ที่ BTS 2589/2560
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
เรื่ อง

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่ งที่ส่งมาด้วย สรุ ปสาระสาคัญของการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่พนักงานบริ ษทั บีทีเอส กรุ๊ ป
โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2017
ตามที่ บริ ษทั บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2560
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. นั้น บริ ษทั ฯ ขอแจ้งมติของที่ประชุม ดังต่อไปนี้
1.
มีมติ รับรองรายงานการประชุ ม วิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่ งจัดขึ้ นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560
ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ ี่งดออกเสี ยงเป็ นฐานในการ
นับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
มีผ้ ถู ือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวม (2,217 ราย)

จำนวน (เสี ยง)
7,023,271,870
0
539,959
400
7,023,812,229

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9999
0.0000
0.0000
-

2.
มี มติ อ นุ มตั ิ รายงานผลการด าเนิ น งานของบริ ษ ัท ฯ ส าหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31
มีนาคม 2560 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ ี่งดออกเสี ยง
เป็ นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
มีผ้ ถู ือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวม (2,308 ราย)

จำนวน (เสี ยง)
7,018,809,381
308,000
6,020,843
290,000
7,025,428,224

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9914
0.0043
0.0041
-

3.
มี มติ อนุ มตั ิ รายงานและงบการเงิ นรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน โดยไม่นบั
ผูท้ ี่งดออกเสี ยงเป็ นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
มีผ้ ถู ือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวม (2,312 ราย)

จำนวน (เสี ยง)
7,019,450,520
0
6,046,804
0
7,025,497,324

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
0.0000
0.0000
-

4.
มีมติ อนุ มตั ิ การจ่ายเงิ นปั นผล สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560 จากกาไร
สุ ทธิ และกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในอัตรา 0.34 บาทต่อหุน้ (34 สตางค์ต่อหุ น้ ) หรื อ
คิดเป็ นจานวนเงิ นปั นผลทั้งสิ้ นประมาณ 4,025.9 ล้านบาท โดยให้จ่ายเงินปั นผลงวดสุ ดท้ายในอัตรา 0.175 บาทต่อ
หุ ้น (17.50 สตางค์ต่อหุ ้น) หรื อคิ ดเป็ นจานวนเงิ นปั นผลที่ จะจ่ ายอีกประมาณ 2,072.8 ล้านบาท ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นของ
บริ ษทั ฯ ซึ่ งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ ในการรับเงินปันผลในวันที่
3 สิ งหาคม 2560 และวันรวบรวมรายชื่ อผูถ้ ือหุ น้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (ตามที่ มีการแก้ไขเพิ่ มเติ ม) โดยวิธีปิดสมุด ทะเบี ยนและพักการโอนหุ ้นในวันที่ 4 สิ งหาคม 2560 และ
กาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 สิ งหาคม 2560
ทั้งนี้ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ ี่ งด
ออกเสี ยงเป็ นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
มีผ้ ถู ือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวม (2,312 ราย)

จำนวน (เสี ยง)
7,024,774,004
552,260
171,060
0
7,025,497,324

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9921
0.0078
0.0000
-

สาหรั บ เงิ น ปั น ผลงวดสุ ด ท้า ยในอัต รา 0.175 บาทต่ อหุ ้น (17.50 สตางค์ต่อหุ ้น) ซึ่ งจะจ่ายจาก
กาไรสุ ทธิ ประจาปี ของบริ ษทั ฯ ที่ ตอ้ งเสี ยภาษีเงิ นได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกาไรสุ ทธิ ผูถ้ ือหุ ้นประเภท
บุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิ ตภาษี ได้ในอัตรา 20/80 เท่ าของเงิ นปั นผลที่ ได้รับ ตามมาตรา 47 ทวิ แห่ งประมวล
รัษฎากร ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงิ นปั นผลตามกฎหมายจะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้
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นอกจากนี้ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
ในอัตรา 0.165 บาทต่อหุ น้ (16.50 สตางค์ต่อหุ น้ ) หรื อคิ ดเป็ นจานวนเงิน 1,953.1 ล้านบาท และรับทราบการจัดสรร
เงินเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 221.2 ล้านบาท
5.

มีมติอนุมตั ิให้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้
(1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ค่ าตอบแทนประจา ปรั บขึ้ นค่ าตอบแทนรายเดื อนในแต่ ละต าแหน่ ง โดยเบี้ ยประชุ มให้คงเดิ ม

เหมือนปี ที่ผา่ นมา ดังนี้
ค่าตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
เบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ประจาปี 2559
ประจาปี 2560
60,000 บาท / เดือน
80,000 บาท / เดือน
50,000 บาท / เดือน
67,000 บาท / เดือน
30,000 บาท / คน / เดือน 40,000 บาท / คน / เดือน

เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ 34
ร้อยละ 34
ร้อยละ 34

ประจาปี 2559
ไม่มี

ประจาปี 2560
ไม่มี

เปลี่ยนแปลง
-

20,000 บาท / ครั้ง
20,000 บาท / คน / ครั้ง
ไม่มี

20,000 บาท / ครั้ง
20,000 บาท / คน / ครั้ง
ไม่มี

-

โบนัสกรรมการ เพื่ อตอบแทนผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการสาหรับรอบระยะบัญชี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มี นาคม 2560 ให้จ่ายโบนัสกรรมการรวมจานวน 22.0 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการบริ ษทั นามา
จัดสรรกันเองภายหลังได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
(2) สิ ทธิ ประโยชน์อื่น ๆ
-ไม่มีทั้งนี้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ ม โดย
นับผูท้ ี่งดออกเสี ยงเป็ นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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มีผ้ ถู ือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวม (2,313 ราย)

จำนวน (เสี ยง)
6,974,256,989
50,320,519
925,560
1,206
7,025,504,274

คิดเป็ นร้ อยละ
99.2705
0.7162
0.0131
0.0000
100.0000

6.
มี มติ เลื อกตั้งกรรมการที่ ค รบกาหนดออกจากต าแหน่ งตามวาระในการประชุ มสามัญ ผู ถ้ ื อหุ ้น
ประจาปี 2560 จานวน 5 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
6.1
มี มติ อนุ มตั ิ เลื อกตั้ง ดร. อาณัติ อาภาภิ รม เป็ นกรรมการ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ ี่งดออกเสี ยงเป็ นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
มีผ้ ถู ือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวม (2,315 ราย)

