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ระเบียบวาระการประชมุส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 มีดงันี ้

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

หมายเหต ุ เป็นวาระแจง้เพื่อทราบจึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด
วันที่ 31 มีนาคม 2565 

เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  ส าหรับ 
รอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่  31 มีนาคม 2565 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี  2564/65 ภายใตห้ัวขอ้  
4.4 “การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ” ตามสิง่ที่แนบมาดว้ย 1 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนมุตัิรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน โดยไมน่บัผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 

เสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนมุตัิรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2564/65 ภายใต ้
หัวข้อ  6.2 “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ” หัวข้อ 6.3 “งบการเงิน” และหัวข้อ 6.4 “หมายเหตุประกอบงบ 
การเงินรวม” ตามสิง่ที่แนบมาดว้ย 1 โดยสรุปสาระส าคญัเปรยีบเทียบกบัปีที่ผา่นมาไดด้งันี ้

 
รอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม  

2564 2565 

สนิทรพัยร์วม (ลา้นบาท) 212,076 255,867 

หนีส้นิรวม (ลา้นบาท) 136,038 169,739 

สว่นของผูถื้อหุน้รวม (ลา้นบาท) 76,037 86,128 

รายไดร้วม (ลา้นบาท) 42,250 31,195 

ก าไรสทุธิ - สว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ (ลา้นบาท) 4,576 3,826 

ก าไรสทุธิ - สว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ จากรายการท่ี
เกิดขึน้เป็นประจ า (Recurring Net Profit) (ลา้นบาท) 

3,738 2,782 

ก าไรตอ่หุน้ - สว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ (บาท/หุน้) 0.35 0.29 

ก าไรตอ่หุน้  - สว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ จากรายการท่ี
เกิดขึน้เป็นประจ า (Recurring Earnings Per Share) (บาท/หุน้) 

0.28 0.21 
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ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิรายงานและงบการเงินรวมของบรษัิทฯ 
และบริษัทย่อย ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ และไดผ้า่นการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน โดยไมน่บัผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล  

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษี
เงินไดต้ามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป โดยค านึงถึงกระแสเงินสด
จากการประกอบการ และการประกาศจ่ายเงินปันผลประจ าปีจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทอาจเห็นสมควรใหม้ีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหากเห็นว่าบริษัทฯ มีก าไรและ
สามารถด ารงเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการด าเนินการได้อย่างเพียงพอภายหลังการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้น ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที่แจง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ถดัไป 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้นัน้ คณะกรรมการบริษัทจะค านึงถึงปัจจยัหลายประการ 
ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ สภาพคลอ่ง กระแสเงินสดหมนุเวียน และสถานะการเงินของบริษัทฯ ขอ้บงัคบัหรือ
เง่ือนไขที่เก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลที่ก าหนดโดยสญัญาเงินกูย้ืม หุน้กู ้สญัญาซึ่งก่อใหเ้กิดภาระหนีส้ินของบริษัทฯ หรือ
ขอ้ตกลงหรือสญัญาอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ตอ้งปฏิบตัิตาม แผนการด าเนินงานในอนาคตและความตอ้งการในการใชเ้งินลงทนุ 
และปัจจยัอื่น ๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัอยู่ภายใตบ้งัคบัของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มี
การแกไ้ขเพิ่มเติม) ที่ก าหนดใหบ้ริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลไดห้ากบริษัทฯ ยงัมีผลขาดทุนสะสมอยู่ แมว้่าบริษัทฯ  
จะมีก าไรสทุธิส าหรบัปีนัน้ ๆ ก็ตาม และพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ยงั
ก าหนดใหบ้ริษัทฯ ส ารองเงินตามกฎหมายในจ านวนไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทนุสะสม
ยกมา (ถา้มี) จนกวา่เงินส ารองตามกฎหมายจะมจี านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน และนอกจากเงินส ารอง
ที่กฎหมายก าหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจดัสรรแลว้ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจดัสรรเงินส ารองประเภทอื่นไดอ้ีกตามที่
เห็นสมควร 

