีท่ีวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอน
ใบส าคญัแสดงสิทธิวนัแรกตรงกบัวนัหยุดท าการของตลาดหลกัทรัพย ์ให้เล่ือนวนัปิดสมุดทะเบียนวนัแรก
ดงักล่าวเป็นวนัท าการก่อนหนา้ 

บริษทัฯ จะแจง้ข่าวเตือน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (หากมี) เก่ียวกบัวนัก าหนดการใชสิ้ทธิ ระยะเวลาการแจง้
ความจ านงในการใชสิ้ทธิ ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย อตัราการใชสิ้ทธิ ราคาการ
ใชสิ้ทธิ รายละเอียดบญัชีธนาคารของบริษทัฯ เพ่ือการจองซ้ือและใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ บุคคลท่ี
บริษทัฯ จะแต่งตั้งให้เป็นตวัแทนของบริษทัฯ ในการรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิ (ถา้มี) (“ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”) และสถานท่ีติดต่อในการใช้สิทธิ โดยผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยใ์ห้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทราบอย่างนอ้ย 5 วนัท าการก่อนระยะเวลา
การแจง้ความจ านงในการใช้สิทธิในแต่ละคร้ัง ส าหรับวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย บริษทัฯ จะแจง้
ข่าวดงักล่าวผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยล่์วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนปิดสมุดทะเบียน 
พร้อมทั้ งส่งรายละเอียดดงักล่าวให้กบัผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีมีรายช่ือปรากฏตามสมุดทะเบียนผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนทางไปรษณียล์งทะเบียนดว้ย 

1.2.4 ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

(ก) ผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิกรณีทัว่ไป สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่บุคคล
หรือนิติบุคคลท่ีปรากฏช่ือเป็นเจา้ของใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวนดงักล่าวในสมุดทะเบียน 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิในขณะนั้น ๆ หรือในวนัแรกของการปิดสมุดทะเบียน ในกรณีท่ีมี
การปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ เวน้แต่จะไดมี้การโอนใบส าคญัแสดง
สิทธิซ่ึงสามารถใช้ยนักับบริษัทฯ ได้ตามข้อ 4.1(ก) เกิดข้ึนแลว้ในวนัปิดสมุดทะเบียนท่ี
เก่ียวขอ้งขา้งตน้ ซ่ึงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่ผูรั้บโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 

(ข) ผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิกรณีท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์ป็นผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแทน 
สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ
ได้รับแจง้เป็นหนังสือจากศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยว์่าเป็นผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิ
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จ านวนดงักล่าวท่ีลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไวใ้นช่ือของศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพยใ์นขณะนั้น ๆ หรือในวนัแรกของการปิดสมุดทะเบียน ในกรณีท่ีมีการปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 

1.2.5 นำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  
93 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์ : 0-2009-9999 
Website :  http://www.set.or.th/tsd 

นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิจะรับผิดชอบการปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงใน 
สมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยช่ือเต็ม สัญชาติ และท่ีอยู่ของผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิ และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะก าหนด ในกรณีขอ้มูลไม่ตรงกัน 
บริษทัฯ จะถือวา่สมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมีหนา้ท่ีในการแจง้การเปล่ียนแปลงหรือขอ้ผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบนัทึก
ในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ และนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิจะเปล่ียนแปลงหรือ
แกไ้ขขอ้ผิดพลาดดงักล่าว 

1.2.6 สถำนที่ตดิต่อในกำรใช้สิทธิ 

บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) 
ชั้น 15 ทีเอสทีทาวเวอร์ 21 ซอยเฉยพ่วง 
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท ์ : 0-2273-8611-5 
โทรสาร : 0-2273-8610 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใช้สิทธิตามขอ้ 1.2.3 ให้ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีตอ้งการใชสิ้ทธิแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไดท่ี้ตวัแทนรับแจง้ความจ านง
ในการใช้สิทธิ โดยบริษทัฯ จะแจง้รายละเอียดของตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใช้สิทธิและสถานท่ี
ติดต่อในการใชสิ้ทธิผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย ์

https://www.set.or.th/tsd
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1.2.7 เง่ือนไขกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนไดท่ี้บริษทัฯ หรือ
ตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใช้สิทธิ หรือดาวน์โหลดจากเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ (www.btsgroup.co.th) 
และแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไดท่ี้บริษทัฯ หรือตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใช้
สิทธิ (แลว้แต่กรณี) ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นข้อ 1.2.6 โดยจะต้องแจง้ความจ านงการใช้สิทธิตาม
ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิตามท่ีระบุในขอ้ 1.2.3 ขา้งตน้ 

ในกรณีท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิอยูใ่นระบบไร้ใบหลกัทรัพย ์(Scripless) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีตอ้งการใช้
สิทธิต้องแจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพ่ือขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือเพ่ือให้ออกใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

(ก) ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตนอยู่ โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ  
อยู่ในบญัชี “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก” ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีตอ้งการใชสิ้ทธิตอ้งแจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพ่ือขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
หรือเพ่ือให้ออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด โดยยื่นต่อบริษทั
หลกัทรัพยท่ี์เป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์(Broker) ของตน และบริษทัหลกัทรัพยด์งักล่าวจะ
ด าเนินการแจง้กบัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์พ่ือขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิจากบญัชี “บริษทั ศูนย์
รับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก” โดยศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะด าเนินการออก
ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิเพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทัฯ  

(ข) ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่มีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์โดยใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่กบั
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยใ์น “บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย”์ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีตอ้งการใช้
สิทธิตอ้งแจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพ่ือขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือเพ่ือให้ออก 
ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด โดยยื่นต่อศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์พ่ือ
ขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิจาก “บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย”์ โดยศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะ
ด าเนินการออกใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิเพ่ือใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิซ้ือหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ (ทั้งท่ีถือเป็นใบส าคญัแสดงสิทธิและในระบบไร้ใบหลกัทรัพย ์(Scripless)) ท่ี
ประสงค์จะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขการแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิ โดย
ด าเนินการและยื่นเอกสารแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิภายในระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ
แต่ละคร้ัง ดงัน้ี 

http://www.tanayong.co.th/
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(ก) ยื่นใบแจง้ความจ านงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและ
ครบถว้นทุกรายการพร้อมลงนามโดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ใหแ้ก่บริษทัฯ หรือตวัแทนรับแจง้
ความจ านงในการใชสิ้ทธิ (แลว้แต่กรณี) ในช่วงระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ 

(ข) น าส่งใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนท่ีระบุในใบแจง้ความจ านง
การใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่บริษทัฯ หรือตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใช้สิทธิ  
(แลว้แต่กรณี) 

(ค) ช าระเงินตามจ านวนในการใช้สิทธิตามท่ีระบุในใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนให้แก่บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) โดย 
ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจะต้องช าระเป็นเช็ค 
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นกรุงเทพมหานครภายใน 2  วนัท าการ 
และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ เพ่ือกำรจองซ้ือและใช้สิทธิตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หรือช าระโดยวิธีการอ่ืนใดตามแต่ท่ีบริษทัฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้
ความจ านงในการใชสิ้ทธิ จะเป็นผูก้  าหนดและแจง้ใหท้ราบต่อไป 

ทั้งน้ี การใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทัฯ หรือตวัแทนรับแจ้ง
ความจ านงในการใชสิ้ทธิ เรียกเกบ็เงินจ านวนดงักล่าวไดแ้ลว้เท่านั้น หากบริษทัฯ หรือตวัแทน
รับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิไม่สามารถเรียกเก็บเงินไม่ว่าในกรณีใด ๆ ท่ีไม่ไดเ้กิดจาก
ความผิดของบริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ  บริษัทฯ จะถือว่า 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนในคร้ังนั้น ๆ โดย
บริษทัฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ จะจดัส่งใบส าคญัแสดงสิทธิหรือ
ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิพร้อมกบัเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ท่ีเรียกเก็บเงินไม่ไดคื้น
ใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น ๆ ทั้งน้ี  
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนไดใ้หม่ในวนั
ก าหนดการใชสิ้ทธิในคร้ังต่อ ๆ ไป เวน้แต่การใชสิ้ทธิคร้ังนั้นจะเป็นการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 
บริษทัฯ จะถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธินั้น ๆ ส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ ซ่ึงบริษทัฯ และ
ตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่าเสียหายอ่ืน
ใดไม่วา่ในกรณีใด ๆ 

(ง) หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ 

1) บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย : ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ/
ส าเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ียงัไม่หมดอายุ พร้อม
ส าเนาทะเบียนบา้น (ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล ซ่ึง
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ท าให้ช่ือ/ช่ือสกุลไม่ตรงกับใบส าคัญแสดงสิทธิ ให้แนบ
เอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส  
ใบหย่า ใบแจง้เปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล เป็นตน้) พร้อมลงลายมือ
ช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2) บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว : ส าเนาใบต่างดา้วหรือส าเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุ
พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

3) นิติบุคคลสญัชาติไทย : 3.1) ส าเนาหนงัสือรับรองท่ีกระทรวงพาณิชยอ์อกใหไ้ม่เกิน 
6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น ๆ พร้อม
ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ  านาจลงนาม
ของนิติบุคคลนั้น และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล 
(ถา้มี) และ 

3.2) ส าเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แลว้แต่กรณี) ของ 
ผูมี้อ  านาจลงนามท่ีไดล้งลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง
ในเอกสารตามขอ้ 3.1) 

4) นิติบุคคลสญัชาติต่างดา้ว : 4.1) ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตั้ งนิติบุคคล และ/หรือ 
หนังสือรับรองของนิติบุคคล พร้อมลงลายมือช่ือ
รับรองส า เนาถูกต้องโดยผู ้มี อ  านาจลงนามของ 
นิติบุคคลนั้ น และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล  
(ถา้มี) และ 

4.2) ส าเนาหนังสือเดินทางของผูมี้อ  านาจลงนามท่ีได้ลง
ลายมือช่ือ รับรองส าเนาเอกสารตามข้อ  4.1) ท่ี ย ัง 
ไม่หมดอาย ุพร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

เอกสารตามขอ้ 4.1) และ 4.2) ซ่ึงผูมี้อ  านาจลงนามลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถูกต้องแลว้ จะตอ้งได้รับการรับรองลายมือช่ือ
โดย Notary Public และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนด 
การใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น ๆ 

ทั้งน้ี หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิตามท่ีกล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ 
และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ ขอสงวนสิทธิท่ีจะถือว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่
ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังนั้น ๆ อย่างไรกต็าม บริษทัฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้
ความจ านงในการใช้สิทธิ สามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิไดต้ามความเหมาะสม 
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(จ) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรือภาษีอ่ืนใด (ถา้มี) ตาม
บทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากร หรือขอ้บงัคบั หรือกฎหมายต่าง ๆ ท่ีใชบ้งัคบักบัการใชสิ้ทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

1.2.8 จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนจะตอ้งเป็นจ านวนเต็มเท่านั้น โดย
อตัราการใช้สิทธิเท่ากบัใบส าคญัแสดงสิทธิหน่ึงหน่วยต่อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนหน่ึงหุ้น เวน้แต่กรณีมีการ
ปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 5. 

