ที่ BTS 2544/2560
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560
เรื่อง

การจ ายเงิ นป นผล การออกใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ใ ห แ ก พ นั ก งานครั้ ง ที่ 4 (ESOP) การลดทุ น
การเพิ่มทุน และการเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560

เรียน

กรรมการและผูจ ัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สิ่งที่สงมาดวย 1. สรุปสาระสําคัญของการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกพนักงานบริษัท
บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ภายใตโครงการ BTS Group
ESOP 2017
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)
ดวยบริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดมีการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ซึ่งที่ประชุมไดมีมติอนุมัติเรื่องสําคัญตาง ๆ ดังนี้
1. อนุมัติใหเสนอตอ ที่ ประชุมสามัญผูถือหุน ประจํ า ป 2560 เพื่อพิจารณาและอนุมั ติ ก าร
จายเงินปนผล สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ดังตอไปนี้
(1) รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2560 จํานวน 1,953.1
ลานบาท (อัตราเงินปนผล 0.165 บาท ตอหุน)
(2) รับทราบการจัดสรรเงินเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 221.2 ลานบาท (ครบ
รอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปตามที่กฎหมายกําหนด)
(3) พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ใ ห บริ ษั ทฯ จั ด สรรเงิ นกํ า ไรจากผลการดํ า เนิ น งานของรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และกําไรสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ) เพื่อจายเงินปนผลในอัตรา 0.34 บาท ตอหุน (34 สตางค ตอหุน) หรือคิดเปนจํานวนเงินปนผลทั้งสิ้น
ประมาณ 4,716.4 ลานบาท
(4) พิจารณาและอนุมัติใหบริษัทฯ จายเงินปนผลงวดสุดทาย ในอัตรา 0.175 บาท ตอหุน
(17.50 สตางค ตอหุน) หรือคิดเปนจํานวนเงินปนผลที่จะจายอีกจํานวนประมาณ 2,763.3 ลานบาท (เงินปน
ผลทั้งหมดหักดวยเงินปนผลระหวางกาลที่จายแลวจํานวน 1,953.1 ลานบาท) โดยบริษัทฯ กําหนดวั น
กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการรับเงินปนผลในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 วันรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดย
วิธีปดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุนในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 และวันกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 18

สิงหาคม 2560 (หมายเหตุ: สําหรับเงินปนผลงวดสุด ทายในอัตรา 0.175 บาท ตอหุน (17.50 สตางค ตอ
หุน) ซึ่งจะจายจากกําไรสุทธิประจําปของบริษัทฯ ที่ตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 20 ของ
กําไรสุทธิ ผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีไดในอัตรา 20/80 เทาของเงินปนผลที่
ไดรับ ตามมาตรา 47 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ผูถือหุนซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะไดรับเงินปนผลตาม
กฎหมาย จะไมไดรับเงินปนผลในครั้งนี้)
2. อนุ มั ติ ใ ห เ สนอต อ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํ า ป 2560 เพื่ อ กํ า หนดค า ตอบแทน
กรรมการของบริษัทฯ ดังนี้
(1) เสนอใหปรับขึ้นคาตอบแทนรายเดือนในแตละตําแหนง โดยเบี้ยประชุมใหคงเดิม
เหมือนปที่ผานมา ดังนี้
คาตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
เบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ

ประจําป 2559
ประจําป 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
รอยละ 34
รอยละ 34
รอยละ 34

ประจําป 2559
ไมมี

ประจําป 2560
ไมมี

เปลี่ยนแปลง
-

20,000 บาท / ครั้ง
20,000 บาท / คน / ครั้ง
ไมมี

20,000 บาท / ครั้ง
20,000 บาท / คน / ครั้ง
ไมมี

-

(2) เสนอให จ า ยโบนั ส กรรมการรวมจํ า นวน 22.0 ล า นบาท เพื่ อ ตอบแทนผลการ
ปฏิ บั ติ งานของคณะกรรมการบริ ษั ทสํ าหรั บรอบระยะเวลาบั ญชี สิ้ นสุ ดวั นที่ 31 มี นาคม 2560 โดยให
คณะกรรมการบริษัทนํามาจัดสรรกันเอง ภายหลังไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560
(หมายเหตุ : บริษัทฯ ไดจายโบนัสกรรมการรวมจํานวน 22.0 ลานบาท สําหรับผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559)
3. อนุมัติ (โดยกรรมการที่ไมมีสวนไดเสีย) ใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2560 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป 2560 จํานวน 5 ทาน เปนกรรมการของบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหนึ่ง ไดแก
(1)
(2)
(3)
(4)

ดร. อาณัติ อาภาภิรม
นายสุรพงษ เลาหะอัญญา
นายกวิน กาญจนพาสน
นายรังสิน กฤตลักษณ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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(5)

ศาตราจารยพิเศษ เจริญ วรรธนะสิน

กรรมการอิสระ

4. อนุมัติใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 เพื่อพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี
จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2561 โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังตอไปนี้ เปนผูตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ
งบการเงินของบริษัทฯ ไดแก
(1)
(2)
(3)

นายณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 และ/หรือ
นายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 และ/หรือ
นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4579

