










































































 

Checklist warrant-RO 
ส ำหรับกำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น (“warrant”) และหุ้นท่ีออกใหม่เพื่อรองรับ warrant (“หุ้นรองรับ”) ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น  

 

บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ (“บริษัท” หรือ “บริษัทฯ”)  บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน)  
  เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“บจ.”) 
  เป็นบริษัทมหาชนจ ากัดที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 (ที่ไม่ใช่ บจ.)   
 

รำยละเอียดของ warrant   
 - ชื่อ warrant  (ถ้ามี) ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (BCPG-W1)    

- เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ
หุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)   

 - วันที่เสนอขาย warrant  13 พฤศจิกายน 2563   
- วันสิ้นสุดอายุ warrant 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 (วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563) 

 - จ านวน warrant ที่เสนอขาย 89,300,000 หน่วย                     
 - วันก าหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย 20 ตุลาคม 2565 

- ราคาที่เสนอขาย 0 บาท (ไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย)               
- จ านวนหุ้นรองรับ ไม่เกิน 89,300,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 4.47 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและการ
จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 

 - อัตราการใช้สิทธิ  1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 ต่อ 1 หุ้นสามัญ  
 - ราคาใช้สิทธิ  8.00 บาทต่อหุ้น 
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์1 

เอกสำร 
อ้ำงอิง 

(ข้อ/หน้ำ) 

1. ลักษณะของ warrant   
 1.1 สัดส่วนจ านวนหุ้นรองรับต่อจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัท2 เท่ากับ 
   50%  

 89,300,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 4.47 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ 
วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 
BCPG-W1     
 
โดยที่จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรและส ารองไว้เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ 

                                                        
1
  ให้ระบุ  N/A หากเกณฑ์ในข้อใดไม่สามารถ apply กับกรณีของบริษทัได ้

2  วิธีการค านวณสัดส่วนจ านวนหุ้นรองรับ :  
((จ านวนหุ้นรองรับ warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้) + (จ านวนหุ้นรองรับ CD หรือ warrant ที่เสนอขาย 

  ในครัง้อื่น* ซ่ึงไม่รวมหุน้ทีจ่ัดไว้รองรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant))    
                         (จ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบรษิัท  ซ่ึงรวมจ านวนหุน้ที่จะออกใหม่อืน่ทีบ่ริษทั จะเสนอขายควบคู่กับ warrant ในครั้งนี้) 
* เฉพาะจ านวนหุ้นรองรับที่ outstanding  อนึ่ง หากในการประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือมีมติออก warrant ในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกหุ้นเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการปรับสิทธิในหลักทรัพย์แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งอ่ืน หรือผู้ถือหุ้นมีมติในวาระอ่ืน
ใดที่อาจท าให้จ านวนหุ้นรองรับ outstanding ที่จะต้องน ามาค านวณเพิ่มขึ้น เช่น การจ่ายเงินปันผลเกินกว่าที่ก าหนด ซึ่งเป็นผลให้ต้องมีการปรับสิทธิในหลักทรัพย์แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งอ่ืน  เป็นต้น  บริษัทต้องน าหุ้นรองรับที่อาจเพ่ิมขึ้น
ดังกล่าวมารวมค านวณด้วย 

    ทั้งนี้ CD    = หุ้นกู้แปลงสภาพ 
            ESOP = การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการหรือพนักงานตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน 
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์1 

เอกสำร 
อ้ำงอิง 

(ข้อ/หน้ำ) 
BCPG-W1 รวมกับจ านวนหุ้นที่จัดสรรและส ารองไว้เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิอ่ืน ๆ 
ทั้งหมดของบริษัทฯ แต่ไม่รวมหุ้นที่จัดสรรไว้รองรับ warrant ESOP ทุกคร้ัง คิดเป็นร้อย
ละ 10.82 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ  ภายหลังการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ครบทั้งจ านวน 
และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบส าคัญแสดงสิทธิ (BCPG-W1 BCPG-W2 
BCPG-W3 และโครงการ BCPG ESOP WARRANT คร้ังที่ 2) ครบทั้งจ านวน ซึ่งไม่เกิน
ร้อยละ 50.00 
 
(อ้างอิงข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (BCPG-W1) ข้อ 
2.11 หน้า 5) 
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงอิง 

(ข้อ/หน้ำ) 

  > 50% เฉพาะเป็นการออก warrant ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้  
ที่ได้รับผ่อนผันจากส านักงานก่อนการเสนอขาย  ตามหนังสือที่ ___ลงวันที่ _____ 
 (1) บริษัทอยู่ในภาวะที่มีความจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ 
ทางการเงิน 
 (2) เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท  
 (3) กรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม  

  

 1.2 มีอายุแน่นอน ซึ่ง  10 ปี นับแต่วันที่ออก warrant  (วันที่ ___________)  อายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 (วันที่ 13 
พฤศจิกายน 2563) ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 บริษัทฯ จะ
ไม่ขยายอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 
 
(อ้างอิงข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (BCPG-W1) ข้อ 
2.10 หน้า 5) 

 1.3 ก าหนดราคา และอัตราการใช้สิทธิไว้อย่างแน่นอน  รำคำกำรใช้สิทธิ (ต่อหน่วย) 
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงอิง 