1.2.9 หากบริษทัฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ ไดรั้บเอกสารแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิ 
ตามขอ้ 1.2.7 ไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง หรือตรวจสอบไดว้า่ขอ้ความท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิกรอกลง
ในใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนนั้นไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกต้อง หรือติดอากร
แสตมป์ (ถา้มี) ไม่ครบถว้นถูกตอ้งตามบทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากร ขอ้บงัคบั หรือกฎหมายต่าง ๆ  
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งท าการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ 
หากผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ท าการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่า 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในคร้ังนั้น ๆ โดยบริษทัฯ 
และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ จะจดัส่งใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญั
แสดงสิทธิ และเงินท่ีไดรั้บไวคื้นให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวโดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 14 วนั
นบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น ๆ ทั้งน้ี ตามวิธีการและเง่ือนไขท่ีก าหนดโดยบริษทัฯ และ/หรือ 
ตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ อย่างไรก็ตาม ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถแจง้ความจ านง
การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนไดใ้หม่ในวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังต่อ ๆ ไป เวน้แต่การใชสิ้ทธิคร้ังนั้น
จะเป็นการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ให้ถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธินั้น ๆ ส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ โดย
บริษทัฯ และตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่าเสียหาย
อ่ืนใดไม่วา่ในกรณีใด ๆ 

ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิช าระจ านวนเงินในการใชสิ้ทธิไม่ครบถว้นหรือมีการช าระเงินเกิน
จ านวนในการใชสิ้ทธิ บริษทัฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ มีสิทธิท่ีจะด าเนินการ
อย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปน้ี ตามท่ีบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ จะ
เห็นสมควร  

(ก) ถือว่าการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิมีจ านวนเท่ากบั (1) จ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีพึงจะ
ไดรั้บตามสิทธิ หรือ (2) จ านวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีพึงไดรั้บตามจ านวนเงินในการใชสิ้ทธิ ซ่ึง
บริษทัฯ หรือตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ ไดรั้บช าระไวจ้ริงตามราคาการใชสิ้ทธิ
และอตัราการใชสิ้ทธิในขณะนั้น แลว้แต่จ านวนใดจะนอ้ยกวา่ หรือ 
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(ข) ให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิช าระเงินเพ่ิมเติมตามจ านวนท่ีประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถว้น
ภายในระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใช้สิทธิ หากบริษทัฯ หรือตวัแทนรับแจง้ความ
จ านงในการใชสิ้ทธิ ไม่ไดรั้บเงินครบตามจ านวนการใชสิ้ทธิภายในระยะเวลาดงักล่าว ใหถื้อ
ว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในคร้ังนั้น ๆ 
เฉพาะส่วนท่ีผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิช าระจ านวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน ทั้ งน้ี 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนไดใ้หม่ในวนั
ก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังต่อ ๆ ไป เวน้แต่เป็นการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ให้ถือว่าใบส าคญัแสดง
สิทธินั้น ๆ ส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ โดยบริษทัฯ และตวัแทนรับแจง้ความจ านงใน
การใชสิ้ทธิ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่าเสียหายอ่ืนใดไม่วา่ในกรณีใด ๆ 

ในกรณีตามขอ้ (ก) หรือ (ข) หากมีกรณีตอ้งส่งเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษทัฯ และ/หรือ 
ตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ จะส่งเงินท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิหรือเงินท่ีไดรั้บไวคื้นให้แก่ 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิโดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น ๆ ทั้งน้ี 
ตามวิธีการและเง่ือนไขท่ีก าหนดโดยบริษทัฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ 

อยา่งไรกดี็ ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากไดมี้การส่งมอบเช็คคืนเงินท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิหรือเงินท่ีไดรั้บไวโ้ดย
ไม่มีการใช้สิทธิหรือไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยได้ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุไวใ้น 
ใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้ว 
โดยชอบ และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป  

1.2.10 ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นจ านวนมากกว่าจ านวนท่ีประสงคจ์ะใช้
สิทธิ บริษทัฯ จะส่งใบส าคญัแสดงสิทธิใบใหม่ โดยระบุจ านวนของใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือ
ใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวภายใน 15 วนันบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น ๆ และจะ
ท าการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิใบเก่า 

1.2.11 จ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกให้เม่ือมีการใชสิ้ทธิ จะค านวณโดยการน าจ านวนเงินในการใช้สิทธิซ่ึง 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดช้ าระตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ หารดว้ยราคาการใชสิ้ทธิ โดยบริษทัฯ จะออกหุน้
สามญัเพ่ิมทุนเป็นจ านวนเตม็ไม่เกินจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิคูณดว้ยอตัราการใชสิ้ทธิ หากมี
การปรับราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิ แลว้ท าใหมี้เศษหุน้เหลืออยูจ่ากการค านวณดงักล่าว 
บริษทัฯ จะไม่น าเศษหุ้นดงักล่าวมาคิดค านวณ โดยจะตดัเศษของหุ้นนั้นท้ิง และจะช าระคืนเงินท่ีเหลือ
จากการใชสิ้ทธิดงักล่าวโดยไม่มีดอกเบ้ียใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการ
ใช้สิทธิในคร้ังนั้น ๆ ทั้งน้ี ตามวิธีการและเง่ือนไขท่ีก าหนดโดยบริษทัฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ความ
จ านงในการใชสิ้ทธิ 
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อย่างไรก็ดี ไม่วา่กรณีใด ๆ หากไดมี้การส่งมอบเช็คคืนเงินท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิหรือเงินท่ีไดรั้บไวโ้ดย
ไม่มีการใชสิ้ทธิหรือไม่สามารถใชสิ้ทธิได ้โดยไดส่้งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นใบแจง้
ความจ านงการใชสิ้ทธิโดยถูกตอ้งแลว้ ใหถื้อว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดรั้บเงินคืนแลว้โดยชอบ และ 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป 

1.2.12 เม่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขการแจง้ความ
จ านงการใชสิ้ทธิตามขอ้ 1.2.7 อย่างครบถว้นถูกตอ้ง กล่าวคือ ไดส่้งมอบทั้งใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบส าคัญแสดงสิทธิ และใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน พร้อมหลักฐาน
ประกอบการใชสิ้ทธิ และช าระเงินในการใชสิ้ทธิถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
จะไม่สามารถเพิกถอนการใชสิ้ทธิได ้เวน้แต่จะไดรั้บความยินยอมเป็นหนงัสือจากบริษทัฯ 

1.2.13 เม่ือพน้ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยแลว้ แต่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิยงัไม่ได้
ปฏิบติัตามเง่ือนไขการแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิตามขอ้ 1.2.7 อย่างครบถว้น ให้ถือว่าใบส าคญัแสดง
สิทธินั้น ๆ ส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะใชสิ้ทธิไม่ไดอี้ก 

1.2.14 บริษทัฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ ต่อกระทรวงพาณิชยต์ามจ านวนหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ตามการใชสิ้ทธิภายใน 14 วนันับแต่วนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง และ
บริษทัฯ จะด าเนินการให้นายทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ จดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดใ้ช้
สิทธินั้นเขา้เป็นผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัฯ ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นตามจ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีได้
ออกตามการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ทั้งน้ี บริษทัฯ จะด าเนินการยื่นค าขอใหรั้บหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกเน่ืองจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 30 วนันบัแต่วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ
ในแต่ละคร้ัง 

1.2.15 ในกรณีท่ีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีส ารองไวเ้พ่ือรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษทัฯ จะด าเนินการชดใช้
ค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิไดต้ามขอ้ 6. 