และอนุ มั ติ ใ ห เ สนอต อ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํ า ป 2560 เพื่ อ กํ า หนดค า สอบบั ญ ชี ข อง
บริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 เปนจํานวนเงินไมเกิน 4.60 ลานบาท
และแจงใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ทราบวาสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2561 (และรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สําหรับ บริษัท มาสเตอร แอด จํากัด
(มหาชน) (“MACO”) และบริษัทยอยของ MACO) ผูสอบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จะเปน
ผูสอบบัญชีของบริษัทยอยของบริษัทฯ จํานวน 45 บริษัท และสําหรับบริษัทยอยอีก 1 บริษัท คือ MACO
Outdoor Sdn Bhd ซึ่งจัดตั้งในประเทศมาเลเซีย Leslie Yap & Co. ซึ่งเปนผูสอบบัญชีทองถิ่นจะเปนผูสอบ
บัญชี โดยคาสอบบัญชีในเบื้องตนของบริษัทยอยจํานวน 46 บริษัท เปนจํานวนเงินประมาณ 19.50 ลาน
บาท
5. อนุมัติใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย
ที่ไมไดดํารงตําแหนงกรรมการภายใตโครงการ BTS Group ESOP 2017 ชื่อ “ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) ที่ออกใหแกพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย
ครั้งที่ 4 (BTS-WD)” (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ BTS-WD”) จํานวนไมเกิน 16,000,000 หนวย โดยไมคิดมูลคา
โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 1 และมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหารมีอํานาจ (ก) พิจารณากําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ BTS-WD เชน วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิ BTS-WD และวิธีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ BTS-WD เปนตน (ข) ลงนามในคําขอ
อนุญาต คําขอผอนผัน ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จําเปนและเกี่ยวของกับการออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิ BTS-WD ซึ่งรวมถึงการติดตอและยื่นคําขออนุญาต คําขอผอนผัน และเอกสารดังกลาวตอ
หนวยงานราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ และ (ค) ดําเนินการอื่นใดที่จําเปนและเกี่ยวของกับการออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ BTS-WD ตามความสมควร
6. อนุมัติใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 เพื่อพิจารณาและอนุมัติแผนการ
เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ แบบมอบอํ า นาจทั่ ว ไป (General Mandate) จํ า นวนไม เ กิ น
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2,384,000,000.00 บาท (หรือเทากับประมาณรอยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวของบริษัทฯ) โดยการ
ออกหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวนไมเกิน 596,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 4 บาท เพื่อเสนอขายตอบุคคล
ในวงจํากัด (Private Placement)
7. อนุมัติใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 108,387,320.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 63,715,644,348.00
บาท เปนจํานวน 63,607,257,028.00 บาท โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังไมไดออกจําหนายของบริษัทฯ
จํานวน 27,096,830 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 4 บาท ซึ่งเปน (1) หุนที่จัดสรรไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุนสามัญของบริษัทบีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) ที่ออกใหแก
พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ครั้งที่ 1 (BTS-WA) จํานวน 105,916 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 4 บาท
ซึ่งไดหมดอายุแลวเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 และ (2) หุนคงเหลือที่จัดสรรไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3
(BTS-W3) (“ใบสํ า คั ญแสดงสิ ทธิ BTS-W3”) จํ า นวน 26,990,914 หุ น มู ล ค า ที่ ต ราไว หุ นละ 4 บาท โดย
บริษัทฯ ไดเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 จํานวนไมเกิน 3,971,617,378 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิม
ของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) โดยไมคิดมูลคา ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ
บริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 แตไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 ใหแกผูถือหุนเดิม
ของบริษัทฯ จํานวน 3,944,626,464 หนวย เทานั้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหุนคงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับ
การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 ดังกลาวขางตน และอนุมัติใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจํ าป 2560 เพื่ อพิ จารณาและอนุ มั ติ แก ไขเพิ่ มเติ มหนั งสื อบริ คณห สนธิ ของบริ ษั ทฯ ข อ 4. เพื่ อให
สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
8. อนุมัติใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 2,448,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 63,607,257,028.00
บาท เปนจํานวน 66,055,257,028.00 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 612,000,000 หุน มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 4 บาท เพื่อ (ก) รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ BTS-WD จํานวนไมเกิน 16,000,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 4 บาท และ (ข) เสนอขายตอบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวนไมเกิน 596,000,000 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 4 บาท และอนุมัติใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 2
9. อนุมัติใหเสนอตอ ที่ ประชุมสามัญผูถือหุน ประจํ า ป 2560 เพื่อพิจารณาและอนุมั ติ ก าร
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 612,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 4 บาท ดังนี้
(1) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 16,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 4 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ BTS-WD โดยราคาการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ BTS-WD จะเปนราคาที่ไมต่ํากวามูลคาที่ตราไวของหุนของบริษัทฯ และสูงกวาราคาตลาด
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ทั้งนี้ ตามวิธีการคํานวณที่ร ะบุในสิ่งที่สงมาดวย 1 และมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหารมีอํานาจดําเนินการใด ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
ดังกลาวตามสมควร ซึ่งรวมถึงการลงนามในคําขออนุญาต คําขอผอนผัน ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จําเปน
และเกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว การติดตอและยื่นคําขออนุญาต คําขอผอนผัน และ
เอกสารดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนการนําหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว
เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(2) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 596,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 4 บาท เพื่อเสนอขายตอบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) และมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหารมีอํานาจดําเนินการตาง ๆ ในการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต
ไมจํากัดเพียง (ก) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจํานวน หรือหลายคราว (ข) กําหนดระยะเวลา
การเสนอขาย ราคาเสนอขาย รายชื่อบุคคลในวงจํากัด ตลอดจนกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่
เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว (ค) เจรจา ตกลง และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสาร
ใด ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว รวมถึงการแกไขสัญญาและเอกสาร
ดังกลาว ตลอดจนพิจารณาแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผูจัดจําหนายหลักทรัพย และ/
หรือ ผูใหบริการอื่นใด (หากจําเปน) (ง) ลงนามในคําขออนุญาต คําขอผอนผัน ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่
จําเปนและเกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว ซึ่งรวมถึงการติดตอและยื่นคําขออนุญาต
คําขอผอนผัน และเอกสารดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ (ไมวาในประเทศหรือ
ตางประเทศ) ตลอดจนการนําหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และ (จ) ดําเนินการอื่นใดที่จําเปนและเกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่ม
ทุนดังกลาวตามสมควร
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดย
เสนอขายให แ ก ผู ล งทุ น สถาบั น และ/หรื อ ผู ล งทุ น เฉพาะเจาะจงซึ่ ง มี จํ า นวนไม เ กิ น 50 รายในรอบ
ระยะเวลา 12 เดือน โดยผูลงทุนจะตองไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ตอบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบ
มอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ดังกลาวจะตองเปนราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในชวงที่เสนอขาย
หุนสามัญเพิ่มทุนตอผูลงทุน ซึ่งราคาเสนอขายดังกลาวอาจมีสวนลดไดแตตองไมเกินกวารอยละ 10 ของ
ราคาตลาด ซึ่งคํานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยยอนหลังไมนอยกวา 7 วันทําการติดตอกัน แตไมเกิน 15 วันทําการติดตอกัน กอนวันที่คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารกําหนดราคาเสนอขายเพื่อจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนในแตละครั้ง
10. อนุมัติกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560
เวลา 13.30 น. ณ หองบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร (BCC Hall) ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว ชั้น
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5 เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมีระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้
วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2560

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัท
ยอย สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

วาระที่ 5

พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ก ารจ า ยเงิ น ป น ผล สํ า หรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

วาระที่ 6

พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 7

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 8

พิ จ ารณาแต ง ตั้ ง ผู ส อบบั ญ ชี แ ละกํ า หนดค า สอบบั ญ ชี สํ า หรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

วาระที่ 9

พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแก
พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ที่ไมไดดํารงตําแหนงกรรมการ
ภายใตโครงการ BTS Group ESOP 2017

วาระที่ 10

พิจารณาและอนุมัติแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบ
อํานาจทั่วไป (General Mandate)

วาระที่ 11

พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จํ า นวน
108,387,320.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 63,715,644,348.00
บาท เปนจํานวน 63,607,257,028.00 บาท โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่
ยังไมไดออกจําหนายของบริษัทฯ จํานวน 27,096,830 หุน มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 4 บาท

วาระที่ 12

พิ จ ารณาและอนุ มั ติ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนั งสื อบริ คณห ส นธิของบริษัทฯ
ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 13

พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จํ า นวน
2,448,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 63,607,257,028.00
บาท เปนจํานวน 66,055,257,028.00 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่ม
ทุนจํานวน 612,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 4 บาท
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วาระที่ 14

พิ จ ารณาและอนุ มั ติ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนั งสื อบริ คณห ส นธิของบริษัทฯ
ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 15

พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ก ารจั ด สรรหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ
(ก) รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) ที่ออกใหแกพนักงานของ
บริษัทฯ และบริษัทยอย ครั้งที่ 4 (BTS-WD) และ (ข) เสนอขายตอบุคคล
ในวงจํากัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)

วาระที่ 16

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)

ทั้งนี้ อาจมีการแกไขเปลี่ยนแปลงจํานวนทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 13 และ
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในวาระที่ 15 เพื่อใหสอดคลองกับที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2560
11. อนุมัติกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน
ประจํ า ป 2560 ในวั น ที่ 12 มิ ถุ น ายน 2560 และวั น รวบรวมรายชื่ อ ผู ถื อ หุ น ตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุด
ทะเบียนและพักการโอนหุนในวันที่ 13 มิถุนายน 2560
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)

_____________________________________
นายคีรี กาญจนพาสน
ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร
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สิ่งที่สงมาดวย 1
สรุปสาระสําคัญของการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกพนักงาน
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ภายใตโครงการ BTS Group ESOP 2017
(“โครงการ BTS Group ESOP 2017”)
1.