จำนวน (เสี ยง)
6,796,126,813
227,476,001
1,904,660
2,800
7,025,510,274

คิดเป็ นร้ อยละ
96.7612
3.2387
0.0000
-

6.2
มีมติอนุมตั ิเลือกตั้ง นายสุ รพงษ์ เลาหะอัญญา เป็ นกรรมการ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ ี่งดออกเสี ยงเป็ นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
มีผ้ ถู ือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวม (2,315 ราย)

จำนวน (เสี ยง)
6,761,528,713
262,432,301
1,526,460
22,800
7,025,510,274

คิดเป็ นร้ อยละ
96.2634
3.7362
0.0003
-

6.3
มีมติ อนุ มตั ิ เลือกตั้ง นายกวิน กาญจนพาสน์ เป็ นกรรมการ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ ี่งดออกเสี ยงเป็ นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
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มีผ้ ถู ือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวม (2,315 ราย)

จำนวน (เสี ยง)
6,790,180,413
233,802,401
1,524,660
2,800
7,025,510,274

คิดเป็ นร้ อยละ
96.6713
3.3286
0.0000
-

6.4
มี มติ อนุ มตั ิ เลื อกตั้ง นายรั งสิ น กฤตลักษณ์ เป็ นกรรมการ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ ี่งดออกเสี ยงเป็ นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
มีผ้ ถู ือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวม (2,315 ราย)

จำนวน (เสี ยง)
6,358,043,570
667,219,344
244,560
2,800
7,025,510,274

คิดเป็ นร้ อยละ
90.5025
9.4974
0.0000
-

6.5
มีมติอนุ มตั ิ เลือกตั้ง ศาตราจารย์พิเศษ เจริ ญ วรรธนะสิ น เป็ นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนน
เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ ี่งดออกเสี ยงเป็ นฐานในการนับคะแนน
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
มีผ้ ถู ือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวม (2,315 ราย)

จำนวน (เสี ยง)
6,828,332,272
196,936,562
238,640
2,800
7,025,510,274

คิดเป็ นร้ อยละ
97.1967
2.8032
0.0000
-

7.
มีมติ อนุ มตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จาก บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยกาหนดให้ผูส้ อบบัญชี คนใดคนหนึ่ งดังต่ อไปนี้ เป็ น
ผูต้ รวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
(1)

นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 และ/หรื อ

(2)

นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 และ/หรื อ

(3)

นางสาววราพร ประภาศิริกลุ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4579
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และกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 เป็ น
จานวนเงินไม่เกิน 4.60 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน โดยไม่
นับผูท้ ี่งดออกเสี ยงเป็ นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
มีผ้ ถู ือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวม (2,318 ราย)

จำนวน (เสี ยง)
7,005,679,276
19,081,815
953,581
0
7,025,714,672

คิดเป็ นร้ อยละ
99.7283
0.2716
0.0000
-

นอกจากนี้ ที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นได้รับทราบว่าผูส้ อบบัญชี จาก บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด จะเป็ น
ผูส้ อบบัญ ชี ของบริ ษทั ย่อย จานวน 45 บริ ษทั สาหรับรอบระยะเวลาบัญ ชี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มี นาคม 2561 (และรอบ
ระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สาหรับ บริ ษทั มาสเตอร์ แอด จากัด (มหาชน) (“MACO”) และบริ ษทั
ย่อยของ MACO) อย่างไรก็ตาม สาหรับบริ ษทั ย่อยอี ก 1 บริ ษทั คื อ MACO Outdoor Sdn Bhd ซึ่ งจัดตั้งในประเทศ
มาเลเซี ย Leslie Yap & Co. ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี ทอ้ งถิ่นจะเป็ นผูส้ อบบัญชี โดยค่าสอบบัญชี ในเบื้องต้นของบริ ษทั ย่อย
จานวน 46 บริ ษทั สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 (และรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2560 สาหรับ MACO และบริ ษทั ย่อยของ MACO) เป็ นจานวนเงินประมาณ 19.50 ล้านบาท
8.
มีมติอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ ให้แก่พนักงาน
ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ที่ ไม่ได้ดารงตาแหน่งกรรมการ ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2017 ชื่ อ ใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่พนักงานของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อย ครั้งที่ 4 (BTS-WD) (“ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BTS-WD”) จานวนไม่เกิน 16,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า
ทั้งนี้ สรุ ปสาระสาคัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BTS-WD ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย และมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริ ษทั และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หารมีอานาจ (ก) พิจารณากาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BTS-WD เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ BTS-WD และวิธีการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BTS-WD เป็ นต้น (ข) ลงนามในคาขออนุญาต คาขอผ่อน
ผัน ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BTS-WD ซึ่ งรวมถึง
การติ ดต่อและยื่นคาขออนุ ญาต คาขอผ่อนผัน และเอกสารดังกล่าวต่อหน่ วยงานราชการหรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง
และ (ค) ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BTS-WD ตามสมควร
ทั้งนี้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมี
สิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยนับผูท้ ี่งดออกเสี ยงเป็ นฐานในการนับคะแนน และไม่มีผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งถือหุ ้นรวมกันเกินกว่า
ร้อยละ 10 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมออกเสี ยงคัดค้าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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มีผ้ ถู ือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวม (2,320 ราย)

จำนวน (เสี ยง)
6,810,411,665
213,288,147
2,034,060
0
7,025,733,872

คิดเป็ นร้ อยละ
96.9352
3.0358
0.0289
0.0000
100.0000

9.
มี มติ อนุ มตั ิ แผนการเพิ่ มทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษ ทั ฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)
จานวนไม่เกิน 2,384,000,000.00 บาท (หรื อเท่ากับประมาณร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริ ษทั ฯ) โดย
การออกหุ ้นสามัญเพิ่ มทุ น จานวนไม่เกิ น 596,000,000 หุ ้น มูลค่ าที่ ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่ อเสนอขายต่อบุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ ม
และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยนับผูท้ ี่งดออกเสี ยงเป็ นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
มีผ้ ถู ือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวม (2,320 ราย)