1.2.16 บริษทัฯ จะไม่ชดใชค่้าเสียหายใด ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ซ่ึง
มีสญัชาติต่างดา้ว ท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิไดอ้นัเน่ืองมาจากขอ้จ ากดัในเร่ืองอตัราส่วนการถือหุน้ของคนต่าง
ดา้ว ซ่ึงขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดว่า สัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างดา้วจะตอ้งไม่เกินกว่าร้อยละ 49 
ของหุน้ท่ีออกจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ 
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2. กำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

การเรียก และ/หรือ การประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ใหเ้ป็นไปตามวิธีการดงัต่อไปน้ี 

(ก) บริษทัฯ มีสิทธิเรียกประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดไ้ม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่บริษทัฯ จะตอ้ง
เรียกประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเพ่ือขอมติในการด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงโดยเร็ว
ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัฯ ทราบวา่เกิดเหตุการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

1) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก าหนดสิทธิในสาระส าคัญไม่ว่าโดย 
บริษทัฯ หรือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3. ทั้งน้ี บริษทัฯ และ/หรือ 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิท่ีจะเสนอให้แกไ้ขขอ้ก าหนดสิทธิในเร่ืองอตัรา
การใชสิ้ทธิและราคาการใชสิ้ทธิ 

2) หากมีเหตุการณ์ส าคญัท่ีอาจกระทบต่อส่วนไดเ้สียของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
อย่างเป็นนัยส าคัญหรือความสามารถของบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าท่ีตาม
ขอ้ก าหนดสิทธิ 

ในกรณีท่ีบริษทัฯ ไม่ด าเนินการจดัการประชุมภายใน 30 วนันับจากวนัท่ีบริษทัฯ ทราบว่า 
เกิดเหตุการณ์ดงักล่าวในขอ้ 1) หรือ 2) ขา้งตน้ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีถือใบส าคญัแสดง
สิทธิรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนหน่วยทั้ งหมดของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงั
ไม่ได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น อาจร่วมกันเข้าช่ือท าหนังสือร้องขอให้บริษทัฯ ด าเนินการจัด
ประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิได ้โดยระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนใน
หนังสือดงักล่าว และบริษทัฯ จะตอ้งจดัประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิภายในระยะเวลา  
30 วนันับจากวนัท่ีไดรั้บการร้องขอจากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวนั้น หากบริษทัฯ  
ไม่จัดการประชุมภายในก าหนดดังกล่าว ผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถจัดประชุม 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดเ้อง 

ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะท าการปิดสมุดทะเบียน  
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเพ่ือก าหนดสิทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 

(ข) ในการเรียกประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเน่ืองจากบริษทัฯ หรือ  
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิร้องขอใหบ้ริษทัฯ จดัท าหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา 
ผูท่ี้ขอให้เรียกประชุม และเร่ืองท่ีจะพิจารณาในท่ีประชุม และจดัส่งให้ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิแต่ละราย ตามรายช่ือและท่ีอยูท่ี่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ และ
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แจ้งผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุม 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 

(ค) ในการประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงมีสิทธิเขา้ประชุมและออก
เสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดย 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะตอ้งจดัท าหนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีบริษทัฯ ก าหนด
และใหย้ื่นหนงัสือมอบฉนัทะต่อประธานท่ีประชุมหรือผูท่ี้ประธานท่ีประชุมมอบหมายก่อนเร่ิม
การประชุม 

ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ  หมายถึง  
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซ่ึงปรากฏรายช่ือในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิในวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเพ่ือก าหนดสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม 
โดยไม่รวมถึงผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิคนใดท่ีมีส่วนไดเ้สียในขอ้พิจารณาอนัใดซ่ึงท่ีประชุม
จะพิจารณาและลงมติ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีมีส่วนไดเ้สียตามขอ้น้ี หมายถึง ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นเร่ืองท่ีท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 

(ง) ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่วยของใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีถืออยู ่โดยใบส าคญัแสดงสิทธิหน่ึงหน่วยมีหน่ึงเสียง 

(จ) ในการประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจดัข้ึนโดยบริษทัฯ ให้ประธานกรรมการของบริษทัฯ 
หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการของบริษทัฯ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นผูจ้ดัการประชุม ประธานในท่ี
ประชุมอาจจะมาจากบุคคลท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคดัเลือกก็ได ้โดยท่ีทั้งสอง
กรณี ผูเ้ป็นประธานท่ีประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงช้ีขาด 

(ฉ) องค์ประชุมในการประชุมผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู ้ถือใบส าคัญ  
แสดงสิทธิ และ/หรือ ผูรั้บมอบฉนัทะ มาประชุมรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าร้อยละ 25 ของจ านวน
หน่วยทั้ งหมดของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น จึงจะครบเป็นองค์
ประชุม และหากปรากฏว่าการประชุมคร้ังใด เม่ือล่วงเลยเวลานัดไปแล้ว 60 นาที แต่มี 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุมยงัไม่ครบเป็นองคป์ระชุม ใหถื้อวา่การประชุมในคร้ัง
นั้นไม่ครบองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีไม่ครบเป็นองค์ประชุม หากการประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธินั้นเป็นการเรียก
โดยบริษทัฯ ให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 7 วนั แต่ไม่เกินกว่า 14 วนันับ
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จากวนัก าหนดประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังแรก และใหบ้ริษทัฯ ด าเนินการจดัส่ง
หนงัสือเชิญประชุมไปยงัผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทุกรายและตลาดหลกัทรัพยต์ามรายละเอียด
และวิธีการท่ีระบุไวใ้นขอ้ 2(ข) ขา้งตน้ ในการประชุมคร้ังหลงัน้ี ไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองค์
ประชุม กล่าวคือ มีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมาประชุมเท่าใด ใหถื้อวา่ครบเป็นองคป์ระชุม  

อย่างไรก็ตาม หากผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นผู ้ร้องขอให้เรียกประชุมผูถื้อใบส าคัญ 
แสดงสิทธิ ในกรณีท่ีไม่ครบเป็นองคป์ระชุมในวนัก าหนดประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิใน
คร้ังแรก ใหถื้อวา่การประชุมเป็นอนัระงบัไป โดยจะไม่มีการเรียกประชุมใหม่อีก 

(ช) มติท่ีประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(ซ) มติใด ๆ ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนั้ น ให้ถือว่ามีผลผูกพัน 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทุกราย ไม่ว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธินั้นจะไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ย
หรือไม่กต็าม 

(ฌ) ภายหลงัจากบริษทัฯ ไดด้ าเนินการจดัประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษทัฯ จะแจง้มติของ 
ท่ีประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทราบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของ
ตลาดหลกัทรัพยโ์ดยเร็ว 

(ญ) บริษทัฯ จะด าเนินการจดัท าและบนัทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบนัทึกดงักล่าวไว ้
ท่ีส านกังานใหญ่ของบริษทัฯ รายงานการประชุมท่ีไดล้งลายมือช่ือโดยประธานท่ีประชุม ให้
ถือเป็นหลกัฐานอนัสมบูรณ์ของกิจการทั้งหลายท่ีไดป้ระชุมกนันั้น และใหถื้อว่าการประชุม
และมติทั้งหลายไดก้ระท าโดยถูกตอ้ง และบริษทัฯ จะจดัส่งรายงานการประชุมดงักล่าวใหแ้ก่
ตลาดหลักทรัพย์และส านักงาน กลต. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วนันับจากวนัประชุม 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 

(ฎ) ในการประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษทัฯ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากบริษทัฯ และ  
ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะเขา้ร่วมประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเพ่ือแสดง
ความคิดเห็นหรือใหค้ าอธิบายในท่ีประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิได ้

(ฏ) บริษทัฯ จะเป็นผูช้  าระค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งหมด 

(ฐ) บริษทัฯ จะแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก าหนดสิทธิตามมติท่ีประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธินบัตั้งแต่
วนัท่ีท่ีประชุมไดล้งมติ และบริษทัฯ จะแจง้การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก าหนดสิทธิเป็นลายลกัษณ์
อกัษรให้ส านักงาน กลต. ตลาดหลกัทรัพย ์และนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิทราบ
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ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมนั้น ทั้งน้ี บริษทัฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิทราบผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยใ์นวนัเดียวกนักบัท่ีบริษทัฯ แจง้
ส านกังาน กลต. ตลาดหลกัทรัพย ์และนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิและปฏิบติัตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 3. 

(ฑ) กรณีท่ีไม่สามารถจดัประชุมไดท้นัภายในอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ใหถื้อวา่การด าเนินการ
ประชุมส้ินสุดลงและไม่ไดมี้การจดัประชุมในคร้ังนั้นข้ึน 

3.  กำรแก้ไขเพิม่เตมิข้อก ำหนดสิทธิ 

3.1 กำรแก้ไขในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้งหรือที่ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไป
ตำมกฎหมำยหรือกรณีกำรปรับสิทธิตำมข้อก ำหนดสิทธินี ้

การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิในเร่ืองท่ีเห็นไดว้่าจะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
โดยชัดแจง้หรือในส่วนซ่ึงไม่ท าให้สิทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิดอ้ยลง หรือเพ่ือให้เป็นไปตาม
บทบญัญติัหรือหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายอ่ืน
ใดท่ีเก่ียวขอ้ง กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบั หรือค าสั่งท่ีมีผลบงัคบัทัว่ไป หรือประกาศ หรือขอ้บงัคบัของ
ส านกังาน กลต. ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือกรณีการปรับสิทธิตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 5. ใหบ้ริษทัฯ กระท าไดโ้ดยไม่
ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากท่ีประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 

3.2 กำรแก้ไขเพิม่เตมิในกรณีอ่ืน 

การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก าหนดสิทธินอกจากกรณีตามขอ้ 3.1 ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบริษทัฯ และท่ี
ประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 

การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก าหนดสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิตามท่ีก าหนดในขอ้ 3.2 จะตอ้งไดรั้บความ
ยินยอมจากท่ีประชุมผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

3.3 เง่ือนไขในกำรด ำเนินกำรแก้ไขเพิม่เตมิข้อก ำหนดสิทธิ 

การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก าหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดตามประกาศ  
ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑใ์ด ๆ ของส านกังาน กลต. รวมทั้งท่ีจะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมในภายหลงั เวน้แต่
จะไดรั้บการผอ่นผนั 