(ข้อ/หน้ำ) 
8.00 บาท (แปดบาทถ้วน) ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไข
การปรับสิทธิ ทั้งนี้ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ ากว่ามูลค่า
หุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ณ ขณะนั้น 
 
อัตรำกำรใช้สิทธิ 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิอาจ
เปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 
 
(อ้างอิงข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (BCPG-W1) ข้อ 2.7 
และ 2.8 หน้า 4) 

 1.4 มีระยะเวลาให้แสดงความจ านงในการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย ≥ 15 วัน 
ก่อนวันใช้สิทธิ3 

 ส าหรับวันก าหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 ซึ่งประสงค์
จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใน
ระหว่าง 15 วันก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย  

                                                        
3
 ไม่รวมวันใช้สิทธิ 
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงอิง 

(ข้อ/หน้ำ) 
 
(อ้างอิงข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (BCPG-W1) ข้อ 
2.14 หน้า 6) 

 1.5 ก าหนดให้มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จภายในอายุ warrant  บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นรองรับการใช้สิทธิให้แล้วเสร็จตามอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
BCPG-W1 
 
(อ้างอิงข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (BCPG-W1) ข้อ 
2.11 หน้า 5) 

2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้   
 2.1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ warrant เช่น 
  - ราคาหรืออัตราที่คาดว่าจะเป็นราคาหรืออัตราการใช้สิทธิ 
  - ระยะเวลาการใช้สิทธิ  
 - วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ  

 รำคำและอัตรำกำรใช้สิทธิ 
อัตราการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 เท่ากับ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ 
BCPG-W1 ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 จะมีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่
ออก และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 8.00 บาทต่อหุ้น 
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงอิง 

(ข้อ/หน้ำ) 
 - เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ 
              - อ่ืน ๆ (ถ้ามี) ระบุ ________ 

 
(อ้างอิงหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2563 วาระที่ 2 หน้า 5) 
 
ระยะเวลำกำรใช้สิทธิและวันสิ้นสุดของกำรใช้สิทธิ 
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 สามารถใช้สิทธิได้ในวันดังต่อไปนี้ ("วันก ำหนดใช้
สิทธ"ิ) 

 20 เมษายน 2564 
 20 กรกฎาคม 2564 
 20 ตุลาคม 2564 
 20 มกราคม 2565 
 20 เมษายน 2565 
 20 กรกฎาคม 2565 และ 
 20 ตุลาคม 2565 ("วันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย") 

หากวันก าหนดใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดท าการของบริษัทฯ ให้ผู้ถือใบส าคัญแสดง
สิทธิ BCPG-W1 สามารถใช้สิทธิได้ในวันท าการก่อนหน้าวันหยุดนั้น โดยมีรายละเอียด
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงอิง 

(ข้อ/หน้ำ) 
เป็นไปตามข้อก าหนดสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 
 
(อ้างอิงหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อ 2.13 หน้า 3-
4) 
 
เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับกำรปรับสิทธิ 
บริษัทฯ จะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับ
สิทธิ และ/หรือออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการปรับสิทธิ 
(โดยบริษัทฯ จะด าเนินการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนรองรบัการปรับสิทธิก่อนการปรับสิทธิ) เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่ก าหนด
ไว้ในข้อก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มี
ลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 
34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่
ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ  รวมทั้งประกาศ หรือ 
ข้อก าหนดอ่ืนที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือใช้แทนประกาศฉบับดังกล่าวด้วย หรือเหตุการณ์อ่ืนใด
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงอิง 

(ข้อ/หน้ำ) 
ในท านองเดียวกัน เช่น 

(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯอันเป็นผลมาจากการรวม
หุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 

(ข) เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ า 

(ค) เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ าหรือมีการเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิในราคาต่ า  

(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น  

(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิ  

เมื่อมีกรณีอ่ืนใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ท าให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-
W1 ด้อยไปกว่าเดิม 
 
(อ้างอิงหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อ 2.12 หน้า 2-
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงอิง 

(ข้อ/หน้ำ) 
3) 

 2.2 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (dilution effect) หากมีการใช้สิทธิครบถ้วน  
โดยได้ระบุ 
  (1) price dilution4 

 ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนได้ครบทั้งจ านวน และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 
(BCPG-W1 BCPG-W2 และ BCPG-W3) ครบทั้งจ านวน จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของ
หุ้น ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 11.21 (ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ครบทั้ง
จ านวน และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 BCPG-
W2 BCPG-W3 และโครงการ BCPG ESOP WARRANT คร้ังที่ 2 ครบทั้งจ านวน จะมี
ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 11.12) 
 

(อ้างอิงหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 16-18 
หัวข้อ "3.1 ผลกระทบท่ีจะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจำก (ก) กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญ

                                                        
4
  Price dilution  = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  – ราคาตลาดหลังเสนอขาย 

     ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
  โดยราคาตลาดหลังเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุ้น paid-up) + (ราคาใช้สิทธิ x จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้)   
                              จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้ 
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงอิง 

(ข้อ/หน้ำ) 

เพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรำยถืออยู่ 
("RO") พร้อมด้วย กำรออกและเสนอขำย BCPG-W1 และ BCPG-W2 และ (ข) กำร
ออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกัดโดยก ำหนดรำคำเสนอขำย
ไว้อย่ำงชัดเจน ("PP-Fixed Price") พร้อมด้วย กำรออกและเสนอขำย BCPG-W3  
(ไม่รวมกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกัดโดยมอบหมำย
ให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ เสนอขำยหุ้นตำมรำคำตลำดในช่วงเวลำท่ีเสนอขำย ("PP-
Market Price")" 
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงอิง 

(ข้อ/หน้ำ) 

2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้ (ถ้ามี)   
 2.2 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (dilution effect) หากมีการใช้สิทธิครบถ้วน  
โดยได้ระบุ (ต่อ) 
 (2) earning per share dilution5 หรือ control dilution6 

 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไร (Earnings Per Share Dilution) 
 ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนได้ครบทั้งจ านวน และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 
(BCPG-W1 BCPG-W2 และ BCPG-W3) ครบทั้งจ านวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร
ต่อหุ้น ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 33.32 (ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ครบทั้ง
จ านวน และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 BCPG-
W2 BCPG-W3 และโครงการ BCPG ESOP WARRANT คร้ังที่ 2 ครบทั้งจ านวน จะมี
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้น ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 33.76) 

                                                        
5  Earnings per share dilution  = Earning per share ก่อนเสนอขาย - Earning per share หลังเสนอขาย 
        Earning per share ก่อนเสนอขาย 
 โดย  Earning per share ก่อนเสนอขาย   = ก าไรสุทธ ิ/ จ านวนหุ้น paid-up  
           Earnings per share หลังเสนอขาย  = ก าไรสุทธ ิ/ (จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้) 
6
  Control dilution  =                          จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้นี้     

            จ านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้รองรับทีเ่สนอขายครั้งนี้ 
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงอิง 

(ข้อ/หน้ำ) 

ผลกระทบต่อสิทธิในกำรออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 
ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนได้ครบทั้งจ านวน และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 
(BCPG-W1 BCPG-W2 และ BCPG-W3) ครบทั้งจ านวน จะมีผลกระทบต่อสิทธิในการ
ออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 33.32 (ในกรณีที่เสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ครบทั้งจ านวน และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิ BCPG-W1 BCPG-W2 BCPG-W3 และโครงการ BCPG ESOP WARRANT 
คร้ังที่ 2 ครบทั้งจ านวน จะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 33.76) 
 
(อ้างอิงหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 18-21 
หัวข้อ "3.1 ผลกระทบท่ีจะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจำก (ก) กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่ม
ทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรำยถืออยู่ ("RO") 
พร้อมด้วย กำรออกและเสนอขำย BCPG-W1 และ BCPG-W2 และ (ข) กำรออกและเสนอ
ขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกัดโดยก ำหนดรำคำเสนอขำยไว้อย่ำงชัดเจน  
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงอิง 

(ข้อ/หน้ำ) 

("PP-Fixed Price") พร้อมด้วย กำรออกและเสนอขำย BCPG-W3  (ไม่รวมกำรออกและ
เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกัดโดยมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ 
เสนอขำยหุ้นตำมรำคำตลำดในช่วงเวลำที่เสนอขำย ("PP-Market Price")" 

 2.3 วิธีการจัดสรรwarrant   จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออก
และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights 
Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 2.80 หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 1 หน่วย และหากมีเศษของใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-
W1 เกิดขึ้นจากการค านวณ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง โดยที่ก าหนดให้วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เป็น
วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) 
 
(อ้างอิงหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2563 วาระที่ 2 หน้า 4-5 วาระที่ 5.1 
หน้า 11-12 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อ 2.5 หน้า 1) 

 2.4  ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ _________________________________  ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 
บริษัทฯ จะน าใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 ที่ออกในคร้ังนี้ เข้าจดทะเบียนในตลาด
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงอิง 

(ข้อ/หน้ำ) 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลำดหลักทรัพย์ฯ") 
 
(อ้างอิงหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อ 2.16 หน้า 4) 

3. มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นและอำยุมติ   
 3.1 บริษัทได้รับมตทิี่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ออกหุ้นรองรับอย่างเพียงพอ    วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

5.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 5.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย
ถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรหุ้น 8.0 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
 
5.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 89,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 5.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ (BCPG-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่
ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
2.80 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 1 หน่วย  
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ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงอิง 

(ข้อ/หน้ำ) 
 
5.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 89,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 5.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ (BCPG-W2) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่
ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
2.80 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 1 หน่วย 
 
5.4 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 391,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 
บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดย
ก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 11.50 บาท ซึ่งไม่ต่ ากว่า
ราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ อันเป็นการเสนอ
ขายแบบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติก าหนดราคาชัดเจน 
 
5.5 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 178,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 5.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงอิง 

(ข้อ/หน้ำ) 
ของบริษัทฯ (BCPG-W3) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยก าหนดราคาเสนอ
ขายไว้อย่างชัดเจน ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งผู้ลงทุนดังกล่าวได้จองซื้อและได้รับ
การจัดสรร 2.1924 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 1 หน่วย 
 
5.6 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 283,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 
บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดย
ขอให้ผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอขายหุ้นตามราคาตลาดใน
ช่วงเวลาที่เสนอขาย  
 
5.7 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 5.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
(โครงการ BCPG ESOP WARRANT คร้ังที่ 2) จ านวนไม่เกิน 20,000,000 หน่วย 
 
ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงอิง 

(ข้อ/หน้ำ) 
ไม่มีผู้ถือหุ้นจ านวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง คัดค้านการเสนอขาย (Veto) มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ และการมอบอ านาจตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
 
เห็นด้วย: 1,468,030,802 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 93.5899) 
ไม่เห็นด้วย: 99,563,231 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 6.3473) 
งดออกเสียง: 983,449 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 0.0626) 
บัตรเสีย: ไม่มีบัตรเสีย 
ไม่มีสิทธิออกเสียง: 3,096,596 คะแนน 
 
(อ้างอิงรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2563 วาระที่ 5 หน้า 14-20) 

 3.2 บริษัทได้เสนอขาย warrant แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นมีมติ (ผู้ถือหุ้นอนุมัติเมื่อวันที่ ________________) 

 บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 
(ผู้ถือหุ้นอนุมัติเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563) 
(อ้างอิงรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2563 วาระที่ 2 หน้า 8-10) 

4. ข้อก ำหนดสิทธิของ warrant มีรายการอย่างน้อย ดังนี้   
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงอิง 

(ข้อ/หน้ำ) 
 4.1 รายละเอียดของ warrant โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 (1) อายุของ warrant  ระบุ________ ปี 
 (2) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้น 
 (3) อัตราการใช้สิทธิ 
 (4) วิธีการใช้สิทธิของ warrant เช่น ใช้สิทธิได้ทุกวันสุดท้ายของ 
แต่ละไตรมาส  
              (5)  รายละเอียดส าคัญอ่ืน (ถ้ามี) ระบุ____________ 

 อำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 
2 ปี นับจากวันที่ได้ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 ทั้งนี้ ภายหลังจาก
การออกใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
BCPG-W1 
 
รำคำเสนอขำย warrant 
0 บาท 
 
รำคำใช้สิทธิ 
8.00 บาท (แปดบาทถ้วน) ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไข
การปรับสิทธิ ทั้งนี้ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ ากว่ามูลค่า
หุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ณ ขณะนั้น 
 
อัตรำกำรใช้สิทธิ 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิอาจ
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงอิง 

(ข้อ/หน้ำ) 
เปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 
 
วิธีกำรใช้สิทธิของ warrant 
ผู้ ถื อ ใ บส า คั ญ แสด ง สิ ท ธิ  BCPG-W1 ส า ม า ร ถ ใ ช้ สิ ท ธิ ไ ด้ ใ น วั น ดั ง ต่ อ ไ ปนี้  
("วันก ำหนดใช้สิทธิ") 

 20 เมษายน 2564 
 20 กรกฎาคม 2564 
 20 ตุลาคม 2564 
 20 มกราคม 2565 
 20 เมษายน 2565 
 20 กรกฎาคม 2565 และ 
 20 ตุลาคม 2565 ("วันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย") 

 
หากวันก าหนดใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดท าการของบริษัทฯ ให้ผู้ถือใบส าคัญแสดง
สิทธิ BCPG-W1 สามารถใช้สิทธิได้ในวันท าการก่อนหน้าวันหยุดนั้น โดยมีรายละเอียด
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงอิง 

(ข้อ/หน้ำ) 
เป็นไปตามข้อก าหนดสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 
 
ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 
บริษัทฯ จะน าใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 ที่ออกในคร้ังนี้ เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ 
 
(อ้างอิงข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (BCPG-W1) ข้อ 2 
หน้า 4-7) 

 4.2 เหตุ เงื่อนไข และกระบวนการในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดตาม warrant  8.1 การปรับสิทธิและการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ง หรือที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และการ
แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ เช่น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการใช้สิทธิ 
จะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือค าสั่งที่มี
ผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือข้อบังคับของส านักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ 
สามารถกระท าได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ภายหลังจาก
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงอิง 

(ข้อ/หน้ำ) 
ที่ได้แจ้งต่อส านักงาน ก.ล.ต. แล้ว 
 
8.2 เว้นแต่เป็นกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามข้อ 8.1 ข้างต้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อก าหนดสิทธิไม่ว่าในข้อใด ๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ แล้วแต่กรณี 
 
8.3 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ
ข้อก าหนดตามประกาศ ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งที่จะมีการ
แก้ไขเพิ่มเติม 
 
8.4 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้องไม่เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อก าหนดสิทธิในส่วนที่เกี่ยวกับอัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ และอายุของใบส าคัญ
แสดงสิทธิ เว้นแต่เป็นกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขว่าด้วยการปรับสิทธิ โดยไม่
ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอ่ืนใดที่
เกี่ยวข้อง 
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงอิง 

(ข้อ/หน้ำ) 
8.5 บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิ
ตามข้อ 8.1 และ 8.2 ผ่านระบบ SET PORTAL หรือระบบอ่ืนใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ก าหนด ทันทีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิ หรือภายในเวลา 9.00 น. ของวันท า
การซื้อขายถัดไป ทั้งนี้ บริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งให้ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และนายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิ และจัดส่ง
ข้อก าหนดสิทธิที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อก าหนดสิทธิ 
 
(อ้างอิงข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (BCPG-W1) ข้อ 8 
หน้า 27) 