การจ่ายเงินปันผล ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

จากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิจ านวน 6,572.1 ลา้นบาท และก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้
จัดสรรจ านวน 9,706.7 ลา้นบาท ดงันัน้ บริษัทฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลใน
อตัรา 0.31 บาทต่อหุน้ (31 สตางคต์่อหุน้) หรือคิดเป็นจ านวนเงินปันผลทัง้สิน้ประมาณ 4,820.4 ลา้นบาท จากก าไรสทุธิ
และก าไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรดงักลา่ว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามที่กลา่วมาแลว้ขา้งตน้ 
โดยบริษัทฯ ไดจ้ดัสรรเงินเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 328.6 ลา้นบาท (ครบรอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี
ตามที่กฎหมายก าหนด) เรยีบรอ้ยแลว้ 
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ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เมื่อวนัที่ 24 กุมภาพนัธ ์2565 ในอตัรา 0.15 
บาทตอ่หุน้ (15 สตางคต์อ่หุน้) หรอืคิดเป็นจ านวนเงิน 1,974.6 ลา้นบาท จึงยงัคงเหลอืการจ่ายเงินปันผลงวดสดุทา้ยอกีใน
อตัรา 0.16 บาทต่อหุน้ (16 สตางคต์่อหุน้) หรือคิดเป็นจ านวนเงินปันผลที่จะจ่ายอีกประมาณ 2,845.8 ลา้นบาท (เงินปันผล
ทัง้หมดหกัดว้ยเงินปันผลระหวา่งกาลที่จ่ายแลว้จ านวน 1,974.6 ลา้นบาท) โดยบรษัิทฯ จะจ่ายเงินปันผลงวดสดุทา้ยนีใ้หแ้ก่
ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ซึง่มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสทิธิในการรบัเงินปันผลใน
วนัที่ 4 สิงหาคม 2565 (ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจะขึน้เครื่องหมาย XD หรือวนัที่ไม่มีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัท่ี 
3 สงิหาคม 2565) และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 23 สงิหาคม 2565 

ส าหรบัเงินปันผลงวดสุดทา้ยในอตัรา 0.16 บาทต่อหุน้ (16 สตางคต์่อหุน้) ซึ่งจะจ่ายจากก าไรสทุธิ
ประจ าปีของบริษัทฯ ท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลในอตัรารอ้ยละ 20 ของก าไรสุทธิ ผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดา
สามารถขอเครดิตภาษีไดใ้นอตัรา 20/80 เทา่ของเงินปันผลที่ไดร้บั ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในมาตรา 47 ทวิ แหง่ประมวล
รษัฎากร ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ซึง่ขาดคณุสมบตัิที่จะไดร้บัเงินปันผลตามกฎหมาย จะไมไ่ดร้บัเงินปันผลในครัง้นี ้ 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรยีบเทียบ 3 รอบระยะเวลาบญัชี เป็นดงันี ้

 
รอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 

2563 2564 2565 

ก าไรสทุธิ  
(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

5,179.3 ลา้นบาท 727.1 ลา้นบาท 6,572.1 ลา้นบาท 

ก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร  
(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

11,698.0 ลา้นบาท 6,717.1 ลา้นบาท 9,706.7 ลา้นบาท 

จ านวนหุน้ 
- เงินปันผลระหวา่งกาล 
- เงินปันผลพิเศษ 
- เงินปันผลงวดสดุทา้ย 

 
13,153.9 ลา้นหุน้ 
13,154.3 ลา้นหุน้ 
13,160.6 ลา้นหุน้ 

 
13,160.3 ลา้นหุน้ 

- 
13,162.7 ลา้นหุน้ 

 
13,164.1 ลา้นหุน้ 

- 
ประมาณ 17,786.4 ลา้นหุน้* 

เงินปันผลจ่ายตอ่หุน้ 
- เงินปันผลระหวา่งกาล 
- เงินปันผลพิเศษ 
- เงินปันผลงวดสดุทา้ย  

0.48 บาทตอ่หุน้ 
0.18 บาทตอ่หุน้ 
0.15 บาทตอ่หุน้ 

  0.15 บาทตอ่หุน้ 

0.31 บาทตอ่หุน้ 
0.15 บาทตอ่หุน้ 

- 
0.16 บาทตอ่หุน้ 

0.31 บาทตอ่หุน้ 
0.15 บาทตอ่หุน้ 

- 
0.16 บาทตอ่หุน้ 

รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 6,314.9 ลา้นบาท 4,080.1 ลา้นบาท 4,820.4 ลา้นบาท* 