ทั้งน้ี บริษทัฯ จะด าเนินการแจง้ใหส้ านกังาน กลต. ตลาดหลกัทรัพย ์และนายทะเบียนของใบส าคญัแสดง
สิทธิทราบถึงการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก าหนดสิทธิและจะจดัส่งขอ้ก าหนดสิทธิท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมดงักล่าว
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ภายใน 15 วนันับจากวนัท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก าหนดสิทธิตามขอ้ 3.1 หรือ 3.2 (แลว้แต่กรณี) และ 
บริษทัฯ จะแจง้ให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทราบถึงการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก าหนดสิทธิดงักล่าวในขอ้ 3.1 
หรือ 3.2 ผ่านทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยใ์นวนัเดียวกนักบัท่ีบริษทัฯ แจง้ส านกังาน กลต. 
ตลาดหลกัทรัพย ์และนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ และจะจดัส่งขอ้ก าหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม
ใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเม่ือไดรั้บการร้องขอภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอเป็นหนงัสือ
จากผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ และจะจัดให้มีการเก็บรักษาส าเนาข้อก าหนดสิทธิท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ณ 
ส านักงานใหญ่ของบริษทัฯ และส านักงานใหญ่ของตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถา้มี) 
เพ่ือใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถขอตรวจสอบส าเนาขอ้ก าหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมไดใ้นวนัและ
เวลาท าการของสถานท่ีดงักล่าว 

4.  กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

4.1 กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้ฝำกไว้กบัศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ดงันี ้

(ก) แบบการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิระหว่างผูโ้อนและผูรั้บโอน การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิจะ
สมบูรณ์เม่ือผูโ้อนใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงเป็นผูท่ี้สมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิระบุช่ือ
เป็นเจา้ของใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวนท่ีจะท าการโอนหรือผูรั้บโอนคนสุดทา้ย โดยมีการ  
สลกัหลงัแสดงการโอนต่อเน่ืองครบถว้นจากผูท่ี้ปรากฏช่ือดงักล่าว (แลว้แต่กรณี) และไดส่้ง
มอบใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูรั้บโอนโดยลงลายมือช่ือสลกัหลงัแสดงการโอนใหไ้วด้ว้ย 

1) ผลการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้ รับโอนกับบริษัทฯ  การโอนใบส าคัญ
แสดงสิทธิจะใชย้นักบับริษทัฯ ไดก้็ต่อเม่ือนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิได้
รับค าขอลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิพร้อมทั้งใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
ผูรั้บโอนใบส าคญัแสดงสิทธิไดล้งลายมือช่ือเป็นผูรั้บโอนในดา้นหลงัของใบส าคญั
แสดงสิทธินั้นครบถว้นแลว้ 

2) ผลของการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้ รับโอนกับบุคคลภายนอก  การโอน
ใบส าคัญแสดงสิทธิจะใช้ยนักับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเม่ือนายทะเบียนของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิไดล้งทะเบียนการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียน  
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเรียบร้อยแลว้ 

(ข) การขอลงทะเบียนการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ  จะต้องกระท า ณ ส านักงานใหญ่ของ 
นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิในวนัและเวลาท าการของนายทะเบียนของใบส าคัญ
แสดงสิทธิ และจะตอ้งท าตามแบบและวิธีการท่ีนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิก าหนด 
โดยนายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รับค าขอลงทะเบียนการโอน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิเห็นว่าการโอนใบส าคญัแสดง
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สิทธินั้นไม่ชอบดว้ยกฎหมาย โดยผูข้อลงทะเบียนจะตอ้งส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีลง
ลายมือช่ือครบถว้นตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 4.1(ก) พร้อมทั้ งหลกัฐานอ่ืน ๆ ท่ียืนยนัถึงความ
ถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบส าคญัแสดงสิทธิตามท่ีนายทะเบียน
ของใบส าคญัแสดงสิทธิก าหนดใหแ้ก่นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิดว้ย  

4.2 กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ฝำกไว้กบัศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ 

ส าหรับการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยน์ั้น ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของ 
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์

5. เง่ือนไขกำรปรับสิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษทัฯ จะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 
(หรือปรับจ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิแทนการปรับอตัราการใช้สิทธิ) ตลอดอายุของใบส าคญั
แสดงสิทธิ เม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงดงัต่อไปน้ี ทั้งน้ี การปรับสิทธิดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปเพ่ือ
รักษาผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกวา่เดิม 

(ก) เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทัฯ อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้น
หรือแบ่งแยกหุ้น ซ่ึงการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ จะมีผลบงัคบั
ทนัทีนบัตั้งแต่วนัท่ีไดมี้การจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทัฯ 
กบักระทรวงพาณิชย ์

1) ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

 Price 1   =    Price 0 x Par 1 
                            Par 0 

2) อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

 Ratio 1   =   Ratio 0 x Par 0 
                           Par 1 

 โดยท่ี 

 Price 1 คือ  ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ  ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ  อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ  อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
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Par 1 คือ  มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัหลงัการเปล่ียนแปลง 

Par 0 คือ  มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัก่อนการเปล่ียนแปลง 

(ข) เม่ือบริษทัฯ ไดเ้สนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ
บุคคลในวงจ ากดั ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ค านวณไดต้ ่ากว่าร้อยละ 90 
ของราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทัฯ 

การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ี 
ผูซ้ื้อหุ้นสามญัของบริษทัฯ ไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่กรณีท่ีเป็นการ
เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Rights Issues) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัท่ี
ออกใหม่กรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นการเสนอขาย
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (แลว้แต่กรณี) 

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่” ค านวณไดจ้ากจ านวนเงินทั้งส้ินท่ีบริษทัฯ จะ
ไดรั้บจากการเสนอขายหุ้นสามญั หักดว้ยค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการออกหลกัทรัพยน์ั้น (ถา้มี) 
หารดว้ยจ านวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่ทั้งหมด 

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษทัฯ” หมายถึง มูลค่าการซ้ือขายหุ้นสามญัของ 
บริษัทฯ ทั้ งหมดหารด้วยจ านวนหุ้นสามญัของบริษัทฯ ท่ีมีการซ้ือขายทั้ งหมดในตลาด
หลกัทรัพยใ์นระหวา่งระยะเวลา 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีใชใ้นการค านวณ 

“วนัท่ีใชใ้นการค านวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัของบริษทัฯ จะไม่ไดรั้บสิทธิใน
การจองซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่กรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Rights Issues) 
และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่กรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่
ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (แลว้แต่กรณี) 

ในกรณีท่ีไม่สามารถหาราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษทัฯ เน่ืองจากหุน้สามญัไม่มี
การซ้ือขายในช่วงเวลาดงักล่าว บริษทัฯ จะด าเนินการก าหนดราคายติุธรรมของหุน้สามญัของ
บริษทัฯ เพ่ือใชใ้นการค านวณแทน 

อน่ึง ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหุน้สามญัพร้อมกนัมากกว่าหน่ึงราคาเสนอขาย ภายใตเ้ง่ือนไข
ท่ีตอ้งจองซ้ือดว้ยกนั ใหใ้ชร้าคาเสนอขายทุกราคามาค านวณราคาสุทธิต่อหุน้ของหุน้สามญัท่ี
ออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีการเสนอขายดงักล่าวไม่อยู่ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีจะตอ้งจองซ้ือดว้ยกนั ให้
น าเฉพาะราคาเสนอขายท่ีต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษทัฯ 
มาค านวณการเปล่ียนแปลงเท่านั้น 
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1) ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

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

2) อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

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

โดยท่ี 

Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

MP  คือ ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทัฯ 

A คือ จ านวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุ้นเพ่ือสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่กรณี
เสนอขายหุ้นสามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ วนัก่อนวนัแรกของ
การเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่กรณีเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่
ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั (แลว้แต่กรณี) 

B คือ จ านวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่ทั้งการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/
หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจ ากดั 

BY คือ จ านวนเงินท่ีไดรั้บหักดว้ยค่าใชจ่้าย (ถา้มี) จากหุ้นสามญัท่ีออกใหม่
ทั้ งการเสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่
ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 

(ค) เม่ือบริษทัฯ เสนอขายหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใด ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป 
และ/หรือ บุคคลในวงจ ากัด โดยท่ีหลกัทรัพยน์ั้นให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้น
สามญั หรือใหสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญั (เช่น หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุน้สามญั) โดยท่ีราคาสุทธิต่อหุน้ของหุน้สามญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิดงักล่าวต ่ากว่า
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทัฯ 
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การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อ
หุ้นสามญัของบริษทัฯ ไม่ไดรั้บสิทธิการจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ใด ๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะ
แปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุน้สามญั หรือใหสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญั กรณีท่ีเป็นการเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Issues) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใด ๆ 
ท่ีใหสิ้ทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุน้สามญั หรือใหสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญั กรณีท่ีเป็น
การเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั (แลว้แต่กรณี) 

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิ” ค านวณไดจ้ากจ านวนเงินท่ี
บริษทัฯ จะไดรั้บจากการขายหลกัทรัพยท่ี์ใหสิ้ทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุน้สามญั หรือ
ใหสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญั หกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการออกหลกัทรัพยน์ั้น (ถา้มี) รวม
กบัเงินท่ีจะไดรั้บจากการแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุน้สามญั หรือใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญันั้น หาร
ดว้ยจ านวนหุน้สามญัทั้งส้ินท่ีตอ้งออกใหม่เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธินั้น 

 “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษทัฯ” หมายถึง มูลค่าการซ้ือขายหุ้นสามญัของ 
บริษัทฯ ทั้ งหมดหารด้วยจ านวนหุ้นสามญัของบริษัทฯ ท่ีมีการซ้ือขายทั้ งหมดในตลาด
หลกัทรัพยใ์นระหวา่งระยะเวลา 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีใชใ้นการค านวณ 

“วนัท่ีใช้ในการค านวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัของบริษทัฯ จะไม่ไดรั้บสิทธิใน
การจองซ้ือหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใด ๆ ท่ีใหสิ้ทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุน้สามญั หรือให้
สิทธิในการซ้ือหุน้สามญักรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Issues) และ/หรือ 
วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ใด ๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็น
หุน้สามญั หรือให้สิทธิในการซ้ือหุน้สามญัส าหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชน
ทัว่ไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (แลว้แต่กรณี) 

1) ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

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

2) อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

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

Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

MP  คือ ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทัฯ 

A คือ จ านวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุ้นเพ่ือสิทธิในการจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ท่ีให้
สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซ้ือ
หุน้สามญักรณีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ วนัก่อนวนัแรก
ของการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/
เปล่ียนเป็นหุน้สามญั หรือใหสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญั กรณีเสนอขาย
ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั (แลว้แต่กรณี) 

B คือ จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของหลกัทรัพย ์
ใด ๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิ
ในการซ้ือหุ้นสามัญตามท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ 
เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั 

BY คือ จ านวนเงินท่ีไดรั้บหักดว้ยค่าใช้จ่าย (ถา้มี) จากการออกหลกัทรัพย ์
ใด ๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิ
ในการซ้ือหุ้นสามญั ส าหรับการเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/
หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจ ากดั รวมกบัเงินท่ีจะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ/
เปล่ียนเป็นหุน้สามญั หรือใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 

(ง) เม่ือบริษทัฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้
สามญัของบริษทัฯ จะไม่มีสิทธิรับหุน้ปันผล (วนัแรกท่ีข้ึนเคร่ืองหมาย XD) 
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1) ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

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

2) อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

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

โดยท่ี 

Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

A คือ จ านวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุน้เพ่ือสิทธิในการรับหุน้ปันผล 

B คือ จ านวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่ในรูปแบบของหุน้สามญัปันผล 

(จ) เม่ือบริษทัฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 95 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทัฯ หลงัหกัภาษีเงินไดส้ าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใด ๆ 

ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิ และ/หรือ ก าไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทัฯ ของแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีนั้น จะไม่ค านึงว่าเวลาท่ีมีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว
ออกจริง จะเกิดข้ึนในหรือภายหลงัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีนั้น ๆ 

การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อ

หุน้สามญัของบริษทัฯ จะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมาย XD) 

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษทัฯ” หมายถึง มูลค่าการซ้ือขายหุ้นสามญัของ 
บริษัทฯ ทั้ งหมดหารด้วยจ านวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ท่ีมีการซ้ือขายทั้ งหมดในตลาด
หลกัทรัพยใ์นระหวา่งระยะเวลา 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีใชใ้นการค านวณ 

“วนัท่ีใช้ในการค านวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัของบริษทัฯ จะไม่ไดรั้บสิทธิใน
เงินปันผล (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมาย XD) 
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1) ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

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

2) อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

Ratio 1   =   Ratio 0 x MP 
                    MP – (D – R) 

โดยท่ี 

Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

MP  คือ ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทัฯ 

D  คือ เงินปันผลต่อหุน้ท่ีจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ 

R คือ เงินปันผลต่อหุ้นท่ีค านวณจากร้อยละ 95 ของก าไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทัฯ หลงัหกัภาษีเงินไดส้ าหรับการด าเนินงานใน
รอบระยะเวลาบญัชีใด ๆ หารดว้ยจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีมีสิทธิไดรั้บเงิน
ปันผล 

(ฉ) ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใด ๆ อนัท าใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อนัพึง
ได ้โดยท่ีเหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ไดก้ าหนดอยู่ในขอ้ (ก) – (จ) บริษทัฯ มีสิทธิจะพิจารณาเพ่ือ
ก าหนดการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่ (หรือปรับจ านวน
หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิแทนการปรับอตัราการใชสิ้ทธิ) อย่างเป็นธรรม โดยไม่ท าให้สิทธิ
ของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกวา่เดิม ทั้งน้ี ใหถื้อวา่ผลการพิจารณานั้นเป็นท่ีสุด 

(ช) การค านวณการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ (ก) – (ฉ) 
เป็นอิสระต่อกัน ส าหรับในกรณี ท่ีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดข้ึนพร้อมกัน ให้ค านวณการ
เปล่ียนแปลงเรียงตามล าดบัดงัน้ี ขอ้ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) โดยในแต่ละล าดบัคร้ังท่ี
ค านวณการเปล่ียนแปลง ใหค้งสภาพของราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิเป็นทศนิยม 3 
ต าแหน่ง 
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(ซ) การค านวณการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ (ก) – (ฉ) จะ
ไม่มีการเปล่ียนแปลงซ่ึงท าให้ราคาการใชสิ้ทธิใหม่สูงข้ึน และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิลดลง 
เวน้แต่กรณีการรวมหุน้  

ส าหรับการค านวณจ านวนเงินจากการใชสิ้ทธิ จะค านวณจากราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการ
เปล่ียนแปลง (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) คูณกบัจ านวนหุน้สามญั โดยจ านวนหุน้สามญัค านวณได้
จากอตัราการใช้สิทธิใหม่ (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) คูณกบัจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีแสดง
ความจ านงการใชสิ้ทธิ เม่ือค านวณไดจ้ านวนหุน้ออกมาเป็นเศษหุน้ ให้ตดัเศษของหุ้นนั้นท้ิง 
ในกรณีท่ีมีเศษของบาทจากการค านวณจ านวนเงินจากการใชสิ้ทธิ ใหต้ดัเศษของบาทท้ิง  

ส าหรับกรณีการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิแล้วมีผลท าให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ 
ต ่ากว่ามูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทัฯ ใหใ้ชมู้ลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทัฯ 
เป็นราคาการใชสิ้ทธิใหม่แทน  

(ฌ) การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิตามขอ้ (ก) – (ฉ) บริษทัฯ จะ
ด าเนินการแจ้งผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิถึงผลการเปล่ียนแปลงดังกล่าวผ่านทางส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ทันที หรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวนัท่ีการ
เปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิ มีผลบงัคบัใช ้และบริษทัฯ จะแจง้
ผลการเปล่ียนแปลงเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยระบุรายละเอียดวิธีการค านวณและเหตุผลท่ีตอ้ง
มีการเปล่ียนแปลง ตลอดจนขอ้ก าหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมให้ตลาดหลกัทรัพย ์ส านักงาน 
กลต. และนายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิทราบภายใน 15 ว ันนับจากวันท่ีการ
เปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ /หรือ อัตราการใช้สิทธิ มีผลบังคับใช้ และจะจัดส่ง
ขอ้ก าหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเม่ือไดรั้บการร้องขอภายใน 15 
วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอเป็นหนงัสือจากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ และจะจดัให้มีการ
เก็บรักษาส าเนาขอ้ก าหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ณ ส านกังานใหญ่ของบริษทัฯ และส านกังาน
ใหญ่ของตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใช้สิทธิ (ถา้มี) เพ่ือให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
สามารถขอตรวจสอบส าเนาขอ้ก าหนดสิทธิท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในวนัและเวลาท าการของ
สถานท่ีดงักล่าว 

6.  กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีบริษทัฯ ไม่สำมำรถจดัให้มหุ้ีนสำมญัเพิม่ทุนเพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิ 

6.1 บริษทัฯ จะชดใชค่้าเสียหายให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อเม่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ความ
จ านงในการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิตามขอ้ 1.2.7 และบริษทัฯ ไม่สามารถจดั
ใหมี้หุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิไดอ้ยา่งครบถว้น โดยค่าเสียหายท่ี
บริษทัฯ จะชดใช้ให้แก่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสามารถค านวณได้ตามท่ีก าหนดในข้อ 6.3 



   

           บริษัท บีทเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน)   

หนา้ 29 

ยกเวน้กรณีตามท่ีระบุไวใ้นขอ้จ ากดัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิและขอ้จ ากดัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิตามขอ้ 14. 

6.2 บริษทัฯ จะชดใชค่้าเสียหายตามขอ้ 6.1 ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 30 วนันบัจากวนัก าหนดการ
ใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น ๆ ทั้งน้ี ตามวิธีการและเง่ือนไขท่ีก าหนดโดยบริษทัฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ความ
จ านงในการใชสิ้ทธิ 

อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากไดมี้การส่งมอบเช็คเงินค่าเสียหายโดยไดส่้งทางไปรษณียล์งทะเบียน

ตามท่ีอยู่ท่ีระบุไวใ้นใบแจง้ความจ านงการใช้สิทธิโดยถูกตอ้งแลว้ ให้ถือว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ

ไดรั้บเงินค่าเสียหายแลว้โดยชอบ และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ีย และ/หรือ 

ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป  

6.3 การค านวณค่าเสียหายท่ีบริษทัฯ จะชดใชใ้หผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิตามขอ้ 6.1 มีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

ค่าเสียหายต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย  =  B x (MP – EP) 

โดยท่ี 

B คือ จ านวนหุ้นสามญัท่ีไม่สามารถจดัให้มี และ/หรือ เพ่ิมข้ึนไดต้ามอตัราการใช้สิทธิท่ี
เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน ต่อ 1 หน่วย 

MP คือ ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษทัฯ ซ่ึงค านวณโดยน ามูลค่าการซ้ือขายหุ้น
สามญัของบริษทัฯ ทั้งหมดหารดว้ยจ านวนหุน้สามญัของบริษทัฯ ท่ีมีการซ้ือขายทั้งหมด
ในตลาดหลกัทรัพยใ์นระหว่างระยะเวลา 5 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัก าหนดการใช้
สิทธิในคร้ังนั้น ๆ ซ่ึงผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ความจ านงการใชสิ้ทธิ  