วัตถุประสงคและความจําเปน
1.1 เพื่ อ เป น ขวั ญ และกํ าลั ง ใจให กั บ พนั ก งานของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย อ ย ที่ ไ ม ไ ด ดํ ารงตํ าแหน งเป น
กรรมการ (“พนักงาน”) ที่มีสวนรวมในความสําเร็จของบริษัทฯ และบริษัทยอยที่ผานมา
1.2 เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจ รวมทั้งความทุมเทในการปฏิบัติงานของพนักงานในการรวมกันสรางความ
เจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทยอย
1.3 เพื่อเปนการรักษาบุคลากรที่สําคัญใหปฏิบัติงานกับบริษัทฯ และบริษัทยอยในระยะยาว อันจะสงผลดี
ตอการปฏิบัติงานและการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยในอนาคต
1.4 เพื่อเปนประโยชนตอผูถือหุนโดยเปดโอกาสใหพนักงานปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ ซึ่งจะสงผลดี
ตอผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทยอยและกอใหเกิดผลตอบแทนสูงสุดตอผูถือหุนของบริษัทฯ
ในอนาคต

2.

รายละเอียดเบื้องตนของใบสําคัญแสดงสิทธิ

ชื่อหลักทรัพย

: ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ น สามั ญ ของบริ ษั ท บี ที เอส กรุ ป
โฮลดิ้ งส จํ ากั ด (มหาชน) ที่ อ อกให แ ก พ นั ก งานของบริษั ท ฯ และ
บริษัทยอย ครั้งที่ 4 (BTS-WD) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”)

ชนิด

: ระบุชื่อผูถือและโอนเปลี่ยนมือไมได เวนแตโอนตามขอ 3.2 ดานลางนี้

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ

: 5 ป นับ แตว ัน ออกใบสํ า คัญ แสดงสิท ธิ ทั ้ง นี ้ ภายหลัง การออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไมขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย

: ไมเกิน 16,000,000 หนวย

จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรไวเพื่อรองรับ : ไมเกิน 16,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 4 บาท ซึ่งคิดเปนรอยละ
0.14 ของจํานวนหุ น ที่ มี สิ ทธิออกเสี ยงทั้ งหมดของบริษั ท ฯ (หุ น ที่
การใชสิทธิ
ออกจําหนายแลวทั้งหมดหักหุนซื้อคืน) จํานวน 11,839,114,412 หุน
วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

: วันที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว

ลักษณะการเสนอขาย

: ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ อ อกในครั้ ง นี้ จะออกให แ ก พ นั ก งานของ
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย อ ย ที่ ไ ม ไ ด ดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการ โดย
มอบหมายใหคณะกรรมการบริหารเปนผูพิจารณาจัดสรรใบสําคัญ
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แสดงสิทธิภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่ที่ประชุมผูถือหุน
กําหนด ทั้งนี้ พนักงานจะไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 3 ฉบับ
พรอมกันในวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยใบสําคัญแสดงสิทธิแต
ละฉบับจะมีสัดสวนเทากับ 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยของใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่บุคคลดังกลาวไดรับจัดสรรทั้งหมด
ราคาเสนอขายตอหนวย

: 0 บาท (ศูนยบาท)

อัตราการใชสิทธิ

: ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน เวนแต
กรณีมีการปรับอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่จะ
กําหนดในขอกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ

ราคาการใชสิทธิ

: เวน แต กรณี มีก ารปรับราคาการใชสิ ท ธิต ามเงื่อ นไขการปรับ สิ ท ธิ
ตามที่จะกําหนดในขอกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดง
สิ ท ธิ ราคาการใช สิ ท ธิ เท า กั บ ราคาสู ง สุ ด จากราคาใดราคาหนึ่ ง
ดังตอไปนี้ บวกดวย 0.05 บาท (5 สตางค)
(1) ราคาปดเฉลี่ยของหุนสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ยอนหลัง 30 วันทําการติดตอกัน กอนวันที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเสนอวาระเรื่องการออกและเสนอ
ขายใบสํ าคัญ แสดงสิ ทธิต อที่ ประชุม สามัญ ผูถือหุ น ประจําป
2560
(2) ราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญของบริษัทฯ ในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ยอนหลัง 15 วันทําการติดตอกัน
กอนวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 เพื่อพิจารณาและ
อนุมัติวาระเรื่องการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
(3) ราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญของบริษัทฯ ในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ยอนหลัง 15 วันทําการติดตอกัน
กอนวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทั้งนี้ ราคาการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว เปนราคาที่ไม
ต่ํ ากว ามู ล ค าที่ ต ราไว ข องหุ น ของบริ ษั ท ฯ และสู ง กว าราคาตลาด
ตามที่กําหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคํานวณราคาเสนอขาย
หลักทรัพยและการกําหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขาย
หุ น ที่ อ อกใหม ในราคาต่ํา ลงวัน ที่ 24 ธัน วาคม 2551 (“ราคาตลาด
ตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551”) กล าวคื อ ราคาตลาดเท ากั บ
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ราคาถั ว เฉลี่ ย ถ ว งน้ํ า หนั ก ของหุ น สามั ญ ของบริ ษั ท ฯ ในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ยอนหลัง 15 วันทําการติดตอกัน กอน
วัน ประชุม สามัญ ผูถือหุ น ประจําป 2560 ของบริษั ทฯ ที่ จัดขึ้น เพื่ อ
พิ จารณาและอนุ มั ติให บริษั ท ฯ ออกและเสนอขายใบสํ าคัญ แสดง
สิทธิ คือ ระหวางวัน ที่ 3 กรกฎาคม 2560 และ 24 กรกฎาคม 2560
(พิจารณาขอมูลไดจาก SETSMART ที่ www.setsmart.com)
เงื่อนไขการใชสิทธิ

: เวนแตในกรณีที่พนักงานไมสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ได ดังที่กําหนดไวในขอ 3.2 (ง) และ (จ)
(ก) ใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 1:
ผู ถื อ ใบสํ าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ส ามารถใช สิ ท ธิ ซื้ อ หุ น สามั ญ ตาม
ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ฉ บั บ ที่ 1 ได ทั้ ง หมดหรื อ บางส ว น ใน
วันกําหนดการใชสิทธิ (ตามที่ไดกําหนดไวดานลาง) เมื่อครบ
ระยะเวลา 2 ปนับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิจนกวาจะ
ครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
(ข) ใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 2:
ผู ถื อ ใบสํ าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ส ามารถใช สิ ท ธิ ซื้ อ หุ น สามั ญ ตาม
ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ฉ บั บ ที่ 2 ได ทั้ ง หมดหรื อ บางส ว น ใน
วันกําหนดการใชสิทธิ (ตามที่ไดกําหนดไวดานลาง) เมื่อครบ
ระยะเวลา 3 ปนับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิจนกวาจะ
ครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
(ค) ใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 3:
ผู ถื อ ใบสํ าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ส ามารถใช สิ ท ธิ ซื้ อ หุ น สามั ญ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 3 ไดทั้งหมดหรือบางสวน ในวัน
กํ าหนดการใช สิ ท ธิ (ตามที่ ไ ด กํ าหนดไว ด านล าง) เมื่ อ ครบ
ระยะเวลา 4 ปนับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิจนกวาจะ
ครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
อยางไรก็ตาม เมื่อใบสําคัญแสดงสิทธิแตละฉบับสามารถเริ่มใชสิทธิ
ได ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญตาม
ใบสํ าคัญ แสดงสิท ธิแต ล ะฉบั บได โดยไม จําเป น ตอ งใชสิ ท ธิเรียง
ตามลําดับกอนหลังของใบสําคัญแสดงสิทธิ เชน ผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิอาจใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 2 หรือ
ฉบับที่ 3 กอนการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 1 ก็ได
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ระยะเวลาการใชสิทธิ