 4.3 ค่าเสียหายที่ผู้ถือ warrant จะได้รับในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มี 
หุ้นรองรับได ้ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่าส่วนต่างระหว่างราคาตลาดของหุ้นของบริษัทกับ 
ราคาใช้สิทธิ 

 บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดดังน้ี 
 
9.1 เว้นแต่เป็นกรณีการใช้สิทธิที่ขัดกับข้อจ ากัดการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะ
ชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ
ภายในระยะเวลาการใช้สิทธิ และได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขว่าด้วยการใช้สิทธิ
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงอิง 

(ข้อ/หน้ำ) 
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิอย่างครบถ้วน แต่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นเพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิได้อย่างเพียงพอ โดยค่าเสียหายที่บริษัทฯ จะชดใช้สามารถ
ค านวณได้ตามที่ก าหนดในข้อ 9.3 
 
9.2 การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 9.1 จะช าระเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ ส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิภายใน 14 วันท า
การนับจากวันที่ยื่นใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากบริษัท 
และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิได้มีการส่งมอบเช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงิน 
หรือค าสั่งจ่ายเงินจากธนาคารที่ระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิได้รับเงินค่าเสียหายแล้วโดยชอบ และผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิ
เรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป 
 
9.3 การค านวณค่าเสียหายที่บริษัทฯ จะชดใช้ให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิตามข้อ 9.1 มี
สูตรการค านวณดังนี้ 
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงอิง 

(ข้อ/หน้ำ) 
 ค่าเสียหายต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย  = B x [MP – EP] 
 
 โดยที่ 
 
 B  = จ านวนหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือเพิ่มขึ้น 
ได้ตามอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย 
 
 MP  = ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ณ วันใช้สิทธิแต่ละคร้ังซึ่งผู้
ถือใบส าคัญแสดงสิทธิแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ 
 
 EP  = ราคาการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิที่
เปลี่ยนแปลงแล้วตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 
 
9.4 ค่าเสียหายที่ก าหนดไว้ในข้อนี้ให้ถือว่าเป็นเด็ดขาด ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ
สัญชาติต่างด้าว (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ไม่สามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดง
สิทธิได้ เน่ืองจากข้อจ ากัดในเร่ืองอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวได้ไม่เกินร้อยละ 49 
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงอิง 

(ข้อ/หน้ำ) 
ของหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จะไม่
ชดใช้ค่าเสียหาย หรือด าเนินการอ่ืนใดให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่างด้าว 
และผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกร้องให้บริษัทฯ 
ชดใช้ใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
(อ้างอิงข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (BCPG-W1) ข้อ 9 
หน้า 28-29) 

  



27 

 
Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงอิง 

(ข้อ/หน้ำ) 

4. ข้อก ำหนดสิทธิของ warrant มีรายการอย่างน้อย ดังนี้ (ต่อ)   
 4.4 มาตรการคุ้มครองผู้ถือ warrant  ซึ่งมีข้อก าหนดดังนี้ 
 (1) กรณีมีข้อก าหนดให้บริษัทสามารถเรียกให้ผู้ถือ warrant ใช้สิทธิ 
ก่อนก าหนด บริษัทรับรองว่า ข้อก าหนดดังกล่าว 
 (ก) มีความเป็นธรรม ชัดเจน และเหตุแห่งการเรียกให้ใช้สิทธิ 
ก่อนก าหนดดังกล่าวต้องอ้างอิงเหตุการณ์หรือการกระท าที่ไม่อยู่ในอ านาจควบคุม
ของบุคคลใด ๆ  
 (ข) ก าหนดให้บริษัท ต้องเรียกให้มีการใช้สิทธิเมื่อมีเหตุการณ์ 
ที่ก าหนดไว้ 
 (ค) มีมาตรการที่เพียงพอซึ่งท าให้ผู้ถือ warrant ในทอดต่อ ๆ ไป 
ทราบถึงข้อก าหนดดังกล่าว 
 (2) ก าหนดเหตุและเงื่อนไขในการปรับสิทธิในกรณีดังต่อไปนี้พร้อมกับ
ระบุวิธีการค านวณ 
 (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง par value หุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจาก

 บริษัทฯ จะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการ
ปรับสิทธิ และ/หรือออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการปรับสิทธิ 
(โดยบริษัทฯ จะด าเนินการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนรองรับการปรับสิทธิก่อนการปรับสิทธิ) เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่ก าหนด
ไว้ในข้อก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มี
ลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศ ทจ. 34/2551 หรือ ข้อก าหนดอ่ืนที่
แก้ไขเพิ่มเติม หรือใช้แทนประกาศฉบับดังกล่าวด้วยหรือเหตุการณ์อ่ืนใดในท านอง
เดียวกัน เช่น 
 

(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจาก
การรวมหุ้นสามัญหรือแบ่งแยกหุ้นสามัญ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ
และอัตราการใช้สิทธิ  จะมีผลบังคับทันทีนับแต่วันที่ได้มีการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์ 



28 

การรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 
 (ข) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ ากว่าราคาตลาด7 
 (ค) เมื่อบริษัทเสนอขาย CD หรือ warrant ในราคาที่ต่ ากว่าราคาตลาด7 