EP คือ ราคาการใชสิ้ทธิ หรือราคาการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเปล่ียนแปลงแลว้ตาม
เง่ือนไขการปรับสิทธิ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสัญชาติต่างดา้ว (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ไม่
สามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได ้เน่ืองจากขอ้จ ากดัในเร่ืองอตัราส่วนการถือหุ้นของคนต่าง
ดา้ว ซ่ึงขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดไวว้่า “หุน้ของบริษทัฯ โอนไดอ้ย่างเสรีโดยไม่มีขอ้จ ากดั เวน้แต่
การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างดา้วถือหุ้นอยู่ในบริษทัฯ เกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นท่ีออกจ าหน่าย
แลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ การโอนหุ้นรายใดท่ีจะท าให้อตัราส่วนการถือหุ้นของคนต่างดา้วในบริษทัฯ 
เกินอตัราส่วนขา้งตน้ บริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนการโอนหุน้รายนั้นได”้ ในกรณีเช่นน้ี 
บริษทัฯ จะไม่ชดใชค่้าเสียหาย หรือ ด าเนินการอ่ืนใดใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว 
และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงเป็นคนต่างดา้วไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือเรียกร้องให้บริษทัฯ 
ชดใชใ้ด ๆ ทั้งส้ิน 
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7. กำรด ำเนินกำรกรณีที่มเีศษของหุ้น 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิตามเกณฑก์ารปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามท่ีระบุในเง่ือนไข
การปรับสิทธิ และมีเศษของจ านวนหุ้นสามญัท่ีจะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิให้ตดั
เศษของหุน้นั้นท้ิง 

8. มตทิี่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ืออนุมตักิำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุนเพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2561 มีมติอนุมติัจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน
ของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 1,755,034,187 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 4 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

9.  รำยละเอยีดเกีย่วกบัหุ้นสำมญัที่ออกใหม่เพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

จ านวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับ
การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

: ไม่เกิน 1,755,034,187 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไว ้ : หุน้ละ 4 บาท 

ราคาการใชสิ้ทธิ : 10.50 บาทต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิ
ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

เน่ืองจากหุ้นสามญัของบริษทัฯ เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นหุ้นสามญัท่ีออก
ใหม่เน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิจะสามารถเขา้ท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้
ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ด าเนินการจดทะเบียนหุน้สามญัท่ีออกใหม่ดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ โดยบริษทัฯ จะด าเนินการยื่นขออนุญาตน าหุ้นสามญัท่ีออกใหม่จากการใชสิ้ทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 30 วนันบั
แต่วนัก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละคร้ัง ทั้ งน้ี เพ่ือให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถท าการซ้ือขายใน 
ตลาดหลกัทรัพยไ์ดเ้ช่นเดียวกบัหุน้สามญัเดิมของบริษทัฯ 

10. สิทธิของหุ้นสำมญัเพิม่ทุนใหม่ที่เกดิจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

สิทธิของหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกตามการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ี จะมีสิทธิและ
สภาพเหมือนหุ้นสามญัเดิมของบริษทัฯ ท่ีออกไปก่อนหน้าน้ี ซ่ึงรวมทั้งสิทธิในการรับเงินปันผลหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีบริษทัฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี นับแต่วนัท่ีกระทรวงพาณิชยรั์บจดทะเบียนเพ่ิมทุน
ช าระแลว้ และนายทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ไดจ้ดแจง้ช่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุ้นใน
สมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ หากบริษัทฯ ได้ประกาศวนัก าหนดให้สิทธิในเงินปันผล หรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดแก่ผู ้ถือหุ้นก่อนวนัท่ีกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแล้ว และ 
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นายทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ไดจ้ดแจง้ช่ือของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุน้ในสมุดทะเบียน
ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลหรือผลประโยชนอ่ื์นนั้น   

11. ข้อจ ำกดักำรโอนหุ้น 

หุน้ของบริษทัฯ โอนไดอ้ย่างเสรีโดยไม่มีขอ้จ ากดั เวน้แต่การโอนหุน้นั้นเป็นเหตุใหมี้คนต่างดา้วถือหุน้
อยู่ในบริษทัฯ เกินกว่าร้อยละ 49 ของหุน้ท่ีออกจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ การโอนหุน้รายใดท่ีจะ
ท าใหอ้ตัราส่วนการถือหุน้ของคนต่างดา้วในบริษทัฯ เกินอตัราส่วนขา้งตน้ บริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะปฏิเสธ
ไม่รับจดทะเบียนการโอนหุน้รายนั้นได ้

12. สถำนภำพของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 

สถานะของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีอยู่ระหวา่งวนัท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ความจ านงการใชสิ้ทธิ
และวนัก่อนวนัท่ีกระทรวงพาณิชยจ์ะรับจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้อนัเน่ืองมาจากการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดแ้จง้ความจ านง
การใชสิ้ทธิ และสถานภาพดงักล่าวน้ีจะส้ินสุดลงในวนัท่ีกระทรวงพาณิชยไ์ดรั้บจดทะเบียนเพ่ิมทุน
ช าระแลว้อนัเน่ืองมาจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวแลว้ 

ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีการปรับราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิในช่วงท่ีบริษทัฯ ยงัไม่ไดน้ า
หุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเกิดข้ึนจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์ 
ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีได้ท าการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิยอ้นหลัง โดยบริษัทฯ จะ
ด าเนินการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่เพ่ิมเติมให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิโดยเร็วท่ีสุดตามจ านวนท่ี 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมีสิทธิจะไดรั้บหากราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิ (แลว้แต่กรณี) 
ท่ีไดป้รับใหม่นั้นมีผลบงัคบัใช ้อย่างไรก็ตาม ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอาจไดรั้บหุ้นสามญัส่วนเพ่ิมชา้
กวา่หุน้สามญัท่ีไดรั้บก่อนหนา้น้ีแลว้ ทั้งน้ี ไม่เกิน 45 วนันบัจากวนัท่ีมีการปรับสิทธิ 

13. ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขำย 

บริษทัฯ จะน าใบส าคญัแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน  
30 วนันบัแต่วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

14. ข้อจ ำกดักำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ และข้อจ ำกัดกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษทัฯ ไม่มีขอ้จ ากดัในการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ มีขอ้จ ากดัการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ และมีขอ้จ ากดัอนัสืบเน่ืองมาจากขอ้บงัคบัของบริษทัฯ วา่ดว้ยเร่ืองอตัราส่วนการถือ
หุน้ของคนต่างดา้ว โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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Checklist warrant-RO 

ส ำหรับกำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น (“warrant”) และหุ้นทีอ่อกใหม่เพ่ือรองรับ 
warrant (“หุ้นรองรับ”) ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น  

 

บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ (“บริษัทฯ”)   บริษัท บีทเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน)  
  เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“บจ.”) 
  เป็นบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีมีหนา้ท่ีตามมาตรา 56 (ท่ีไม่ใช่ บจ.) 

รำยละเอยีดของ warrant   
- ช่ือ warrant  (ถา้มี)  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ  ากดั 

(มหาชน) คร้ังท่ี 4 (BTS-W4)  
- เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีมีรายช่ือ ณ วนัท่ี   2 สิงหาคม 2561  
- วนัท่ีเสนอขาย warrant  30 พฤศจิกายน 2561  
- วนัส้ินสุดอาย ุwarrant   29 พฤศจิกายน 2562  
- วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย   29 พฤศจิกายน 2562  
- ราคาท่ีเสนอขาย   0 บาทต่อหน่วย (ไม่คิดมูลค่า)  
- จ านวน warrant ท่ีเสนอขาย    ไม่เกิน 1,755,034,187 หน่วย (มีการจดัสรรจริง 1,315,710,907 หน่วย)  
- จ านวนหุ้นรองรับ     ไม่เกิน 1,755,034,187 หน่วย    
- อตัราการใชสิ้ทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนได ้1 หุน้   
- ราคาใชสิ้ทธิ 10.50 บาทต่อหุ้น   
 

Checklist 
ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์1 

เอกสำรอ้ำงองิ 
(ข้อ/หน้ำ) 

1. ลกัษณะของ warrant   
 1.1 สดัส่วนจ านวนหุน้รองรับต่อจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของบริษทั2 เท่ากบั 

 ขอ้ก าหนดสิทธิ (หนา้ท่ี 3 – 4 ขอ้ 1.1 – 
ลกัษณะส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิ

                                                        
1
  ให้ระบ ุ N/A หากเกณฑใ์นขอ้ใดไม่สามารถ apply กบักรณีของบริษทัได ้

2  วิธีการค านวณสดัส่วนจ านวนหุ้นรองรับ :  
((จ านวนหุ้นรองรับ warrant ท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี) + (จ  านวนหุ้นรองรับ CD หรือ warrant ท่ีเสนอขาย 

  ในคร้ังอ่ืน* ซ่ึงไม่รวมหุ้นท่ีจดัไวร้องรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant))    
                        (จ านวนหุ้นท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  ซ่ึงรวมจ านวนหุ้นท่ีจะออกใหม่อ่ืน 

ท่ีบริษทั จะเสนอขายควบคู่กบั warrant ในคร้ังน้ี) 
* เฉพาะจ านวนหุ้นรองรับท่ี outstanding  อน่ึง หากในการประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อมีมติออก warrant ในคร้ังน้ี ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้ออกหุ้น
เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน หรือผูถื้อหุ้นมีมติในวาระอ่ืนใดท่ีอาจท าให้จ  านวนหุ้น
รองรับ outstanding ท่ีจะตอ้งน ามาค านวณเพ่ิมข้ึน เช่น การจ่ายเงินปันผลเกินกว่าท่ีก าหนด ซ่ึงเป็นผลให้ตอ้งมีการปรับสิทธิในหลกัทรัพย์
แปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน  เป็นตน้  บริษทัตอ้งน าหุ้นรองรับท่ีอาจเพ่ิมข้ึนดงักล่าวมารวมค านวณดว้ย 
    ทั้งน้ี CD    = หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
            ESOP = การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่กรรมการหรือพนกังานตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนเก่ียวกบัการเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน 
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Checklist 
ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์1 

เอกสำรอ้ำงองิ 
(ข้อ/หน้ำ) 

   50%  ท่ีออก (จ านวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ี
จดัสรรไวเ้พ่ือรองรับ)) 

  > 50% เฉพาะเป็นการออก warrant ในกรณีใดกรณี
หน่ึงต่อไปน้ี ท่ีไดรั้บผอ่นผนัจากส านกังานก่อนการเสนอขาย ตาม
หนงัสือท่ี ___ลงวนัท่ี _____ 
 (1) บริษทัอยูใ่นภาวะท่ีมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บความ
ช่วยเหลือทางการเงิน 
 (2) เพ่ือประโยชนใ์นการปรับโครงสร้างหน้ีของบริษทั  
 (3) กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร และเป็นไปเพ่ือ
ประโยชนข์องบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวม  