: “วันกําหนดการใชสิทธิ” คือ วันทําการสุดทาย (ตามที่ไดกําหนดไว
ดานลาง) ของทุ ก ๆ ไตรมาส (เดือนมีน าคม เดื อ นมิ ถุน ายน เดือ น
กันยายน และเดือนธันวาคม) นับตั้งแตไตรมาสแรกที่ผูถือใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิแตละฉบั บได
ตามเงื่อนเวลาที่กําหนดขางตน ทั้งนี้ วันกําหนดการใชสิทธิครั้งแรก
(สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 1) คือวันทําการสุดทายของสิ้น
ไตรมาสแรกภายหลั ง จากวั น ครบกํ า หนด 2 ป นั บ จากวั น ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ และวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย (สําหรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทั้ง 3 ฉบับ) จะตรงกับวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมี
อายุ ค รบ 5 ป นั บ แต วั น ออกใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ในกรณี ที่ วั น
กํ า หนดการใช สิ ท ธิ ค รั้ ง สุ ด ท า ยไม ใ ช วั น ทํ า การ ให เ ลื่ อ นวั น
กําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายออกไปเปนวันทําการถัดไป
“วันทําการ” หมายถึง วันที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดทํา
การเป น การทั่ ว ไปในกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง มิ ใ ช วั น เสาร ห รื อ
วันอาทิตยหรือวันที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศใหเปนวันหยุด
ทําการของธนาคารพาณิชย

ระยะเวลาการแจงความจํานงในการ
ใชสิทธิ

: ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงคที่จะใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญ
ของบริษัทฯ จะตองแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ระหวางเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ในระหวาง
5 วั น ทํ าการก อ นวั น กํ าหนดการใช สิ ท ธิ ในแต ล ะครั้ ง เว น แต ก าร
แสดงความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทาย ใหแสดงความจํานงใน
การใชสิทธิระหวางเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ในระหวาง 15 วันทํา
การกอนวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย

ระยะเวลาการเสนอขาย

: บริษัทฯ จะตองเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 1 ปนับแตวันที่
ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํ า ป 2560 มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห บ ริ ษั ท ฯ
ออกและเสนอขายใบสํ าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ต ามโครงการ BTS Group
ESOP 2017

วิธีการจัดสรร

: จัด สรรโดยตรงให กั บ พนั ก งานตามรายละเอี ยดที่ ป รากฏในข อ 3
ดานลางนี้

เหตุ ในการต อ งออกหุ น ใหม เพื่ อ รองรั บ : เมื่ อ มี ก ารปรั บ ราคาการใช สิ ท ธิ และ/หรื อ อั ต ราการใช สิ ท ธิ ตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่จะกําหนดในขอกําหนดสิทธิและเงื่อนไข
การปรับสิทธิ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังนี้
(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทฯ
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อันเปนผลมาจากการรวมหุนหรือแบงแยกหุน
(ข) เมื่ อ บริษั ท ฯ ได เสนอขายหุ น สามั ญ ให แก ผู ถือ หุ น เดิ ม และ/
หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจํากัด ในราคาสุทธิ
ตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหมคํานวณไดต่ํากวารอยละ 90 ของ
“ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัทฯ” (ตามความหมาย
ที่จะกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ)
(ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ใหแกผูถือหุน
เดิ ม และ/หรือ ประชาชนทั่ วไป และ/หรือ บุ คคลในวงจํากั ด
โดยที่หลักทรัพยนั้นใหสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเปนหุน
สามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญ (เชน หุนกูแปลงสภาพ
หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิตอ
หุนของหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อรองรับการใชสิทธิดังกลาวต่ํา
กว า ร อ ยละ 90 ของ “ราคาตลาดต อ หุ น ของหุ น สามั ญ ของ
บริษัทฯ” (ตามความหมายที่จะกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ
และเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ)
(ง) ในกรณีที่มีเหตุการณใด ๆ อันทําใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
เสียสิทธิและผลประโยชนอันพึงได (ยกเวนกรณีจายเงินปนผล
โดยบริษัทฯ) โดยที่เหตุการณใด ๆ นั้นไมไดกําหนดอยูในขอ
(ก) – (ค) ขางตน คณะกรรมการบริห ารมีสิ ทธิที่จะพิ จารณา
เพื่อกําหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิ และ/หรือ อัตรา
การใชสิทธิใหม (หรือปรับจํานวนหนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ
แทนอัตราการใชสิทธิ) อยางเปนธรรม ทั้งนี้ ใหถือวาผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารนั้นเปนที่สุด อยางไรก็ตาม
คณะกรรมการบริหารจะไมพิจารณาเปลี่ยนแปลงราคาการใช
สิ ท ธิ และ/หรื อ อั ต ราการใช สิ ท ธิ ใ หม ใ ห แ ก ผู ถื อ ใบสํ าคั ญ
แสดงสิ ท ธิ ใ นเหตุ ก ารณ ที่ เกิ ด จากการจ า ยเงิ น ป น ผลของ
บริ ษั ท ฯ ไม ว า จะเป น การจ า ยเงิ น ป น ผลเป น เงิ น หรื อ เป น
หุนปนผลก็ตาม
สิทธิและประโยชนอยางอื่นนอกจากสิทธิ : -ไมมีและประโยชนตามปกติของหุนสามัญ
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ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ

: บ ริ ษั ท ฯ จะไม นํ าใบ สํ าคัญ แส ด งสิ ท ธิ ที่ อ อ ก ใน ค รั้ ง นี้ ไป
จดทะเบี ย นเป น หลั ก ทรั พ ย จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง
ประเทศไทย

ตลาดรองของหุนสามัญที่เกิดจากการใช : บริ ษั ท ฯ จะนํ า หุ น สามั ญ ที่ เกิ ด จากการใช สิ ท ธิ ซื้ อ หุ น สามั ญ ตาม
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ เขาจดทะเบียนเปน หลักทรัพ ย
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
3.

หลักเกณฑและเงื่อนไขการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิและการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
3.1

หลักเกณฑและเงื่อนไขการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
3.1.1 คณะกรรมการบริหารโดยไดรับมอบหมายจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 มีอํานาจ
(1) พิจารณากําหนดรายนามพนักงานผูมีสิทธิไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิและจํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่พนักงานแตละรายดังกลาวจะไดรับ
(2) เปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลดจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิของพนักงานที่ไดรับการจัดสรรไปแลว
3.1.2 ในกรณีที่มีพนักงานไมสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได ดังที่กําหนดไวในขอ 3.2
(ง) และ (จ) บริษั ทฯ สามารถนํ าใบสํ าคัญ แสดงสิท ธิที่ พ นั กงานดั งกลาวไดส งมอบคืน มา
จัดสรรใหแกพนักงานรายอื่นตอไปได ทั้งนี้ ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการบริห ารเปน
ผูพิจารณาจัดสรร โดยพิจารณาหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่กําหนด และตองปฏิบัติให
เป น ไปตามประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 32/2551 เรื่ อ ง การเสนอขาย
หลักทรัพยที่ออกใหมตอกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
3.1.3 คุณสมบัติของพนักงานที่จะมีสิทธิไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
(1) เปนพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ที่ (ก) ไมไดดํารงตําแหนงกรรมการ (ข) ตองผาน
ชวงทดลองงานมาแลว และ (ค) ตองไมเปนพนักงานซึ่งมีวาระการจางงานชั่วคราว
(2) ในกรณี อื่ น ๆ นอกจากข อ (1) ให เสนอให ที่ ประชุ มคณะกรรมการสรรหาและกํ าหนด
คาตอบแทนเปนผูพิจารณาตอไป
3.1.4 จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่พนักงานแตละรายจะไดรับ ไมจําเปนตองมีจํานวนเทากัน ทั้งนี้
ขึ้ น อยู กั บ ตํ าแหน ง ประสบการณ อายุ งาน ผลงาน ศั กยภาพ รวมถึ งประโยชน ที่ ทํ าให แก
บริษัทฯ และบริษัทยอย