 (ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่
ให้แก่ผู้ถือหุ้น 
 (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ใน
ข้อก าหนดสิทธิ 
 (ฉ) เมื่อมีกรณีอ่ืนใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ท าให้ผล
ประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือ warrant จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิด้อยไปกว่าเดิม 
 กรณีการปรับสิทธิตามข้อ (ข) และ (ค) บริษัทได้ระบุส่วนลดจากราคา
ตลาด พร้อมกับวิธีการค านวณราคาเสนอขายและราคาตลาดในข้อก าหนดสิทธิแล้ว 
 ทั้งนี้ หากบริษัทจะไม่ด าเนินการปรับสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตาม  
(ก)-(ฉ) บริษัทได้รับผ่อนผันจากส านักงานก่อนการเสนอขายแล้ว ตามหนังสือ
ที่_________ ลงวันที่ _____________________ 

 
(1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค านวณ ดังนี้ 

 
  Price 1 = Price 0 x Par 1 
         Par 0 
 
 (2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค านวณ ดังนี้ 
 
  Ratio 1 = Ratio 0 x Par 0 
            Par 1 
 
  โดยที่ 
  Price 1 = ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง 
  Price 0  = ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 
  Ratio 1 = อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง 
  Ratio 0 = อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 
  Par 1 = มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง 

                                                        
7
  คือ การเสนอขายหลักทรัพย์โดยมีราคาเสนอขายต่ ากว่าราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวิธีการค านวณราคาเสนอขายและราคาตลาดตามหมายเหตุ 1  
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  Par 0 = มูลค่าที่ตราไว้เดิมของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง 
 
 

(ข) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป 
และ/หรือบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement)   ในราคาต่ ากว่าราคาตลาด โดย 
"ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่" ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาด
ของหุ้นสามัญ" ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผล
บังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ
ที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีที่เป็น
การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) หรือ วันแรกของการเสนอขาย
หุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไปส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญ
ที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) หรือ วันที่กระทรวงพาณิชย์
รับจดทะเบียนการเพิ่มทุนของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่
ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงหรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (Private 
Placement) ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. ที่
เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) 
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(1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค านวณ ดังนี้ 
 

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

 (2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค านวณ ดังนี้ 
 
 Ratio 1 = Ratio 0 x [MP x (A + B)] 
           [(A x MP) + BX] 
 
 โดยที่ 
 Price 1 = ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง 
 Price 0  = ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 
 Ratio 1 = อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง 
 Ratio 0 = อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 
 MP = ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ 

A         = จ านวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วัน
ก่อนวันที่ใช้ในการค านวณ กรณีที่ก าหนดราคาตลาด
ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วง
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น้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ หรือ ณ วันที่
คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ในราคาต่ า กรณีก าหนดราคาตลาดของหุ้น
สามัญของบริษัทฯ จากราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่
ปรึกษาทางการเงินที่ส านักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ 
(แล้วแต่กรณี)  

B        = จ านวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการเสนอขายแก่ผู้ถือ
หุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/
หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงหรือผู้
ลงทุนประเภทสถาบัน 

BX      = จ านวนเงินที่ จะได้ รับทั้ งสิ้น (หลังหักค่าใช้จ่ ายที่
เกี่ยวข้อง) จากการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่นั้นทั้งการ
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจงหรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 

 
(ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิหรือหุ้นกู้แปลงสภาพ ("หลักทรัพย์ที่

ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ") ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/
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หรือบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศของ
ส านักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) โดยที่ "ราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญที่ออก
ใหม่เพื่อรองรับสิทธิ" ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดของหุ้นสามัญ" 
 
การเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรก
ที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิ
แปลงสภาพ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเคร่ืองหมาย XW หรือ XB) ส าหรับ
กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือ วันแรกของ
การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพให้แก่ประชาชนทั่วไป 
(Public Offering) และ/หรือ วันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนการเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) (แล้วแต่กรณี) 
 
(1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค านวณ ดังนี้ 

 
Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX] 
  [MP x (A + B)] 
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(2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค านวณ ดังนี้ 

 
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP x (A + B)] 
   [(A x MP) + BX] 
 
โดยที่ 
Price 1 = ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง 
Price 0  = ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 
Ratio 1 = อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง 
Ratio 0 = อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 
MP = ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ  
A         = จ านวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วัน

ก่อนวันที่ใช้ในการค านวณ กรณีที่ก าหนดราคาตลาด
ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ หรือ ณ วันที่
คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ เพื่ อขออนุมัติ ให้บ ริษัทฯ เสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพในราคาต่ า 
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กรณีก าหนดราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จาก
ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่
ส านักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ (แล้วแต่กรณี)    

B        = จ านวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพตามที่เสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายต่อประชาชน
ทั่วไป และ/หรือเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement)   

BX      = จ านวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น (หักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) 
จากการออกหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ 
ส าหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอ
ขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายต่อบุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement) รวมกับเงินที่จะได้รับจาก
การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 

 
(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือ

หุ้นของบริษัทฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผล
บังคับทันทีนับตั้งแต่วันแรกที่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วัน
แรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเคร่ืองหมาย XD 
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(1)  ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค านวณ ดังนี้ 

 
Price 1 = Price 0 x A 

    (A + B) 
 