  

 1.2 มีอายแุน่นอน ซ่ึง  10 ปี นบัแต่วนัท่ีออก warrant (วนัท่ี 30 
พฤศจิกายน 2561) 

 ขอ้ก าหนดสิทธิ (หนา้ท่ี 3 ขอ้ 1.1 – 
ลกัษณะส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีออก (อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ)) 

 1.3 ก าหนดราคา และอตัราการใชสิ้ทธิไวอ้ยา่งแน่นอน  ขอ้ก าหนดสิทธิ (หนา้ท่ี 3 ขอ้ 1.1 – 
ลกัษณะส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีออก (อตัราการใชสิ้ทธิ และราคาการ
ใชสิ้ทธิ)) 

 1.4 มีระยะเวลาใหแ้สดงความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย  
≥ 15 วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิ3 

 ขอ้ก าหนดสิทธิ (หนา้ท่ี 7 – 8  หวัขอ้ 
1.2.3 – ระยะเวลาการแจง้ความจ านง
ในการใชสิ้ทธิ) 

 1.5 ก าหนดใหมี้การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้รองรับใหแ้ลว้เสร็จภายใน
อาย ุwarrant 

 ขอ้ก าหนดสิทธิ (หนา้ท่ี 7 หวัขอ้ 1.2.2 
– การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน) 

2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัน้ี   
2.1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบั warrant เช่น 
 - ราคาหรืออตัราท่ีคาดวา่จะเป็นราคาหรืออตัราการใชสิ้ทธิ 
  
 
 

- ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ  
 
 
 
 

 
 

 
 







 
 
 

 

 
หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ :  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 (หนา้ท่ี 73 หวัขอ้ – 
อตัราการใชสิ้ทธิและราคาการใชสิ้ทธิ) 
 
หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ :  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 (หนา้ท่ี 73-74 หวัขอ้ 
– ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ) 
 

 

                                                        
3
 ไม่รวมวนัใชสิ้ทธิ  
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Checklist 
ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์1 

เอกสำรอ้ำงองิ 
(ข้อ/หน้ำ) 

 - วนัส้ินสุดของการใชสิ้ทธิ  
 
 
 - เหตุใหต้อ้งออกหุน้ใหม่เพ่ือรองรับการปรับสิทธิ 
 
 
 
      

     - อ่ืน ๆ (ถา้มี) ระบุ ________ 

 
 




 

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ :  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 (หนา้ท่ี 73-74 หวัขอ้ 
– ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ) 
หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ : ส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ย 6 (หนา้ท่ี 76-77 หวัขอ้ – เหตุใน
การออกหุน้ใหม่เพ่ือรองรับการ
เปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิ และ การปรับ
สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ) 

 2.2 ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ (dilution effect) หากมีการใชสิ้ทธิ
ครบถว้น โดยไดร้ะบุ 
  (1) price dilution4 
 
 
  (2) earnings per share dilution5 หรือ control dilution6 

 
 
 

 
 
 

 
 
หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ : ส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ย 6 (หนา้ท่ี 75 - 76 หวัขอ้ – 
ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้) 
หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ : ส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ย 6 (หนา้ท่ี 75 หวัขอ้ – 
ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้) 

 2.3 วิธีการจดัสรรwarrant   หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ : ส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ย 6 (หนา้ท่ี 72 หวัขอ้ – วิธีการ
จดัสรร) 

 2.4  ขอ้มูลอ่ืนๆ (ถา้มี) ระบุ 
_________________________________ 

  

                                                        
4  Price dilution  = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
     ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
  โดยราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ  านวนหุ้น paid-up) + (ราคาใชสิ้ทธิ x จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี)   
                              จ  านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 
5  Earnings per share dilution  = Earning per share ก่อนเสนอขาย - Earning per share หลงัเสนอขาย 
        Earning per share ก่อนเสนอขาย 
 โดย  Earning per share ก่อนเสนอขาย   = ก าไรสุทธิ / จ านวนหุ้น paid-up  
           Earnings per share หลงัเสนอขาย  = ก าไรสุทธิ / (จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี) 
6  Control dilution  =                          จ  านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี     
            จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 
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Checklist 
ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์1 

เอกสำรอ้ำงองิ 
(ข้อ/หน้ำ) 

3. มตทิี่ประชุมผู้ถือหุ้นและอำยุมติ   
 3.1 บริษทัไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหอ้อกหุน้รองรับอยา่ง
เพียงพอ   

 รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 
2561 (วาระท่ี 14 หนา้ท่ี 32-33 วาระท่ี 
16 หนา้ท่ี 34-36) 

 3.2 บริษทัไดเ้สนอขาย warrant แลว้เสร็จภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ี
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติ  
(ผูถื้อหุน้อนุมติัเม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2561) 

 ขอ้ก าหนดสิทธิ (หนา้ท่ี 3 ขอ้ 1.1 – 
ลกัษณะส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีออก (วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
โดยวนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิตรง
กบัวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561)) 

4. ข้อก ำหนดสิทธิของ warrant มีรายการอยา่งนอ้ย ดงัน้ี   
 4.1 รายละเอียดของ warrant โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 (1) อายขุอง warrant  ระบุ    1     ปี 
 
 
 
 
 (2) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ 
 
 
 
 
 (3) อตัราการใชสิ้ทธิ 
 
 
 
 (4) วิธีการใชสิ้ทธิของ warrant เช่น ใชสิ้ทธิไดทุ้กวนั
สุดทา้ยของแต่ละไตรมาส  
 
 
 
 
 (5)  รายละเอียดส าคญัอ่ืน (ถา้มี) ระบุ____________ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
ขอ้ก าหนดสิทธิ (หนา้ท่ี 3 ขอ้ 1.1 – 
ลกัษณะของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออก 
(อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ)) 
 
 
ขอ้ก าหนดสิทธิ (หนา้ท่ี 3 ขอ้ 1.1 – 
ลกัษณะของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออก 
(ราคาเสนอขายต่อหน่วย และราคาการ
ใชสิ้ทธิ)) 
 
ขอ้ก าหนดสิทธิ (หนา้ท่ี 3 ขอ้ 1.1 – 
ลกัษณะของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออก 
(อตัราการใชสิ้ทธิ)) 
 
ขอ้ก าหนดสิทธิ (หนา้ท่ี 7 ขอ้ 1.2.1 วนั
ก าหนดการใชสิ้ทธิ ขอ้ 1.2.2 – การใช้
สิทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน และ 
หนา้ท่ี 7 – 8 ขอ้ 1.2.3 – ระยะเวลาการ
แจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ) 

 4.2 เหตุ เง่ือนไข และกระบวนการในการแกไ้ขเพ่ิมเติม
ขอ้ก าหนดตาม warrant 

 ขอ้ก าหนดสิทธิ (หนา้ท่ี 19 - 20 ขอ้ 3 – 
การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก าหนดสิทธิ) 



5 

Checklist 
ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์1 

เอกสำรอ้ำงองิ 
(ข้อ/หน้ำ) 

 4.3 ค่าเสียหายท่ีผูถื้อ warrant จะไดรั้บในกรณีท่ีบริษทัไม่
สามารถจดัใหมี้หุน้รองรับได ้ซ่ึงตอ้งไม่ต ่ากวา่ส่วนต่างระหว่าง
ราคาตลาดของหุน้ของบริษทักบัราคาใชสิ้ทธิ 

 ขอ้ก าหนดสิทธิ (หนา้ท่ี 28 – 29 ขอ้ 6 - 
การชดใชค่้าเสียหาย กรณีบริษทัฯ ไม่
สามารถจดัใหมี้หุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือ
รองรับการใชสิ้ทธิ) 

 4.4 มาตรการคุม้ครองผูถื้อ warrant ซ่ึงมีขอ้ก าหนดดงัน้ี 
 (1) กรณีมีขอ้ก าหนดใหบ้ริษทัสามารถเรียกใหผู้ถื้อ 
warrant ใชสิ้ทธิก่อนก าหนด บริษทัรับรองวา่ ขอ้ก าหนดดงักล่าว 
 (ก) มีความเป็นธรรม ชดัเจน และเหตุแห่งการเรียกให้
ใชสิ้ทธิก่อนก าหนดดงักล่าวตอ้งอา้งอิงเหตุการณ์หรือการกระท าท่ี
ไม่อยูใ่นอ านาจควบคุมของบุคคลใด ๆ  
 (ข) ก าหนดใหบ้ริษทั ตอ้งเรียกใหมี้การใชสิ้ทธิเม่ือมี
เหตุการณ์ท่ีก าหนดไว ้
 (ค) มีมาตรการท่ีเพียงพอซ่ึงท าใหผู้ถื้อ warrant ใน
ทอดต่อ ๆ ไปทราบถึงขอ้ก าหนดดงักล่าว 
 (2) ก าหนดเหตุและเง่ือนไขในการปรับสิทธิในกรณี
ดงัต่อไปน้ีพร้อมกบัระบุวิธีการค านวณ 
 (ก) เม่ือมีการเปล่ียนแปลง par value หุน้ของบริษทั อนั
เป็นผลมาจากการรวมหุน้หรือแบ่งแยกหุน้ 
 (ข) เม่ือบริษทัเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาท่ีต ่ากวา่
ราคาตลาด7 
 (ค) เม่ือบริษทัเสนอขาย CD หรือ warrant ในราคาท่ีต ่า
กวา่ราคาตลาด7 

 (ง) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็น
หุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
 (จ) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกวา่อตัราท่ี
ระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 
 (ฉ) เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบั (ก) ถึง (จ) ท่ีท า
ใหผ้ลประโยชนต์อบแทนใด ๆ ท่ีผูถื้อ warrant จะไดรั้บเม่ือมีการใช้
สิทธิดอ้ยไปกวา่เดิม 
 กรณีการปรับสิทธิตามขอ้ (ข) และ (ค) บริษทัไดร้ะบุ
ส่วนลดจากราคาตลาด พร้อมกบัวิธีการค านวณราคาเสนอขายและ
ราคาตลาดในขอ้ก าหนดสิทธิแลว้ 