จำนวน (เสี ยง)
6,749,890,266
255,048,475
20,795,131
0
7,025,733,872

คิดเป็ นร้ อยละ
96.0738
3.6302
0.2959
0.0000
100.0000

10.
มีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จานวน 108,387,320.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 63,715,644,348.00 บาท เป็ นจ านวน 63,607,257,028.00 บาท โดยการตั ด หุ ้ น จดทะเบี ย นที่ ย ัง ไม่ ไ ด้
ออกจาหน่ายของบริ ษทั ฯ จานวน 27,096,830 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 4 บาท ซึ่ งเป็ น (1) หุ น้ ที่จดั สรรไว้เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่
พนักงานของบริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อย ครั้ งที่ 1 (BTS-WA) จานวน 105,916 หุ ้น มู ลค่ าที่ ต ราไว้หุ้นละ 4 บาท และ
(2) หุ ้นคงเหลือที่ จดั สรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั บี ที
เอส กรุ๊ ป โฮลดิ้ งส์ จากัด (มหาชน) ครั้ งที่ 3 (BTS-W3) จานวน 26,990,914 หุ ้น มู ลค่ าที่ ต ราไว้หุ้นละ 4 บาท ด้วย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดย
นับผูท้ ี่งดออกเสี ยงเป็ นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
มีผ้ ถู ือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวม (2,322 ราย)

จำนวน (เสี ยง)
6,998,772,223
26,721,849
239,960
0
7,025,734,032
7

คิดเป็ นร้ อยละ
99.6162
0.3803
0.0034
0.0000
100.0000

11.
มีมติอนุมตั ิ การแก้ไขเพิ่มเติ มหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลด
ทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯ โดยให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้ แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายในการ
จดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคา
เพื่อให้เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน
แบ่งออกเป็ น

63,607,257,028.00 บาท (หกหมื่ น สามพัน หกร้ อ ยเจ็ ด ล้า นสอง
แสนห้าหมื่นเจ็ดพันยี่สิบแปดบาท)
15,901,814,257 หุน้ (หนึ่ งหมื่ น ห้ าพั น เก้ าร้ อยหนึ่ งล้านแปด
แสนหนึ่งหมื่นสี่ พนั สองร้อยห้าสิ บเจ็ดหุ น้ )

มูลค่าหุน้ ละ

4 บาท (สี่ บาท)

โดยแยกออกเป็ น:
หุน้ สามัญ

15,901,814,257 หุน้ (หนึ่ งหมื่ น ห้ าพั น เก้ าร้ อยหนึ่ งล้านแปด
แสนหนึ่งหมื่นสี่ พนั สองร้อยห้าสิ บเจ็ดหุ น้ )

หุน้ บุริมสิ ทธิ

-

หุน้ (

-

)”

ด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมี สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน โดยนับผูท้ ี่งดออกเสี ยงเป็ นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
มีผ้ ถู ือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวม (2,322 ราย)

จำนวน (เสี ยง)
6,998,025,000
27,445,733
263,299
0
7,025,734,032

คิดเป็ นร้ อยละ
99.6056
0.3906
0.0037
0.0000
100.0000

12.
มีมติ อนุ มตั ิ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จานวน 2,448,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิ ม จานวน 63,607,257,028.00 บาท เป็ นจานวน 66,055,257,028.00 บาท โดยการออกหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จานวน
612,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 4 บาท เพื่อ (ก) รองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BTS-WD จานวน
ไม่เกิน 16,000,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 4 บาท และ (ข) เสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตาม
แผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) จานวนไม่เกิน 596,000,000 หุ ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 4 บาท ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและ
มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยนับผูท้ ี่งดออกเสี ยงเป็ นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

8

มีผ้ ถู ือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวม (2,322 ราย)

จำนวน (เสี ยง)
6,774,165,573
249,466,499
2,101,960
0
7,025,734,032

คิดเป็ นร้ อยละ
96.4193
3.5507
0.0299
0.0000
100.0000

13.
มีมติอนุ มตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯ โดยให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้ แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายในการ
จดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคา
เพื่อให้เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน
แบ่งออกเป็ น

66,055,257,028.00 บาท (หกหมื่นหกพันห้าสิ บห้าล้านสองแสนห้า
หมื่นเจ็ดพันยี่สิบแปดบาท)
16,513,814,257 หุน้ (หนึ่ งหมื่ นหกพันห้าร้อยสิ บสามล้านแปด
แสนหนึ่งหมื่นสี่ พนั สองร้อยห้าสิ บเจ็ดหุ น้ )

มูลค่าหุน้ ละ

4 บาท (สี่ บาท)

โดยแยกออกเป็ น:
หุน้ สามัญ

16,513,814,257 หุน้ (หนึ่ งหมื่ นหกพันห้าร้อยสิ บสามล้านแปด
แสนหนึ่งหมื่นสี่ พนั สองร้อยห้าสิ บเจ็ดหุ น้ )

หุน้ บุริมสิ ทธิ

-

หุน้ (

-

)”

ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน โดยนับผูท้ ี่งดออกเสี ยงเป็ นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
มีผ้ ถู ือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวม (2,322 ราย)

จำนวน (เสี ยง)
6,774,147,533
249,466,360
2,120,139
0
7,025,734,032
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คิดเป็ นร้ อยละ
96.4190
3.5507
0.0301
0.0000
100.0000