3.2

เงื่อนไขในการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ
(ก) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองมีสถานะเปนพนักงานในวันกําหนดการใชสิทธินั้น ๆ
(ข) ในกรณี ที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิ ทธิพนสภาพการเปนพนักงาน เนื่องจากถึงแกกรรม สาบสู ญ
เจ็บปวยอยางรายแรง หรือทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติงานไดอีกตอไป หรือเหตุอื่นใดที่
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คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร ใหบุคคลดังกลาว หรือทายาท หรือผูพิทักษ หรือ
ผูอนุบาลของบุคคลดังกลาวสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิแทนพนักงานดังกลาวไดจน
ครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับจัดสรรนั้น
(ค) ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิพนสภาพจากการเปนพนักงาน เนื่องจากการเกษียณอายุ หรือ
การพนสภาพการเปนพนักงานนั้น เปนผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอํานาจการควบคุมใน
บริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือการโอนยายตามคําสั่งบริษัทฯ หรือการปรับโครงสรางองคกรกอน
วันครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหพนักงานรายนั้นยังคงมีสิทธิที่จะใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิไดจนครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับจัดสรร

4.

(ง)

เวนแตคณะกรรมการบริหารจะกําหนดเปนอยางอื่น ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิลาออก
หรื อ ถู กไล ออก เลิ กจ าง หรือปลดออก ผู ถื อใบสํ าคั ญแสดงสิ ทธิ จะไม สามารถใช สิ ทธิ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับจัดสรรไดอีก และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตองคืนใบสําคัญแสดง
สิทธิในสวนที่ยังไมไดใชสิทธิทั้งหมดที่ถืออยูใหแกบริษัทฯ โดยทันที เพื่อใหคณะกรรมการ
บริหารนําไปจัดสรรให แกพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย รายอื่น ตามความเหมาะสม
ตอไป

(จ)

คณะกรรมการบริหารมีอํานาจโดยสมบูรณ ในการพิจารณากําหนดหรือแกไขเงื่อนไขในการใช
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งอาจแตกตางไปจากที่ไดระบุมาขางตนได

รายชื่อกรรมการทุกรายที่ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ และพนักงานซึ่งไดรับการจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิเปนจํานวนเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ขออนุมัติในครั้งนี้
ไมมีกรรมการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ และไมมีพนักงาน
รายใดไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเปนจํานวนเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทั้งหมดที่ขออนุมัติในครั้งนี้

5.

ผลกระทบตอผูถือหุน
5.1 การลดลงของราคาหุน (Price Dilution)
ราคาการใช สิ ท ธิ ข องใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ เป น ราคาที่ สู ง กว า ราคาตลาดตามประกาศ ก.ล.ต. ที่
สจ. 39/2551 ดังนั้นการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหพนักงานจะไมสงผลใหเกิด
การลดลงของราคาหุน
5.2 การลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution)
ในกรณี ที่ มี การใช สิ ทธิ ตามใบสํ าคั ญ แสดงสิ ท ธิโดยพนั กงานของบริษั ท ฯ หรือ บริษั ท ยอ ย เต็ ม ทั้ ง
จํานวนที่ออกในครั้งนี้ ความเป น เจาของและสิ ทธิออกเสียงของผูถือหุ น เดิมของบริษั ท ฯ จะไดรับ
ผลกระทบจากการลดลงของสัดสวนการถือหุนภายหลังการใชสิทธิ ดังนี้
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=

จํานวนหุนรองรับที่เสนอขายครั้งนี้
จํานวนหุน Paid-up + จํานวนหุนรองรับที่เสนอขายครั้งนี้

=

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

= รอยละ 0.13
6.

ลักษณะและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ
การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย จะเปนไปตามที่ได
กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหม
ตอกรรมการหรือ พนั กงาน ลงวัน ที่ 15 ธัน วาคม 2551 หรือประกาศอื่น ใดที่ ใช บังคับแทนรวมทั้ งกฎและ
ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

7.

สิทธิของผูถือหุนในการคัดคานการเสนอขาย
การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ BTS Group ESOP 2017 ตอพนักงานดังกลาวจะตองไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และตองไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 ของจํานวน
เสี ยงทั้ งหมดของผู ถื อ หุ น ที่ ม าประชุ ม ออกเสี ย งคั ด ค านการออกและเสนอขายใบสํ าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ตาม
โครงการ BTS Group ESOP 2017

8.

1

รายชื่อกรรมการอิสระที่ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหเขารวมประชุมและเปนผูใชสิทธิแทนผูถือหุนได
1.

ศาสตราจารยพิเศษ พลโทพิศาล เทพสิทธา

2.

นายสุจินต หวั่งหลี

3.

นายเจริญ วรรธนะสิน

4.

นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่

5.

นางพิจิตรา มหาพล

ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเสนอวาระเรื่องการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ BTS-WD ตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2560 บริษัทฯ มีหุนที่จําหนายไดแลวทั้งสิ้นจํานวน 11,934,954,312 หุน โดยเปนหุนที่ซื้อคืนตามโครงการซื้อหุนคืนเพื่อบริหารทางการเงินของบริษัทฯ
จํานวน 95,839,900 หุน ดังนั้น บริษัทฯ จึงนําผลลัพธของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ หักดวยจํานวนหุนที่ซื้อคืน ซึ่งเทากับจํานวน
11,839,114,412 หุน (11,934,954,312 - 95,839,900) มาใชในการคํานวณจํานวนหุน Paid-up ของบริษัทฯ

8

สิ่งที่สงมาดวย 2
(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

ขาพเจา บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
4/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ระหวางเวลา 13.45 น. ถึง 16.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังตอไปนี้
1.