อตัราเงินปันผลจ่าย 
ตอ่ก าไรสทุธิ 

รอ้ยละ 121.9 รอ้ยละ 561.1 ประมาณรอ้ยละ 73.3* 

* หุน้ที่ออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 13,167.6 ลา้นหุน้ บวกดว้ยหุน้สามญัเพิ่มทนุจาก (ก) การใชส้ิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษัิท บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จ  ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 6 (BTS-W6) (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-W6”) ซึง่
หากมีการใชส้ิทธิเต็มจ านวนในวนัก าหนดการใชส้ิทธิงวดวนัที่ 30 มิถนุายน 2565 จะมีหุน้สามญัเพ่ิมขึน้ประมาณ 657.0 ลา้นหุน้ (ข) การใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษัิท บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จ  ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่7 (BTS-W7) (“ใบส าคญัแสดง
สิทธิ BTS-W7”) ซึ่งหากมีการใชส้ิทธิเต็มจ านวนในวันก าหนดการใชส้ิทธิงวดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จะมีหุน้สามัญเพิ่มขึน้ประมาณ 

4



1,316.2 ลา้นหุน้ (ค) การใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ  ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 8 
(BTS-W8) (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-W8”) ซึ่งหากมีการใชส้ิทธิเต็มจ านวนในวนัก าหนดการใชส้ิทธิงวดวนัที่ 30 มิถนุายน 2565 จะมีหุน้
สามญัเพิ่มขึน้ประมาณ 2,632.3 ลา้นหุน้ (ง) การใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ  ากัด (มหาชน) ที่ออก
ใหแ้ก่พนกังานของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ครัง้ที่ 4 (BTS-WD) ซึง่หากมีการใชส้ิทธิเต็มจ านวนในวนัก าหนดการใชส้ิทธิงวดวนัที่ 30 มิถนุายน 
2565 จะมีหุน้สามัญเพิ่มขึน้จ  านวนประมาณ 7.3 ลา้นหุน้ และ (จ) การใชส้ิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์
จ  ากัด (มหาชน) ที่ออกใหแ้ก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครัง้ที่ 5 (BTS-WE) ซึ่งหากมีการใชส้ิทธิเต็มจ านวนในวนัก าหนดการใช้
สิทธิงวดวนัที่ 30 มิถนุายน 2565 จะมีหุน้สามญัเพิ่มขึน้จ  านวนประมาณ 6.0 ลา้นหุน้ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะทราบจ านวนที่แน่นอนของหุน้สามญั
เพิ่มทนุจากการใชส้ิทธิดงักล่าวทัง้หมดภายในวนัที่ 14 กรกฎาคม 2565 โดยบริษัทฯ จะแจง้ใหท้ราบผ่านเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทยตอ่ไป อนึ่ง จ  านวนที่แน่นอนของหุน้สามญัเพิ่มทนุจากการใชส้ิทธิดงักลา่วขา้งตน้ อาจท าใหจ้  านวนเงินปันผลจา่ยจริงและอตัรา
เงินปันผลจา่ยตอ่ก าไรสทุธิเปลี่ยนแปลงไป 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิใหบ้รษัิทฯ จ่ายเงินปันผลส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ดงันี ้

(1) รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล เมื่อวนัที่ 24 กมุภาพนัธ ์2565 ในอตัรา 0.15 บาทตอ่หุน้ 
(15 สตางคต์อ่หุน้) หรอืคิดเป็นจ านวนเงิน 1,974.6 ลา้นบาท 

(2) รบัทราบการจดัสรรเงินเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 328.6 ลา้นบาท 

(3) อนมุตัิใหบ้ริษัทฯ จ่ายเงินปันผล ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 จาก
ก าไรสทุธิและก าไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในอตัรา 0.31 บาทตอ่หุน้ 
(31 สตางคต์อ่หุน้) หรอืคิดเป็นจ านวนเงินปันผลทัง้สิน้ประมาณ 4,820.4 ลา้นบาท  