14.
มีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวนไม่เกิน 612,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 4 บาท ดังนี้
(ก)
จัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวนไม่เกิน 16,000,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
4 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BTS-WD ที่ออกให้แก่พนักงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ที่
ไม่ได้ดารงตาแหน่ งกรรมการ ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2017 จานวนไม่เกิน 16,000,000 หน่ วย โดยไม่คิด
มูลค่า และมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หารมีอานาจดาเนินการใด ๆ ที่จาเป็ นและ
เกี่ ยวข้องกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร ซึ่ งรวมถึงการลงนามในคาขออนุ ญาต คาขอผ่อนผัน
ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว การติดต่อและยื่นคาขออนุญาต
คาขอผ่อนผัน และเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนาหุ น้ สามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ราคาการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BTS-WD จะเป็ นราคาที่ ไม่ต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้น
ของบริ ษทั ฯ และสู งกว่าราคาตลาดตามที่ กาหนดในประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่ อง การคานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกาหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการ
เสนอขายหุ ้นที่ ออกใหม่ในราคาต่ า ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551 กล่าวคื อ ราคาตลาดเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทาการติ ดต่ อกัน ก่อนวันประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2560 ของบริ ษทั ฯ ที่จดั ขึ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
คือ ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 และ 24 กรกฎาคม 2560 ซึ่ งเท่ากับ 8.48 บาท (พิจารณาข้อมูลได้จาก SETSMART
ที่ www.setsmart.com) โดยการคานวณราคาการใช้สิทธิ ปรากฏตามวิธีการคานวณที่ระบุในสิ่ งที่ส่งมาด้วย
(ข)
จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวนไม่เกิ น 596,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้น
ละ 4 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ แบบ
มอบอานาจทั่วไป (General Mandate) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หารมี
อานาจดาเนินการต่าง ๆ ในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง (ก) จัดสรรหุ น้ สามัญ
เพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจานวน หรื อหลายคราว (ข) กาหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย รายชื่ อบุคคลใน
วงจากัด ตลอดจนกาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ค) เจรจา
ตกลง และลงนามในสัญญา และ/หรื อ เอกสารใด ๆ ที่ จาเป็ นและเกี่ ยวข้องกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ ปรึ กษาทางการเงิน ที่ ปรึ กษากฎหมาย ผูจ้ ดั
จาหน่ ายหลักทรัพย์ และ/หรื อ ผูใ้ ห้บริ การอื่นใด (หากจาเป็ น) (ง) ลงนามในคาขออนุ ญาต คาขอผ่อนผัน ตลอดจน
เอกสารอื่นใดที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่ งรวมถึงการติดต่อและยื่นคาขออนุญาต
คาขอผ่อนผัน และเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ไม่วา่ ในประเทศหรื อต่างประเทศ)
ตลอดจนการนาหุ น้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย และ (จ) ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร
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บริ ษ ทั ฯ จะจัดสรรหุ ้นสามัญ เพิ่ มทุ นให้แก่ บุค คลในวงจากัด (Private Placement) โดยเสนอขาย
ให้แก่ผูล้ งทุ นสถาบัน และ/หรื อ ผูล้ งทุ นเฉพาะเจาะจงซึ่ งมี จานวนไม่เกิ น 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดื อน โดยผู ้
ลงทุนจะต้องไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ และราคาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ต่อบุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate)
ดังกล่าวจะต้องเป็ นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่ วงที่ เสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผูล้ งทุน ซึ่ งราคาเสนอขาย
ดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ตอ้ งไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
72/2558 เรื่ อง การอนุญาตให้บริ ษทั จดทะเบียนเสนอขายหุ น้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558
ซึ่ งคานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ย้อนหลังไม่นอ้ ย
กว่า 7 วันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ คณะกรรมการ
บริ หารกาหนดราคาเสนอขายเพื่อจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง
ทั้งนี้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมี
สิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยนับผูท้ ี่งดออกเสี ยงเป็ นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
มีผ้ ถู ือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวม (2,323 ราย)

จำนวน (เสี ยง)
6,774,111,453
249,480,699
2,141,960
0
7,025,734,112

คิดเป็ นร้ อยละ
96.4185
3.5509
0.0304
0.0000
100.0000

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)

นายคีรี กาญจนพาสน์
ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริ หาร
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สิ่ งที่ส่งมาด้ วย
สรุ ปสาระสาคัญของการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิให้ แก่ พนักงาน
บริษทั บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย ภายใต้ โครงการ BTS Group ESOP 2017
(“โครงการ BTS Group ESOP 2017”)
1.

วัตถุประสงค์ และความจาเป็ น
1.1 เพื่ อ เป็ นขวัญ และก ำลังใจให้ กับ พนัก งำนของบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ย ที่ ไ ม่ ไ ด้ด ำรงต ำแหน่ งเป็ น
กรรมกำร (“พนักงำน”) ที่มีส่วนร่ วมในควำมสำเร็ จของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยที่ผำ่ นมำ
1.2 เพื่อเป็ นกำรสร้ำงแรงจูงใจ รวมทั้งควำมทุ่มเทในกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำนในกำรร่ วมกันสร้ำงควำม
เจริ ญเติบโตในอนำคตของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
1.3 เพื่อเป็ นกำรรักษำบุคลำกรที่ สำคัญให้ปฏิบตั ิงำนกับบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในระยะยำว อันจะส่ งผลดี
ต่อกำรปฏิบตั ิงำนและกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในอนำคต
1.4 เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ น้ โดยเปิ ดโอกำสให้พนักงำนปฏิบตั ิงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ซึ่ งจะส่ งผลดี
ต่อผลประกอบกำรของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยและก่อให้เกิดผลตอบแทนสู งสุ ดต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
ในอนำคต

2.

รายละเอียดเบื้องต้ นของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

ชื่อหลักทรัพย์

: ใบส ำคัญ แสดงสิ ทธิ ที่ จ ะซื้ อหุ ้ น สำมัญ ของบริ ษัท บี ที เอส กรุ๊ ป
โฮลดิ้ งส์ จำกัด (มหำชน) ที่ ออกให้แ ก่ พ นักงำนของบริ ษ ัท ฯ และ
บริ ษทั ย่อย ครั้งที่ 4 (BTS-WD) (“ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ”)

ชนิด

: ระบุชื่อผูถ้ ือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่โอนตำมข้อ 3.2 ด้ำนล่ำงนี้

อำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

: 5 ปี นับ แต่ว นั ออกใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ทั้ง นี้ ภำยหลัง กำรออก
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ บริ ษทั ฯ จะไม่ขยำยอำยุใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

จำนวนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่เสนอขำย

: ไม่เกิน 16,000,000 หน่วย

จำนวนหุ ้นสำมัญที่ จดั สรรไว้เพื่ อรองรั บ : ไม่เกิ น 16,000,000 หุ ้น มูลค่ ำที่ ตรำไว้หุ้นละ 4 บำท ซึ่ งคิ ดเป็ นร้อยละ
กำรใช้สิทธิ
0.14 ของจำนวนหุ ้นที่ มีสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษ ัทฯ (หุ ้น ที่
ออกจำหน่ำยแล้วทั้งหมดหักหุน้ ซื้ อคืน) จำนวน 11,839,114,412 หุน้
วันออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

: วันที่ กำหนดโดยคณะกรรมกำรบริ หำร ทั้งนี้ ภำยหลังจำกที่ บริ ษทั ฯ
ได้รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้ว

ลักษณะกำรเสนอขำย

: ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ อ อกในครั้ งนี้ จะออกให้ แ ก่ พ นัก งำนของ
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย ที่ ไ ม่ ไ ด้ ด ำรงต ำแหน่ งกรรมกำร โดย
มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริ หำรเป็ นผูพ้ ิ จำรณำจัดสรรใบสำคัญ
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แสดงสิ ทธิ ภำยใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
กำหนด ทั้งนี้ พนักงำนจะได้รับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จำนวน 3 ฉบับ
พร้อมกันในวันออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ แต่
ละฉบับจะมีสัดส่ วนเท่ ำกับ 1 ใน 3 ของจำนวนหน่ วยของใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่บุคคลดังกล่ำวได้รับจัดสรรทั้งหมด
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย

: 0 บำท (ศูนย์บำท)

อัตรำกำรใช้สิทธิ

: ใบส ำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย มี สิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญได้ 1 หุ ้น เว้นแต่
กรณี มีกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิ ตำมเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ ตำมที่ จะ
กำหนดในข้อกำหนดสิ ทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

รำคำกำรใช้สิทธิ

: เว้น แต่ กรณี มีกำรปรั บ รำคำกำรใช้สิ ทธิ ตำมเงื่ อนไขกำรปรั บสิ ท ธิ
ตำมที่ จะกำหนดในข้อกำหนดสิ ทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดง
สิ ท ธิ รำคำกำรใช้สิ ท ธิ เท่ ำกับ รำคำสู งสุ ด จำกรำคำใดรำคำหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้ บวกด้ วย 0.05 บำท (5 สตำงค์)
(1) รำคำปิ ดเฉลี่ ยของหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ฯ ในตลำดหลักทรัพ ย์
แห่ งประเทศไทย ย้อนหลัง 30 วันทำกำรติ ดต่ อกัน ก่ อนวันที่
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีมติให้เสนอวำระเรื่ องกำรออกและเสนอ
ขำยใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ต่ อที่ ประชุ มสำมัญ ผูถ้ ื อหุ ้นประจำปี
2560
(2) รำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ฯ ในตลำด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำกำรติ ดต่ อกัน
ก่อนวันประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจำรณำและ
อนุมตั ิวำระเรื่ องกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
(3) รำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ฯ ในตลำด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำกำรติ ดต่ อกัน
ก่อนวันออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ทั้งนี้ รำคำกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่ำว เป็ นรำคำที่ไม่
ต่ ำกว่ำมู ล ค่ ำ ที่ ต รำไว้ข องหุ ้น ของบริ ษ ัท ฯ และสู งกว่ำ รำคำตลำด
ตำมที่ กำหนดในประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่ อง กำรคำนวณรำคำเสนอขำย
หลักทรัพย์และกำรกำหนดรำคำตลำดเพื่อกำรพิจำรณำกำรเสนอขำย
หุ ้น ที่ ออกใหม่ ในรำคำต่ ำ ลงวันที่ 24 ธันวำคม 2551 (“รำคำตลำด
ตำมประกำศ ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551”) กล่ ำวคื อ รำคำตลำดเท่ ำกับ
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รำคำถัว เฉลี่ ย ถ่ ว งน้ ำหนั ก ของหุ ้ น สำมัญ ของบริ ษัท ฯ ในตลำด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำกำรติ ดต่อกัน ก่อน
วันประชุ มสำมัญ ผูถ้ ื อหุ ้นประจำปี 2560 ของบริ ษทั ฯ ที่ จดั ขึ้ นเพื่ อ
พิ จำรณำและอนุ มตั ิ ให้บริ ษทั ฯ ออกและเสนอขำยใบส ำคัญ แสดง
สิ ทธิ คื อ ระหว่ำงวันที่ 3 กรกฎำคม 2560 และ 24 กรกฎำคม 2560
(พิจำรณำข้อมูลได้จำก SETSMART ที่ www.setsmart.com)
เงื่อนไขกำรใช้สิทธิ

: เว้นแต่ในกรณี ที่พนักงำนไม่สำมำรถใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ได้ ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 3.2 (ง) และ (จ)
(ก) ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ฉบับที่ 1:
ผู ถ้ ื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ส ำมำรถใช้สิ ท ธิ ซ้ื อ หุ ้ น สำมัญ ตำม
ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ฉ บับ ที่ 1 ได้ท้ ังหมดหรื อ บำงส่ ว น ใน
วันกำหนดกำรใช้สิทธิ (ตำมที่ ได้กำหนดไว้ดำ้ นล่ำง) เมื่อครบ
ระยะเวลำ 2 ปี นับจำกวันที่ ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จนกว่ำจะ
ครบอำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
(ข) ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ฉบับที่ 2:
ผู ถ้ ื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ส ำมำรถใช้สิ ท ธิ ซ้ื อ หุ ้ น สำมัญ ตำม
ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ฉ บับ ที่ 2 ได้ท้ ังหมดหรื อ บำงส่ ว น ใน
วันกำหนดกำรใช้สิทธิ (ตำมที่ ได้กำหนดไว้ดำ้ นล่ำง) เมื่อครบ
ระยะเวลำ 3 ปี นับจำกวันที่ ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จนกว่ำจะ
ครบอำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
(ค) ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ฉบับที่ 3:
ผู ถ้ ื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ส ำมำรถใช้สิ ท ธิ ซ้ื อ หุ ้ น สำมัญ ตำม
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ฉบับที่ 3 ได้ท้ งั หมดหรื อบำงส่ วน ในวัน
กำหนดกำรใช้สิ ท ธิ (ตำมที่ ไ ด้ก ำหนดไว้ด ้ำ นล่ ำง) เมื่ อ ครบ
ระยะเวลำ 4 ปี นับจำกวันที่ ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จนกว่ำจะ
ครบอำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
อย่ำงไรก็ตำม เมื่อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ แต่ละฉบับสำมำรถเริ่ มใช้สิทธิ
ได้ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ สำมำรถใช้สิทธิ ในกำรซื้ อหุ น้ สำมัญตำม
ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ แ ต่ ละฉบับได้ โดยไม่ จำเป็ นต้องใช้สิ ท ธิ เรี ย ง
ตำมลำดับก่อนหลังของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เช่น ผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ อำจใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ฉบับที่ 2 หรื อ
ฉบับที่ 3 ก่อนกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ฉบับที่ 1 ก็ได้
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ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ

: “วันกำหนดกำรใช้สิทธิ ” คือ วันทำกำรสุ ดท้ำย (ตำมที่ ได้กำหนดไว้
ด้ำนล่ ำง) ของทุ ก ๆ ไตรมำส (เดื อนมี นำคม เดื อนมิ ถุนำยน เดื อน
กันยำยน และเดือนธันวำคม) นับตั้งแต่ไตรมำสแรกที่ ผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ ส ำมำรถใช้สิ ทธิ ตำมใบส ำคัญ แสดงสิ ทธิ แต่ ละฉบับ ได้
ตำมเงื่อนเวลำที่ กำหนดข้ำงต้น ทั้งนี้ วันกำหนดกำรใช้สิทธิ ครั้งแรก
(สำหรับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ฉบับที่ 1) คื อวันทำกำรสุ ดท้ำยของสิ้ น
ไตรมำสแรกภำยหลัง จำกวัน ครบก ำหนด 2 ปี นั บ จำกวัน ออก
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำย (สำหรับ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ท้ งั 3 ฉบับ) จะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ มี
อำยุ ค รบ 5 ปี นั บ แต่ ว ัน ออกใบส ำคัญ แสดงสิ ทธิ ในกรณี ที่ ว ัน
ก ำหนดกำรใช้ สิ ทธิ ค รั้ งสุ ดท้ ำ ยไม่ ใ ช่ ว ัน ท ำกำร ให้ เ ลื่ อ นวัน
กำหนดกำรใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำยออกไปเป็ นวันทำกำรถัดไป
“วันทำกำร” หมำยถึง วันที่ ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเปิ ดทำ
กำรเป็ นกำรทั่ ว ไปในกรุ งเทพมหำนคร ซึ่ งมิ ใ ช่ ว ัน เสำร์ ห รื อ
วันอำทิตย์หรื อวันที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยประกำศให้เป็ นวันหยุด
ทำกำรของธนำคำรพำณิ ชย์

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำร
ใช้สิทธิ

: ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ซ่ ึ งประสงค์ที่จะใช้สิทธิ ในกำรซื้ อหุ น้ สำมัญ
ของบริ ษทั ฯ จะต้องแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญตำม
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ถึ ง 15.30 น. ในระหว่ำง
5 วัน ท ำกำรก่ อ นวัน ก ำหนดกำรใช้สิ ท ธิ ใ นแต่ ละครั้ ง เว้น แต่ ก ำร
แสดงควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำย ให้แสดงควำมจำนงใน
กำรใช้สิทธิ ระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ถึง 15.30 น. ในระหว่ำง 15 วันทำ
กำรก่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำย

ระยะเวลำกำรเสนอขำย

: บริ ษทั ฯ จะต้องเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ภำยใน 1 ปี นับแต่วนั ที่
ที่ ป ระชุ ม สำมัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจ ำปี 2560 มี ม ติ อ นุ ม ัติ ใ ห้ บ ริ ษัท ฯ
ออกและเสนอขำยใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ตำมโครงกำร BTS Group
ESOP 2017