การลดทุนและการเพิ่มทุน
1.1

การลดทุน

บริษัทฯ มีความประสงคจะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อ (ก) รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุนสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) ที่ออกใหแกพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ครั้งที่ 4
(BTS-WD) ภายใต โ ครงการ BTS Group ESOP 2017 (“ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ทธิ BTS-WD”) และ (ข) เสนอขายต อบุ คคลใน
วงจํ ากั ด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่ มทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษั ทฯ แบบมอบอํ านาจทั่ วไป (General Mandate) ตาม
รายละเอียดในขอ 1.2
อยางไรก็ดี มาตรา 136 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม) กําหนดวา
บริษัทมหาชนจํากัดจะเพิ่มทุนจากจํานวนที่จดทะเบียนไวแลวไดโดยการออกหุนใหมเพิ่มขึ้น และจะกระทําไดเมื่อหุน
ทั้งหมดไดออกจําหนายและไดรับชําระเงินคาหุนครบถวนแลว เวนแตหุนที่เหลือเปนหุนที่ออกเพื่อรองรับหุนกูแปลงสภาพ
หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 108,387,320.00 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจํานวน 63,715,644,348.00 บาท เปนจํานวน 63,607,257,028.00 บาท โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังไมได
ออกจําหนายของบริษัทฯ จํานวน 27,096,830 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 4 บาท ซึ่งเปน (1) หุนที่จัดสรรไวเพื่อรองรับการใช
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) ที่ออกใหแกพนักงานของ
บริษัทฯ และบริษัทยอย ครั้งที่ 1 (BTS-WA) จํานวน 105,916 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 4 บาท ซึ่งไดหมดอายุแลวเมื่อวันที่ 18
สิงหาคม 2559 และ (2) หุนคงเหลือที่จัดสรรไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTS-W3) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ BTS-W3”) จํานวน 26,990,914 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 4 บาท โดยบริษัทฯ ไดเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 จํานวนไมเกิน 3,971,617,378 หนวย
ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) โดยไมคิดมูลคา ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน
ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 แตไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ
จํานวน 3,944,626,464 หนวยเทานั้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหุนคงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ BTS-W3 ดังกลาวขางตน

1.2

การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 2,448,000,000.00 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 63,607,257,028.00 บาท เปนจํานวน 66,055,257,028.00บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน
จํานวน 612,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 4 บาท โดยเปนการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

2.

ไมเกิน 16,000,000 หุน

มูลคาที่ตราไว
(บาทตอหุน)
4.00

รวม
(บาท)
64,000,000.00

ไมเกิน 596,000,000 หุน

4.00

2,384,000,000.00

การเพิ่มทุน

ประเภทหุน

จํานวนหุน

 แบบกําหนดวัตถุประสงคในการ
ใชเงินทุน
 แบบมอบอํานาจทั่วไป
(General Mandate)

หุนสามัญ
หุนสามัญ

การจัดสรรหุนเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 612,000,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 4 บาท เพื่อ (ก) รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ BTS-WD จํานวนไมเกิน 16,000,000 หนวย
และ (ข) เสนอขายตอบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจ
ทั่วไป (General Mandate) จํานวนไมเกิน 596,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 4 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1

การจัดสรรแบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน

จัดสรรใหแก
เพื่อรองรับการใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
BTS-WD (รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่สงมา
ดวย 1)

อัตราสวน
(เดิม : ใหม)
ไมเกิน
อัตราการใชสิทธิ
16,000,000 หุน ใบสําคัญแสดง
สิทธิ 1 หนวย :
1 หุนสามัญ
จํานวนหุน

ราคาขาย
วัน เวลา จองซื้อ
หมายเหตุ
(บาทตอหุน) และชําระเงินคาหุน
โปรดพิจารณา ใหคณะกรรมการ โปรดพิจารณา
หมายเหตุ 1
บริหารมีอํานาจ หมายเหตุ 1
พิจารณากําหนด

หมายเหตุ 1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 เพื่อพิจารณาและ
อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 16,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 4 บาท เพื่อรองรับการ
ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ BTS-WD ที่ออกใหแกพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ที่ไมไดดํารงตําแหนงกรรมการ
ภายใตโครงการ BTS Group ESOP 2017 จํานวนไมเกิน 16,000,000 หนวย โดยไมคิดมูลคา และมอบหมายใหคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมีอํานาจดําเนินการใด ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
ดังกลาวตามสมควร ซึ่งรวมถึงการลงนามในคําขออนุญาต คําขอผอนผัน ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จําเปนและเกี่ยวของกับ
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว การติดตอและยื่นคําขออนุญาต คําขอผอนผัน และเอกสารดังกลาวตอหนวยงาน
2

ราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนการนําหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ราคาการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ BTS-WD จะเทากับราคาสูงสุดจากราคาใดราคาหนึ่งดังตอไปนี้ บวกดวย
0.05 บาท (5 สตางค)
(1) ราคาปดเฉลี่ย ของหุ นสามั ญของบริ ษั ทฯ ในตลาดหลักทรัพ ยแห ง ประเทศไทย ยอนหลัง 30 วันทําการ
ติดตอกัน กอนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเสนอวาระเรื่องการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอที่ประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2560 ซึ่งเทากับ 8.42 บาทตอหุน (ราคาปดเฉลี่ยของหุนระหวางวันที่ 11 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 26
พฤษภาคม 2560 ขอมูลจาก SETSMART ที่ www.setsmart.com)
(2) ราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ยอนหลัง 15 วันทํา
การติดตอกันกอนวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 เพื่อพิจารณาและอนุมัติวาระเรื่องการออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิ
(3) ราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ยอนหลัง 15 วันทํา
การติดตอกันกอนวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทั้งนี้ ราคาการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว เปนราคาที่ไมต่ํากวามูลคาที่ตราไวของหุนของบริษัทฯ และ
สูงกวาราคาตลาดตามที่กําหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สจ. 39/2551
เรื่อง การคํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพยและการกําหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาต่ํา
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551 กลาวคือ ราคาตลาดเทากับราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ยอนหลัง 15 วันทําการติดตอกัน กอนวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นเพื่อ
พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ คือ ระหวางวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 และ 24 กรกฎาคม 2560
(พิจารณาขอมูลไดจาก SETSMART ที่ www.setsmart.com)
ในกรณีที่ตองมีการปรับอัตราการใชสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไวในขอกําหนด
สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ BTS-WD อันเปนผลใหเกิดเศษของจํานวนหุนที่จะไดรับตามใบสําคัญแสดงสิทธิ BTS-WD ให
ตัดเศษของหุนดังกลาวทิ้ง
2.2

การจัดสรรแบบมอบอํานาจทั่วไป

จัดสรรใหแก
บุคคลในวงจํากัด
(Private Placement)

ประเภทหลักทรัพย
หุนสามัญ

จํานวนหุน
รอยละตอทุนชําระแลว*
หมายเหตุ
ไมเกิน 596,000,000 หุน ประมาณรอยละ 5
โปรดพิจารณา
หมายเหตุ 2

* ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 (ซึ่งเปนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ) บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชําระแลว จํานวน
47,739,817,248 บาท

3

หมายเหตุ 2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 เพื่อพิจารณาและ
อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 596,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 4 บาท เพื่อเสนอขาย
ตอบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจทั่วไป (General
Mandate) ซึ่งคิดเปนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 2,384,000,000.00 บาท หรือเทากับประมาณรอยละ 5
ของทุนจดทะเบียนชําระแลวของบริษัทฯ อันสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข
และวิธีการในการเปดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2554 (ตามที่มี
การแกไขเพิ่มเติม) โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมีอํานาจดําเนินการตาง ๆ ในการ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง (ก) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจํานวน หรือ
หลายคราว (ข) กําหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย รายชื่อบุคคลในวงจํากัด ตลอดจนกําหนดเงื่อนไขและ
รายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว (ค) เจรจา ตกลง และลงนามในสัญญา และ/หรือ
เอกสารใด ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว รวมถึงการแกไขสัญญาและเอกสารดังกลาว
ตลอดจนพิจารณาแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผูจัดจําหนายหลักทรัพย และ/หรือ ผูใหบริการอื่นใด (หาก
จําเปน) (ง) ลงนามในคําขออนุญาต คําขอผอนผัน ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จําเปนและเกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่ม
ทุนดังกลาว ซึ่งรวมถึงการติดตอและยื่นคําขออนุญาต คําขอผอนผัน และเอกสารดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ (ไมวาในประเทศหรือตางประเทศ) ตลอดจนการนําหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ (จ) ดําเนินการอื่นใดที่จําเปนและเกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่ม
ทุนดังกลาวตามสมควร
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยเสนอขายใหแกผูลงทุน
สถาบัน และ/หรือ ผูลงทุนเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจํานวนไมเกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผูลงทุนจะตองไมเปน
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตอบุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ดังกลาวจะตองเปนราคาที่ดีที่สุดตาม
สภาวะตลาดในชวงที่เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอผูลงทุน ซึ่งราคาเสนอขายดังกลาวอาจมีสวนลดไดแตตองไมเกินกวารอย
ละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอ
ขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ซึ่งคํานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนของบริษัทฯ
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยยอนหลังไมนอยกวา 7 วันทําการติดตอกัน แตไมเกิน 15 วันทําการติดตอกัน กอนวันที่
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารกําหนดราคาเสนอขายเพื่อจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนในแตละครั้ง
3.

กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุน

กํา หนดวัน ประชุม สามัญ ผูถือ หุน ประจํา ป 2560 ในวัน ที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ หอ งบางกอก
คอนเวนชั่น เซ็นเตอร (BCC Hall) ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว ชั้น 5 เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2560 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 และวันรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุนในวันที่ 13 มิถุนายน 2560
4

4.

การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน ตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 บริษัทฯ จะดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิตอกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ภายใน 14 วันนับแตวันที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 มีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจด
ทะเบียน และบริษัทฯ จะดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
ภายใน 14 วันนับแตวันที่มีการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
4.2 บริษัทฯ จะดําเนินการขออนุญาตตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหรับหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่
จัดสรรเพื่อ (ก) รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ BTS-WD และ (ข) เสนอขายตอบุคคลในวงจํากัดตามแผนการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
5.

วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพิ่ม
5.1

การเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน

บริษัทฯ มีความประสงคจะออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 16,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 4 บาท เพื่อ
รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ BTS-WD โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหกับพนักงานของบริษัทฯ
และบริษัทยอย ที่มีสวนรวมในความสําเร็จของบริษัทฯ และบริษัทยอยที่ผานมา ทั้งนี้ เมื่อมีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ BTS-WD บริษัทฯ จะนําเงินที่ไดจากการเพิ่มทุนนี้ ไปสํารองไวใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
5.2

การเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป

บริษัทฯ มีความประสงคจะออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 596,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 4 บาท
เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนเพื่อขยายกิจการของกลุมบริษัทในอนาคตอยางตอเนื่อง การเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จะชวยใหบริษัทฯ มีแหลงเงินทุนที่สามารถใชในการรองรับแผนการ
ลงทุนเพื่อขยายกิจการในอนาคตไดอยางทันกาล โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการลงทุนที่มีความเหมาะสมและเปนประโยชนตอ
ธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนใหผลตอบแทนที่นาพอใจและสรางมูลคาใหแกบริษัทฯ และผูถือหุนในระยะยาว ทั้งนี้ จํานวนเงินที่
ใชในการลงทุนดังกลาวยังมีความไมแนนอน โดยขึ้นอยูกับโอกาสและความคุมคาของการลงทุนในขณะนั้น ๆ และเมื่อเทียบ
กับการกูยืมเงินแลวจะไมทําใหอัตราสวนกําไรสุทธิตอหุน (Earnings per Share) ลดลง
6.

ประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
6.1

การเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน

การออกใบสําคัญแสดงสิทธิ BTS-WD เปนการสรางแรงจูงใจใหแกพนักงานในการรวมกันสรางความเจริญเติบโต
ในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมทั้งเปนการรักษาบุคลากรที่สําคัญใหปฏิบัติงานกับบริษัทฯ และบริษัทยอยใน

5

ระยะยาว อันจะสงผลดีตอการปฏิบัติงานและการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยในอนาคต ซึ่งจะสงผลดีตอผล
ประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทยอย และกอใหเกิดผลตอบแทนสูงสุดตอผูถือหุนของบริษัทฯ ในอนาคต
6.2

การเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จะทําใหบริษัทฯ มีแหลงเงินทุนที่มี
ความพรอมสําหรับแผนการลงทุนเพื่อ ขยายกิจการในอนาคตไดอยางทันกาล อีกทั้งยังชวยเสริมสภาพคลองและความ
แข็งแกรงทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ และสามารถสรางผลตอบแทนใหแกผู
ถือหุนในระยะยาว นอกจากนี้ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ยังมีคาใชจาย
จากการระดมทุน (Cost of Funding) ที่ต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับการหาแหลงเงินทุนโดยการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน และยัง
เปนการรักษาระดับอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (Debt-to-Equity Ratio) ของบริษัทฯ ใหอยูในระดับที่ต่ําอีกดวย
7.

ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
7.1

นโยบายการจายเงินปนผล

บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทฯ จะจายเงินปนผลในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป โดยคํานึงถึงกระแสเงินสดจากการ
ประกอบการ และการประกาศจายเงินปนผลประจําปจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัทอาจเห็นสมควรใหมีการจายเงินปนผลระหวางกาลหากเห็นวาบริษัทฯ มีกําไรและสามารถดํารงเงินทุน
หมุนเวียนที่ใชในการดําเนินการไดอยางเพียงพอภายหลังการจายเงินปนผลระหวางกาลนั้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีหนาที่
แจงใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบในการประชุมผูถือหุนครั้งถัดไป
ในการพิ จ ารณาจ า ยเงิ น ป น ผลให แ ก ผู ถื อ หุ น นั้ น คณะกรรมการบริ ษั ท จะคํ า นึ ง ถึ ง ป จ จั ย หลายประการ ได แ ก
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สภาพคลอง กระแสเงินสดหมุนเวียน และสถานะการเงินของบริษัทฯ ขอบังคับหรือเงื่อนไขที่
เกี่ยวกับการจายเงินปนผลที่กําหนดโดยสัญญาเงินกูยืม หุนกู สัญญาซึ่งกอใหเกิดภาระหนี้สินของบริษัทฯ หรือขอตกลงหรือ
สัญญาอื่นๆ ที่บริษัทฯ ตองปฏิบัติตาม แผนการดําเนินงานในอนาคตและความตองการในการใชเงินลงทุน และปจจัยอื่น ๆ ที่
คณะกรรมการเห็นสมควร
นอกจากนี้ บริ ษั ทฯ ยั ง อยู ภายใต บังคั บของพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษัทมหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ มี ก ารแกไข
เพิ่มเติม) ที่กําหนดใหบริษัทฯ ไมสามารถจายเงินปนผลไดหากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู แมวาบริษัทฯ จะมีกําไรสุทธิ
สําหรับปนั้น ๆ ก็ตาม และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ยังกําหนดใหบริษัทฯ
สํารองเงินตามกฎหมายในจํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา
เงินสํารองตามกฎหมายจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และนอกจากเงินสํารองที่กฎหมายกําหนดให
บริษัทฯ ตองจัดสรรแลว คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจัดสรรเงินสํารองประเภทอื่นไดอีกตามที่เห็นสมควร