(2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค านวณ ดังนี้ 
 
 Ratio 1 = Ratio 0 x (A + B) 
   A 
 
 โดยที่ 
 Price 1 = ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง 
 Price 0  = ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 
 Ratio 1 = อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง 
 Ratio 0 = อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

A         = จ านวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วัน
ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับหุ้น
ปันผล 
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 B = จ านวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นปันผล 
 

(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 100 ของก าไรสุทธิตามงบ
การเงินของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ และหักขาดทุนสะสมและทุนส ารองตาม
กฎหมายของรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันที
นับตั้งแต่วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ขึ้นเคร่ืองหมาย XD) 
 
ทั้งนี้ อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ค านวณโดยน าเงินปันผลที่
จ่ายจริง หารด้วยก าไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ และหัก
ขาดทุนสะสมและทุนส ารองตามกฎหมายของรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ใน
ระหว่างอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยที่เงินปันผลที่จ่ายจริงดังกล่าวให้รวมถึ ง
เงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบปีบัญชีดังกล่าวด้วย 
 
(1)  ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค านวณ ดังนี้ 
 
  Price 1 = Price 0 x [(MP – (D – R)] 
                 MP 
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(2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค านวณ ดังนี้ 
 
  Ratio 1 = Ratio 0 x MP 
      [MP - (D - R)] 
 
 โดยที่ 
 Price 1 = ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง 
 Price 0  = ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 
 Ratio 1 = อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง 
 Ratio 0 = อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 
 MP = ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
 D = เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น 

R           = เงินปันผลต่อหุ้นที่ค านวณจากร้อยละ 100 ของก าไร
สุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ 
และหักขาดทุนสะสมและทนุส ารองตามกฎหมาย หาร
ด้วยจ านวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปัน
ผล 
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(ฉ) ในกรณีที่มีกรณีอ่ืนใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ซึ่งท าให้ผลประโยชน์ตอบ
แทนใดๆ ที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทฯ จะพิจารณาเพื่อ
ก าหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่ (ออก
ใบส าคัญแสดงสิทธิใหม่แทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม โดยไม่ท าให้ผล
ประโยชน์ของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้ ให้ถือว่าผลการ
พิจารณาน้ันเป็นที่สุด  

 
(อ้างอิงข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (BCPG-W1) ข้อ 6 
หน้า 17-26) 
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Checklist 
ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงอิง 

(ข้อ/หน้ำ) 

5. กำรด ำเนินกำรภำยหลังกำรเสนอขำย warrant   
 5.1 บริษัทระบุไว้ในการเสนอขาย warrant ว่า จะปรับสิทธิโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
ดังนี้ 
  (1) ปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ หรือ 
  (2) ปรับราคาใช้สิทธิ ควบคู่กับการออก warrant ใหม่ทดแทนการปรับ
อัตราการใช้สิทธิ 
  ทั้งนี้ หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทต้องยื่นมติที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธินั้นอย่างเพียงพอต่อส านักงาน 
ก่อนกำรปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับ 

 บริษัทฯ จะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไข
ในการปรับสิทธิ และ/หรือออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ
การปรับสิทธิ (โดยบริษัทฯ จะด าเนินการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อออกและ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนรองรับการปรับสิทธิก่อนการปรับสิทธิ) เมื่อมีเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส าคัญแสดง
สิทธิ BCPG-W1 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตาม
ประกาศ ทจ. 34/2551 หรือ ข้อก าหนดอ่ืนที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือใช้แทนประกาศฉบับ
ดังกล่าวด้วยหรือเหตุการณ์อ่ืนใดในท านองเดียวกัน 
 
(อ้างอิงข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 
(BCPG-W1) ข้อ 6 หน้า 17) 

 5.2 บริษัทระบุไว้ในการเสนอขาย warrant ว่าจะไม่ขยายอายุ warrant   อำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 
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และไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับสิทธิ
ตามที่ก าหนดในข้อ 4.4 (2)  

อายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 (วันที่ 13 
พฤศจิกายน 2563) ทั้งนี้  ภายหลังจากการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1  
บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 
 
(อ้างอิงข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 
(BCPG-W1) ข้อ 2.10 หน้า 5) 
 
รำคำกำรใช้สิทธิ (ต่อหน่วย) 
8.00 บาท (แปดบาทถ้วน) ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิจะต้อง
ไม่ต่ ากว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ณ ขณะนั้น 
 
(อ้างอิงข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 
(BCPG-W1) ข้อ 2.8 หน้า 4) 
 
อัตรำกำรใช้สิทธิ 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิ
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อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 
 
(อ้างอิงข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 
(BCPG-W1) ข้อ 2.7 หน้า 4) 
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บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ รับทราบและเข้าใจเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามที่ประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย warrant และหุ้นรองรับทุก
ประการ ทั้งนี้ ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดตาม warrant ภายหลังการเสนอขาย บริษัทฯ จะ
ด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ และจะไม่ด าเนินการให้ขัดหรือแย้งกับ
ข้อก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติม
นั้นเป็นลายลักษณ์อักษรให้ส านักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม  และขอ
รับรองว่าข้อมูลที่ระบุไว้ในรายการข้างต้นและเอกสารที่แนบมาพร้อม checklist นี้ถูกต้องและตรง
ต่อความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ  __________________________ 
          (นายบัณฑิต สะเพียรชัย) 