วิธีกำรจัดสรร

: จัด สรรโดยตรงให้กับ พนัก งำนตำมรำยละเอี ย ดที่ ป รำกฏในข้อ 3
ด้ำนล่ำงนี้

เหตุ ใ นกำรต้อ งออกหุ ้น ใหม่ เพื่ อ รองรั บ : เมื่ อ มี ก ำรปรั บ รำคำกำรใช้สิ ท ธิ และ/หรื อ อัตรำกำรใช้สิ ท ธิ ตำม
กำรปรับสิ ทธิ
เงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ ตำมที่จะกำหนดในข้อกำหนดสิ ทธิ และเงื่อนไข
ของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ดังนี้
(ก) เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ
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อันเป็ นผลมำจำกกำรรวมหุน้ หรื อแบ่งแยกหุน้
(ข) เมื่ อบริ ษ ัท ฯ ได้เสนอขำยหุ ้นสำมัญ ให้แ ก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม และ/
หรื อประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อบุคคลในวงจำกัด ในรำคำสุ ทธิ
ต่อหุ น้ ของหุน้ สำมัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ
“รำคำตลำดต่อหุ ้นของหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ฯ” (ตำมควำมหมำย
ที่ จะกำหนดไว้ในข้อกำหนดสิ ทธิ และเงื่ อนไขของใบส ำคัญ
แสดงสิ ทธิ )
(ค) เมื่อบริ ษทั ฯ เสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
เดิ ม และ/หรื อประชำชนทั่วไป และ/หรื อบุ ค คลในวงจำกัด
โดยที่ หลักทรัพย์น้ นั ให้สิทธิ ที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุ ้น
สำมัญ หรื อให้สิทธิ ในกำรซื้ อหุน้ สำมัญ (เช่น หุน้ กูแ้ ปลงสภำพ
หรื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สำมัญ) โดยที่รำคำสุ ทธิ ต่อ
หุน้ ของหุ น้ สำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ ดงั กล่ำวต่ำ
กว่ ำ ร้ อ ยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่ อ หุ ้ น ของหุ ้ น สำมัญ ของ
บริ ษทั ฯ” (ตำมควำมหมำยที่ จะกำหนดไว้ในข้อกำหนดสิ ท ธิ
และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ )
(ง) ในกรณี ที่มีเหตุกำรณ์ ใด ๆ อันทำให้ผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
เสี ยสิ ทธิ และผลประโยชน์อนั พึงได้ (ยกเว้นกรณี จ่ำยเงินปันผล
โดยบริ ษทั ฯ) โดยที่ เหตุกำรณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ
(ก) – (ค) ข้ำงต้น คณะกรรมกำรบริ หำรมี สิ ทธิ ที่จะพิ จำรณำ
เพื่อกำหนดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตรำ
กำรใช้สิทธิ ใหม่ (หรื อปรับจำนวนหน่ วยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
แทนอัตรำกำรใช้สิทธิ ) อย่ำงเป็ นธรรม ทั้งนี้ ให้ถือว่ำผลกำร
พิจำรณำของคณะกรรมกำรบริ หำรนั้นเป็ นที่สุด อย่ำงไรก็ตำม
คณะกรรมกำรบริ หำรจะไม่พิจำรณำเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้
สิ ท ธิ และ/หรื อ อัต รำกำรใช้สิ ท ธิ ใ หม่ ใ ห้ แ ก่ ผู ถ้ ื อ ใบส ำคัญ
แสดงสิ ทธิ ใ นเหตุ ก ำรณ์ ที่ เกิ ด จำกกำรจ่ ำ ยเงิ น ปั น ผลของ
บริ ษัท ฯ ไม่ ว่ ำ จะเป็ นกำรจ่ ำ ยเงิ น ปั น ผลเป็ นเงิ น หรื อเป็ น
หุน้ ปันผลก็ตำม
สิ ทธิ และประโยชน์อย่ำงอื่นนอกจำกสิ ทธิ : -ไม่มีและประโยชน์ตำมปกติของหุน้ สำมัญ
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ตลำดรองของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

: บ ริ ษั ท ฯ จะไม่ น ำใบ ส ำคั ญ แ ส ด งสิ ท ธิ ที่ อ อกใน ค รั้ งนี้ ไป
จดทะเบี ย นเป็ นหลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย นในตลำดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย

ตลำดรองของหุ ้นสำมัญที่ เกิ ดจำกกำรใช้ : บริ ษ ัท ฯ จะน ำหุ ้ น สำมัญ ที่ เกิ ด จำกกำรใช้สิ ท ธิ ซ้ื อ หุ ้ น สำมัญ ตำม
สิ ทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ใบส ำคัญแสดงสิ ท ธิ ที่ออกในครั้ งนี้ เข้ำจดทะเบี ยนเป็ นหลักทรั พ ย์
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3.

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิและการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
3.1

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
3.1.1 คณะกรรมกำรบริ หำรโดยได้รับมอบหมำยจำกที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2560 มีอำนำจ
(1) พิจำรณำกำหนดรำยนำมพนักงำนผูม้ ีสิทธิ ได้รับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และจำนวนใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่พนักงำนแต่ละรำยดังกล่ำวจะได้รับ
(2) เปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรื อลดจำนวนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ของพนักงำนที่ได้รับกำรจัดสรรไปแล้ว
3.1.2 ในกรณี ที่มีพนักงำนไม่สำมำรถใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้ ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 3.2
(ง) และ (จ) บริ ษ ทั ฯ สำมำรถนำใบส ำคัญ แสดงสิ ทธิ ที่พ นักงำนดังกล่ ำวได้ส่ งมอบคื นมำ
จัดสรรให้แก่ พ นักงำนรำยอื่ นต่ อไปได้ ทั้งนี้ ให้เป็ นอำนำจของคณะกรรมกำรบริ หำรเป็ น
ผูพ้ ิจำรณำจัดสรร โดยพิจำรณำหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีกำรที่ กำหนด และต้องปฏิ บตั ิ ให้
เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ ตลำดทุ น ที่ ทจ. 32/2551 เรื่ อง กำรเสนอขำย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมกำรหรื อพนักงำน ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551
3.1.3 คุณสมบัติของพนักงำนที่จะมีสิทธิ ได้รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
(1) เป็ นพนักงำนของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย ที่ (ก) ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมกำร (ข) ต้องผ่ำน
ช่วงทดลองงำนมำแล้ว และ (ค) ต้องไม่เป็ นพนักงำนซึ่ งมีวำระกำรจ้ำงงำนชัว่ ครำว
(2) ในกรณี อื่ น ๆ นอกจำกข้อ (1) ให้ เสนอให้ ที่ ประชุ มคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจำรณำต่อไป
3.1.4 จำนวนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่พนักงำนแต่ ละรำยจะได้รับ ไม่จำเป็ นต้องมี จำนวนเท่ ำกัน ทั้งนี้
ขึ้ น อยู่ กับ ต ำแหน่ ง ประสบกำรณ์ อำยุ งำน ผลงำน ศักยภำพ รวมถึ งประโยชน์ ที่ ท ำให้ แ ก่
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย

3.2

เงื่อนไขในการใช้ สิทธิในใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
(ก)

ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องมีสถำนะเป็ นพนักงำนในวันกำหนดกำรใช้สิทธิ น้ นั ๆ

(ข) ในกรณี ที่ ผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ พ น้ สภำพกำรเป็ นพนักงำน เนื่ องจำกถึ งแก่ กรรม สำบสู ญ
เจ็บป่ วยอย่ำงร้ ำยแรง หรื อทุ พพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิ บัติงำนได้อีกต่ อไป หรื อเหตุ อื่นใดที่
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คณะกรรมกำรบริ หำรพิ จำรณำเห็ นสมควร ให้บุคคลดังกล่ำว หรื อทำยำท หรื อผูพ้ ิ ทกั ษ์ หรื อ
ผูอ้ นุบำลของบุคคลดังกล่ำวสำมำรถใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ แทนพนักงำนดังกล่ำวได้จน
ครบอำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ได้รับจัดสรรนั้น
(ค) ในกรณี ที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ พน้ สภำพจำกกำรเป็ นพนักงำน เนื่ องจำกกำรเกษียณอำยุ หรื อ
กำรพ้นสภำพกำรเป็ นพนักงำนนั้น เป็ นผลเนื่ องมำจำกกำรเปลี่ ยนแปลงอำนำจกำรควบคุ มใน
บริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อกำรโอนย้ำยตำมคำสั่งบริ ษทั ฯ หรื อกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรก่อน
วันครบกำหนดอำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ให้พนักงำนรำยนั้นยังคงมี สิ ทธิ ที่จะใช้สิทธิ ตำม
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้จนครบอำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ได้รับจัดสรร

4.