6

7.2

สิทธิในการรับเงินปนผลจากการดําเนินงานของบริษัทฯ
7.2.1 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ BTS-WD จะมีสิทธิไดรับเงินปนผลจากการดําเนินงานเริ่มตั้งแตเมื่อผูถือ
ใบสํ า คั ญแสดงสิ ทธิ ไ ด ใช สิ ท ธิ ต ามใบสํ า คั ญ แสดงสิท ธิ BTS-WD เพื่ อ ซื้ อ หุ น สามัญ เพิ่ ม ทุ นของ
บริษัทฯ และไดรับการจดทะเบียนเปนผูถือหุนของบริษัทฯ แลว
7.2.2 ผูจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนซึ่งเปนบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จะมีสิทธิไดรับเงินปนผลจาก
การดําเนินงานเริ่มตั้งแตเมื่อไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และไดรับการจดทะเบียน
เปนผูถือหุนของบริษัทฯ แลว

7.3

อื่น ๆ
- ไมมี -

8.
ดังนี้

รายละเอียดอื่นใดที่จําเปนสําหรับผูถือหุนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
8.1

ในกรณีที่มีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ BTS-WD เต็มทั้งจํานวน อาจสงผลกระทบตอผูถือหุนเดิม
8.1.1 ผลกระทบที่คาดวาจะมีตอการลดลงของราคาหุน (Price Dilution) ราคาการใชสิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ BTS-WD เปนราคาที่ไมต่ํากวามูลคาที่ตราไวของหุนของบริษัทฯ และสูงกวาราคาตลาด
ทั้งนี้ ตามวิธีการคํานวณที่ระบุในขอ 2.1 (หมายเหตุ 1) ดังนั้น การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิ BTS-WD จะไมกอใหเกิดผลกระทบตอราคาตลาดของหุนของบริษัทฯ
8.1.2 ผลกระทบที่ คาดว า จะมี ต อ การลดลงของสั ด ส ว นการถื อหุ น (Control Dilution) ผู ถื อ หุ น เดิ ม ของ
บริษัทฯ จะไดรับผลกระทบจากการลดลงของสัดสวนการถือหุนภายหลังการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ BTS-WD โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
- จํานวนหุนรองรับที่เสนอขาย : 16,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 4 บาท
- จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ: 11,839,114,412 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 4
บาท (กลาวคือ จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทมีมติใหเสนอวาระเรื่องการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ BTS-WD ตอที่ประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2560 จํานวน 11,934,954,312 หุน หักดวยจํานวนหุนที่ซื้อคืนตามโครงการ
ซื้อหุนคืนเพื่อบริหารทางการเงินของบริษัทฯ จํานวน 95,839,900 หุน)
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- ผลกระทบตอการลดลงของสัดสวนการถือหุนสูงสุด (Control Dilution) สามารถคํานวณไดจาก
สูตรตอไปนี้:
Control Dilution

=

จํานวนหุนรองรับที่เสนอขาย
จํานวนหุน Paid-up + จํานวนหุนรองรับที่เสนอขาย

=

16,000,000
11,839,114,412 + 16,000,000

=

รอยละ 0.13

8.2 ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามแผนการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) เต็มทั้งจํานวน อาจสงผลกระทบตอผูถือหุนเดิม
ดังนี้
8.2.1 ผลกระทบที่คาดวาจะมีตอการลดลงของราคาหุน (Price Dilution) ภายใตสมมติฐานวาหุนสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ จํานวน 596,000,000 หุน ไดรับการจองซื้อเต็มทั้งจํานวน ที่ราคา 7.50 บาทตอหุน ซึ่ง
เปนราคาเสนอขายโดยมีสวนลดรอยละ 10 ของราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนของบริษัทฯ ใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ยอนหลัง 7 วันทําการติดตอกันกอนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทมีมติอ นุมัติใหเสนอวาระเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจทั่วไป
(General Mandate) ตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ซึ่งตรงกับวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ถึง
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเทากับ 8.33 บาท (ขอมูลจาก SETSMART ที่ www.setsmart.com) (ทั้งนี้
ราคาเสนอขายสุ ด ท า ยจะถู ก พิ จ ารณากํ า หนดอี ก ครั้ ง เมื่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ
คณะกรรมการบริหารพิจารณาจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนในแตละครั้ง) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
- ผลกระทบตอการลดลงของราคาหุน (Price Dilution) สามารถคํานวณไดจากสูตรตอไปนี้:
Price Dilution

=

ราคาตลาดกอนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดกอนเสนอขาย

=
=

8.33 – 8.29
8.33
รอยละ 0.48

โดยที่
ราคาตลาดกอนเสนอขาย

=

8.33
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จํานวนหุน Paid-up

=

11,839,114,412 หุน (กลาวคือ จํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
มีมติใหเสนอวาระเรื่องพิจารณาและอนุมัติแผนการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจทั่วไป (General
Mandate) ตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 จํานวน
11,934,954,312 หุน หักดวยจํานวนหุนที่ซื้อคืนตามโครงการ
ซื้ อ หุ น คื น เพื่ อ บริ ห ารทางการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ จํ า นวน
95,839,900 หุน)

ราคาเสนอขาย

=

7.50

จํานวนหุนที่เสนอขาย

=

596,000,000 หุน

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย
=
=
=

(ราคาตลาด x จํานวนหุน Paid-up) + (ราคาเสนอขาย x จํานวนหุนที่เสนอขาย)
จํานวนหุน Paid-up + จํานวนหุนที่เสนอขาย
(8.33 x 11,839,114,412) + (7.50 x 596,000,000)
11,839,114,412 + 596,000,000
8.29 บาท ตอหุน

8.2.2 ผลกระทบที่ คาดว า จะมี ต อ การลดลงของสั ด ส ว นการถื อหุ น (Control Dilution) ผู ถื อ หุ น เดิ ม ของ
บริษัทฯ จะไดรับผลกระทบจากการลดลงของสัดสวนการถือหุนภายหลังการออกและเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนตอบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
- จํานวนหุนที่เสนอขาย : 596,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 4 บาท
- จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ : 11,839,114,412 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 4 บาท
(กลาวคือ จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมี
มติ ใ ห เ สนอวาระเรื่ อ งการเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ แบบมอบอํ า นาจทั่ ว ไป (General
Mandate) ตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 จํานวน 11,934,954,312 หุน หัก ดวยจํานวน
หุนที่ซื้อคืนตามโครงการซื้อหุนคืนเพื่อบริหารทางการเงินของบริษัทฯ จํานวน 95,839,900 หุน)
- ผลกระทบตอการลดลงของสัดสวนการถือหุนสูงสุด (Control Dilution) สามารถคํานวณไดจาก
สูตรตอไปนี้:
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Control Dilution

=

จํานวนหุนที่เสนอขาย
จํานวนหุน Paid-up + จํานวนหุนที่เสนอขาย

=

596,000,000
11,839,114,412 + 596,000,000

=
9.

รอยละ 4.79

ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
ลําดับ
การดําเนินการ
1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560
2. วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มสี ิทธิในการเขารวมประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป 2560 (Record Date)
3. วันรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแกไข
เพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุน
4. การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560
5. วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแกไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณหสนธิกับกระทรวงพาณิชย
6. วันจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวกับกระทรวงพาณิชย

วัน / เดือน / ป
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560
วันที่ 12 มิถุนายน 2560
วันที่ 13 มิถุนายน 2560

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ภายใน 14 วันนับแต
วันที่ทปี่ ระชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติ
ภายใน 14 วันนับแต
วันที่มีการจัดสรรหุนสามัญเพิม่ ทุน

บริษัทฯ ขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)

(นายคีรี กาญจนพาสน)
กรรมการ
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(นายคง ชิ เคือง)
กรรมการ