 
บริษทัฯ ไม่มี
การก าหนดให้
ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิใช้
สิทธิก่อน
ก าหนด 

 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ้ก าหนดสิทธิ (หนา้ท่ี 21 – 28 ขอ้ 5 
– เง่ือนไขการปรับสิทธิใบส าคญัแสดง
สิทธิ) 

                                                        
7
  คือ การเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยมีราคาเสนอขายต ่ากวา่ราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวิธีการค านวณราคาเสนอขายและราคาตลาดตาม

หมายเหตุ 1  





7 
หมำยเหตุ 1 
กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในรำคำต ่ำ หมายถึง การเสนอขายหลกัทรัพยใ์นกรณีใดกรณีหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี   
  1. การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า หมายถึง การเสนอขายหุน้ โดยก าหนดราคาเสนอ
ขายตาม 1 ใหมี้ส่วนลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 
  2. การเสนอขาย warrant ในราคาต ่า หมายถึง การเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ โดย
ก าหนดราคาเสนอขายตาม 1 ใหมี้ส่วนลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 
  3. การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (“CD”) ในราคาต ่า หมายถึง การเสนอขาย CD โดย
ก าหนดราคาเสนอขายตาม 1 ใหมี้ส่วนลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 
 
1. กำรค ำนวณรำคำเสนอขำย 

1.1 กรณีเสนอขายหุน้ ใหใ้ชร้าคาเสนอขายต่อผูล้งทุน 
1.2 กรณีเสนอขาย warrant ใหใ้ชร้าคาเสนอขาย warrant บวกราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 

  1.3  กรณีเสนอขายหุน้ควบคู่ไปกบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ ใหค้  านวณดงัน้ี 
((Ps) (Qs)) + ((Pw)(Qw)) + ((Ep)( Qx))  
                        Qs +  Qx 

  ทั้งน้ี โดยท่ี 
  Ps   =  ราคาเสนอขายหุน้ 
  Qs  =  จ านวนหุน้ท่ีเสนอขายควบคู่ไปกบั warrant 
  Pw =  ราคาเสนอขาย warrant 
  Qw =  จ านวน warrant ท่ีเสนอขายควบคู่ไปกบัหุน้ 
  Ep  =  ราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้นตาม warrant 
  Qx  =  จ านวนหุน้ท่ีจะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ตาม Qw 
 1.4 กรณีเสนอขาย CD ใหใ้ชร้าคาเสนอขาย CD หารดว้ยอตัราแปลงสภาพ 
 

2. กำรค ำนวณรำคำตลำด ใหใ้ชร้าคาหน่ึงราคาใดดงัต่อไปน้ี   
  2.1 รำคำตลำดถัวเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักของหุน้ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัท าการติดต่อกนั  
แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขาย 
   (1) ราคาท่ีน ามาถวัเฉล่ียสามารถใชร้าคาปิดหรือราคาเฉล่ียของการซ้ือขายหุ้น 
ในแต่ละวนัก็ได ้
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  (2) วนัก ำหนดรำคำเสนอขำย ใหเ้ป็นวนัใดวนัหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (ก) วนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมติัให้
บริษทัเสนอขาย warrant และหุน้รองรับในราคาต ่า  

 (ข) วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า 
  (ค) วนัแรกท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุน 
  (ง) วนัท่ีผูล้งทุนมีสิทธิซ้ือหุน้ตาม warrant    
   ทั้งน้ี หากไม่ใชร้าคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นตลาดตามขอ้ 2.1 ให้ระบุความ
เหมาะสมและเหตุผลของการไม่เลือกใชร้าคาตลาดดงักล่าวใหช้ดัเจนดว้ย 
 2.2 ราคาท่ีก าหนดโดยผา่นการวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัความตอ้งการซ้ือและความตอ้งการ
ขายหุน้ท่ีออกใหม่ของบริษทั เช่น การส ารวจความตอ้งการซ้ือหลกัทรัพย ์(book building) เป็นตน้  
  2.3 ราคายุติธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยู่ในบญัชีรายช่ือท่ีส านักงานให้
ความเห็นชอบ ทั้งน้ี ใหเ้ปิดเผยสมมติฐานส าคญัท่ีใชป้ระกอบการค านวณราคาตลาดใหเ้พียงพอและ
ชดัเจนดว้ย 
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เอกสำรทีต้่องจัดส่งพร้อมกบั checklist กำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น (“warrant”) 
และหุ้นทีอ่อกใหม่เพ่ือรองรับwarrant (“หุ้นรองรับ”)  ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 

 

เอกสำรทีต้่องจัดส่งพร้อมกบั checklist มี/ไม่มี หมายเหตุ 
1. รายงานผลการเสนอขาย warrant และหุน้รองรับ มี  
2. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นท่ีขออนุมติัให้ออกและเสนอขาย 

warrant และหุน้รองรับ 
มี  

3. มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีอนุมติัใหอ้อกและเสนอขาย warrant  
 และหุน้รองรับ 

มี  

4. ขอ้ก าหนดสิทธิ warrant มี  
5. รายละเอียดการค านวณจ านวนหุน้รองรับ มี  
6. รายละเอียดการค านวณ dilution effect มี  
7. หนงัสือส านกังานแจง้การผอ่นผนัการออก warrant ในสัดส่วน 
 ท่ีมากกวา่ 50% (ถา้มี) 

ไม่มี  

8. หนงัสือส านกังานแจง้การผอ่นผนัใหบ้ริษทัไม่ตอ้งด าเนินการ 
 ปรับสิทธิเม่ือเกิดเหตุการณ์ตามท่ีประกาศก าหนด (ถา้มี) 

ไม่มี  

 

หมายเหตุ    
(1) เอกสารขา้งตน้ตอ้งใหก้รรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัเป็นผูล้งนามรับรองความถูกตอ้งของ 
เอกสารทุกหนา้ พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 
(2) การรายงานผลการเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ ให้รายงานผลการขายภายใน 15 วนันับแต่ 
วนัปิดการเสนอขาย (มาตรา 64 แห่ง พรบ.หลกัทรัพย ์และประกาศวา่ดว้ยการยกเวน้การยืน่แบบ filing) 

http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/nrs_search.php?chk_frm=1&ref_id=72&cat_id=27&topic_desc=การออกและเสนอขายหลักทรัพย์


รายละเอียดการค านวณจ านวนหุ้นรองรับ 

บริษัทฯ มีหุ้นสามญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-W4 จ านวนไม่เกิน 1,755,034,187 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ซึง่คิดเป็นสดัสว่นหุ้นรองรับตอ่จ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ เทา่กบัร้อยละ 48.12* 

*วิธีการค านวณสดัสว่นหุ้นรองรับ: 

= หุ้นรองรับส าหรับ BTS-W4 ที่ออกในครัง้นี ้+ หุ้นรองรับส าหรับ BTS-W3 
                             หุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 

  =  1,755,034,187 + 3,944,551,464  
                                           11,845,222,893 

  = ร้อยละ 48.12 

หมายเหต:ุ  ค านวณจากจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ณ วนัที่ 28 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวนัที่คณะกรรมการ
บริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาและอนมุตัิการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-W4 

 อย่างไรก็ตาม ใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-W3 ได้สิน้สภาพลงแล้วตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ดงันัน้ หากค านวณ
เฉพาะสดัสว่นหุ้นรองรับส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-W4 ที่ออกในครัง้นีต้อ่จ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ
บริษัทฯ จะเทา่กบัร้อยละ 14.82 



1 
 

รายละเอียดการค านวณผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น (Dilution Effect) 

เนื่องจากใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นีจ้ัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ของบริษัทฯ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิครบถ้วนทัง้จ านวน และผู้ ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่วไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบ (Dilution Effect) ดงันี ้

1. การลดลงของสัดส่วนการถอืหุ้น (Control Dilution)  

หากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุครบตามใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้จ านวน และผู้ ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
จะท าให้สดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมลดลงเทา่กบัร้อยละ12.91* 

* ค านวณจากจ านวนหุ้นรองรับที่ออกในครัง้นีจ้ านวน 1,755,034,187 หุ้น หารด้วยผลบวกของ (1) จ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 11,844,529,054 หุ้น กบั (2) จ านวนหุ้นรองรับทีอ่อกในครัง้นี ้จ านวน 1,755,034,187 หุ้น 

 

 

 =                      1,755,034,187                
                     11,844,529,054 + 1,755,034,187 

 =  ร้อยละ 12.91 

หมายเหตุ: ค านวณจากจ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ณ วันที่  28 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาและอนมุตัิการออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 

2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

การออกใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นีไ้ม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ (Price Dilution) เนื่องจากราคาการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเท่ากบั 10.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งสงูกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย โดยราคาตลาดก่อนการเสนอ
ขายเทา่กบั 9.36 บาทตอ่หุ้น ซึง่เป็นราคาหุ้นถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์
ย้อนหลงั 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระเร่ืองการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561 (ระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ข้อมูลจาก
SETSMART ที่ www.setsmart.com) 

Price dilution  =   ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย* 
                                     ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

Control dilution       =                               จ านวนหุ้นรองรับทีอ่อกในครัง้นี ้  
      จ านวนหุ้นทีจ่ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด + จ านวนหุ้นรองรับท่ีออกในครัง้นี ้
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 =    9.36 – 9.51* 
        9.36 

 =    ร้อยละ -1.60 

*โดยราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

 = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุ้น paid-up) + (ราคาใช้สทิธิ xจ านวนหุ้นรองรับทีเ่สนอขายครัง้นี)้ 
      จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้นี ้

 =    (9.36 x 11,844,529,054) + (10.50 x 1,755,034,187) 
                                                                      11,844,529,054 + 1,755,034,187 

 =    9.51 บาท 
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