(ง)

เว้นแต่ คณะกรรมกำรบริ หำรจะกำหนดเป็ นอย่ำงอื่น ในกรณี ที่ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ลำออก
หรื อ ถู กไล่ ออก เลิ กจ้ำง หรื อปลดออก ผูถ้ ื อใบส ำคัญ แสดงสิ ทธิ จะไม่ สำมำรถใช้สิ ทธิ ตำม
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ได้รับจัดสรรได้อีก และผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ตอ้ งคื นใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ ในส่ วนที่ ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ ท้ งั หมดที่ ถืออยู่ให้แก่ บริ ษทั ฯ โดยทันที เพื่ อให้คณะกรรมกำร
บริ หำรนำไปจัดสรรให้แก่ พนักงำนของบริ ษ ทั ฯ หรื อบริ ษ ทั ย่อย รำยอื่ น ตำมควำมเหมำะสม
ต่อไป

(จ)

คณะกรรมกำรบริ หำรมีอำนำจโดยสมบูรณ์ ในกำรพิจำรณำกำหนดหรื อแก้ไขเงื่อนไขในกำรใช้
สิ ทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ซ่ ึ งอำจแตกต่ำงไปจำกที่ได้ระบุมำข้ำงต้นได้

รายชื่ อกรรมการทุ กรายที่ได้ รับการจัดสรรใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ และพนักงานซึ่ งได้ รับการจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิเป็ นจานวนเกินกว่ าร้ อยละ 5 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิท้ งั หมดที่ขออนุมตั ใิ นครั้งนี้
ไม่มีกรรมกำรของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อยได้รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ในครั้งนี้ และไม่มีพนักงำน
รำยใดได้รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เป็ นจำนวนเกิ นกว่ำร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ทั้งหมดที่ขออนุมตั ิในครั้งนี้

5.

ผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้น
5.1 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
รำคำกำรใช้ สิ ทธิ ข องใบส ำคัญ แสดงสิ ทธิ เป็ นรำคำที่ สู ง กว่ ำ รำคำตลำดตำมประกำศ ก.ล.ต. ที่
สจ. 39/2551 ดังนั้นกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จดั สรรให้พนักงำนจะไม่ส่งผลให้เกิ ด
กำรลดลงของรำคำหุน้
5.2 การลดลงของสั ดส่ วนการถือหุ้น (Control Dilution)
ในกรณี ที่มีกำรใช้สิ ท ธิ ต ำมใบส ำคัญ แสดงสิ ทธิ โดยพนักงำนของบริ ษ ัทฯ หรื อบริ ษ ัทย่อย เต็มทั้ง
จำนวนที่ ออกในครั้ งนี้ ควำมเป็ นเจ้ำของและสิ ท ธิ ออกเสี ยงของผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ฯ จะได้รั บ
ผลกระทบจำกกำรลดลงของสัดส่ วนกำรถือหุน้ ภำยหลังกำรใช้สิทธิ ดังนี้
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=

จำนวนหุน้ รองรับที่เสนอขำยครั้งนี้
จำนวนหุน้ Paid-up + จำนวนหุ น้ รองรับที่เสนอขำยครั้งนี้

=

16,000,000
11,839,114,4121 + 16,000,000

= ร้อยละ 0.13
6.

ลักษณะและเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
กำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่พนักงำนของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จะเป็ นไปตำมที่ ได้
กำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่ อง กำรเสนอขำยหลักทรั พย์ที่ออกใหม่
ต่ อ กรรมกำรหรื อพนักงำน ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 หรื อประกำศอื่ นใดที่ ใช้บังคับแทนรวมทั้งกฎและ
ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.

สิ ทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้ านการเสนอขาย
กำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ตำมโครงกำร BTS Group ESOP 2017 ต่อพนักงำนดังกล่ำวจะต้องได้รับ
อนุ มตั ิ จำกที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นที่ มำ
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน และต้องไม่มีผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งถือหุ น้ รวมกันเกินกว่ำร้อยละ 10 ของจำนวน
เสี ย งทั้งหมดของผูถ้ ื อ หุ ้น ที่ ม ำประชุ ม ออกเสี ย งคัด ค้ำนกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ต ำม
โครงกำร BTS Group ESOP 2017

8.

1

รายชื่ อกรรมการอิสระที่ผ้ ถู ือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ เข้ าร่ วมประชุ มและเป็ นผู้ใช้ สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้
1.

ศำสตรำจำรย์พิเศษ พลโทพิศำล เทพสิ ทธำ

2.

นำยสุ จินต์ หวัง่ หลี

3.

นำยเจริ ญ วรรธนะสิ น

4.

นำยชอง ยิง ชิว เฮนรี่

5.

นำงพิจิตรำ มหำพล

ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั มีมติให้เสนอวำระเรื่ องกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ BTS-WD ต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี
2560 บริ ษทั ฯ มีหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งสิ้ นจำนวน 11,934,954,312 หุ ้น โดยเป็ นหุ ้นที่ซ้ื อคืนตำมโครงกำรซื้ อหุ ้นคืนเพื่อบริ หำรทำงกำรเงินของบริ ษทั ฯ
จำนวน 95,839,900 หุ ้น ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงนำผลลัพธ์ของจำนวนหุ ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ หักด้วยจำนวนหุ ้นที่ซ้ื อคืน ซึ่ งเท่ำกับจำนวน
11,839,114,412 หุน
้ (11,934,954,312 - 95,839,900) มำใช้ในกำรคำนวณจำนวนหุน้ Paid-up ของบริ ษทั ฯ
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