 
ในฐานะผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ พร้อมประทับตราบริษัทฯ (ถ้ามี)  
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หมำยเหตุ 1 
กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในรำคำต่ ำ หมายถึง การเสนอขายหลักทรัพย์ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้   
  1. การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ า หมายถึง การเสนอขายหุ้น โดยก าหนดราคา
เสนอขายตาม 1 ให้มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10% 
  2. การเสนอขาย warrant ในราคาต่ า หมายถึง การเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ  
โดยก าหนดราคาเสนอขายตาม 1 ให้มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10% 
  3. การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (“CD”) ในราคาต่ า หมายถึง การเสนอขาย CD  
โดยก าหนดราคาเสนอขายตาม 1 ให้มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10% 
 
1. กำรค ำนวณรำคำเสนอขำย 

1.1 กรณเีสนอขายหุ้น ให้ใช้ราคาเสนอขายต่อผู้ลงทุน 
1.2 กรณเีสนอขาย warrant ให้ใช้ราคาเสนอขาย warrant บวกราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น 

  1.3  กรณีเสนอขายหุ้นควบคู่ไปกับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ให้ค านวณดังนี้ 
((Ps) (Qs)) + ((Pw)(Qw)) + ((Ep)( Qx))  
                        Qs +  Qx 

  ทั้งนี้ โดยที่ 
  Ps   =  ราคาเสนอขายหุ้น 
  Qs  =  จ านวนหุ้นที่เสนอขายควบคู่ไปกับ warrant 
  Pw =  ราคาเสนอขาย warrant 
  Qw =  จ านวน warrant ที่เสนอขายควบคู่ไปกับหุ้น 
  Ep  =  ราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตาม warrant 
  Qx  =  จ านวนหุ้นที่จะได้รับจากการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตาม Qw 
 1.4 กรณีเสนอขาย CD ให้ใช้ราคาเสนอขาย CD หารด้วยอัตราแปลงสภาพ 
 

2. กำรค ำนวณรำคำตลำด ให้ใช้ราคาหนึ่งราคาใดดังต่อไปนี้   
  2.1 รำคำตลำดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ้นย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันท าการติดต่อกัน  
แต่ไม่เกิน 15 วันท าการติดต่อกัน ก่อนวันก าหนดราคาเสนอขาย 
   (1) ราคาที่น ามาถัวเฉลี่ยสามารถใช้ราคาปิดหรือราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้น 
ในแต่ละวันก็ได้ 
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  (2) วันก ำหนดรำคำเสนอขำย ให้เป็นวันใดวันหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (ก) วันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้
บริษัทเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับในราคาต่ า  

 (ข) วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ า 
  (ค) วันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน 
  (ง) วันที่ผู้ลงทุนมีสิทธิซื้อหุ้นตาม warrant    
   ทั้งนี้ หากไม่ใช้ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นตลาดตามข้อ 2.1 ให้ระบุความ
เหมาะสมและเหตุผลของการไม่เลือกใช้ราคาตลาดดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย 
 2.2 ราคาที่ก าหนดโดยผ่านการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับความต้องการซื้อและความต้องการ
ขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท เช่น การส ารวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (book building) เป็นต้น  
  2.3  ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ส านักงานให้
ความเห็นชอบ  ทั้งนี้ ให้เปิดเผยสมมติฐานส าคัญที่ใช้ประกอบการค านวณราคาตลาดให้เพียงพอ
และชัดเจนด้วย 
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เอกสำรท่ีต้องจัดส่งพร้อมกับ checklist กำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น (“warrant”) 
และหุ้นท่ีออกใหม่เพื่อรองรับwarrant (“หุ้นรองรับ”)  ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 

 

เอกสำรท่ีต้องจัดส่งพร้อมกับ checklist มี/ไม่มี หมายเหตุ 
1. รายงานผลการเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ มี - 
2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ขออนุมัติให้ออกและเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ มี - 
3. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกและเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ มี - 
4. ข้อก าหนดสิทธิ warrant มี - 
5. รายละเอียดการค านวณจ านวนหุ้นรองรับ มี - 
6. รายละเอียดการค านวณ dilution effect มี - 
7. หนังสือส านักงานแจ้งการผ่อนผันการออก warrant ในสัดส่วนที่มากกว่า 50% (ถ้ามี) ไม่มี - 
8. หนังสือส านักงานแจ้งการผ่อนผันให้บริษัทไม่ต้องด าเนินการปรับสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ประกาศก าหนด (ถ้ามี) ไม่มี - 
หมายเหต ุ   
(1) เอกสารข้างต้นต้องให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกหน้า พร้อมประทับตราบริษัทฯ (ถ้ามี) 
(2) การรายงานผลการเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ ให้รายงานผลการขายภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขาย (มาตรา 64 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์ และประกาศว่าด้วยการ
ยกเว้นการยื่นแบบ filing) 

http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/nrs_search.php?chk_frm=1&ref_id=72&cat_id=27&topic_desc=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://www.sec.or.th/laws_notification/file_dw_th/secact_codify.pdf
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/nrs_search.php?chk_frm=1&ref_id=72&cat_id=24&topic_desc=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/nrs_search.php?chk_frm=1&ref_id=72&cat_id=24&topic_desc=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C