(4) อนมุตัิใหบ้รษัิทฯ จ่ายเงินปันผลงวดสดุทา้ยในอตัรา 0.16 บาทต่อหุน้ (16 สตางคต์อ่หุน้) หรือ
คิดเป็นจ านวนเงินปันผลที่จะจ่ายอีกประมาณ 2,845.8 ลา้นบาท 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน โดยไมน่บัผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทฯ ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทกุปี และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาน าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการตอ่ไป  

ในการนี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการโดย
พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบกบั
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกลเ้คียงกบั
บริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกบับริษัทฯ ดงันัน้ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 และโบนสักรรมการ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
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(1) คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 

 คา่ตอบแทนประจ า  ใหจ้่ายในอตัราคงเดิมเหมือนปีที่ผา่นมา ดงันี ้

ค่าตอบแทนรายเดือน ประจ าปี 2564 ประจ าปี 2565 

ประธานกรรมการ 80,000 บาท / เดือน 80,000 บาท / เดือน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 67,000 บาท / เดือน 67,000 บาท / เดือน 

กรรมการ 40,000 บาท / คน / เดือน 40,000 บาท / คน / เดือน 
 

เบีย้ประชุม ประจ าปี 2564 ประจ าปี 2565 

คณะกรรมการ ไมม่ี ไมม่ี 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

 
20,000 บาท / ครัง้ 

20,000 บาท / คน / ครัง้ 

 
20,000 บาท / ครัง้ 

20,000 บาท / คน / ครัง้ 

คณะกรรมการชุดยอ่ยอื่นๆ ไมม่ี ไมม่ี 

 โบนสักรรมการ  -ไมม่ี- 

(2) สทิธิประโยชนอ์ื่น ๆ  

 -ไมม่ี- 

ทัง้นี ้รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
ปรากฏตามรายงานประจ าปี 2564/65 ภายใตห้วัขอ้ “รายงานผลการด าเนินงานดา้นการก ากบัดแูลกิจการ – ค่าตอบแทน
กรรมการ” ตามสิง่ที่แนบมาดว้ย 1 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนที่
ไดพ้ิจารณากลั่นกรองโดยค านึงถึงความเหมาะสมต่าง ๆ แลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ โดยนบัผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนนดว้ย 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบับริษัท 
ขอ้ 14. ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ใหก้รรมการจ านวนไมน่อ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดในคณะกรรมการพน้จากต าแหน่งตามวาระ ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อก
โดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม และกรรมการผูพ้น้จากต าแหนง่มีสทิธิไดร้บัเลอืกตัง้ใหมอ่ีกได้ 

6



ปัจจบุนั บรษัิทฯ มีกรรมการทัง้สิน้จ านวน 12 ทา่น ส าหรบักรรมการของบรษัิทฯ ที่ตอ้งออกจากต าแหนง่
ตามวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 มีจ านวน 4 ทา่น ไดแ้ก่  

ชื่อ ต าแหน่งทีเ่สนอ 

(1) นายคีร ีกาญจนพาสน ์ กรรมการ 

(2) นายสรุพงษ์ เลาหะอญัญา กรรมการ 

(3) นายคง ชิ เคือง (Mr. Kong Chi Keung) กรรมการ 

(4) ศาตราจารยพ์ิเศษ เจรญิ วรรธนะสนิ* กรรมการอิสระ 

* ศาสตราจารยพ์ิเศษ เจรญิ วรรธนะสิน ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบรษัิทฯ มาแลว้ 12 ปี โดยหากไดร้บัการ
เลือกตัง้กลบัเขา้ด  ารงต าแหน่งกรรมการในครัง้นีแ้ละด ารงต าแหน่งกรรมการจนครบวาระ ศาสตราจารยพ์ิเศษ 
เจรญิ วรรธนะสิน จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบรษัิทฯ รวมทัง้สิน้ 15 ปี 

เพื่อสง่เสริมการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอ
ช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ไดใ้นช่วงระหวา่งวนัที่ 27 ธนัวาคม 
2564 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2565 ตามรายละเอียดที่ไดเ้ผยแพรผ่า่นเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและเว็บไซต์
ของบริษัทฯ เมื่อวนัท่ี 24 ธันวาคม 2564 อย่างไรก็ดี ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ
ของบรษัิทฯ ในครัง้นี ้ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนที่ไม่มีสว่น
ไดเ้สีย) ไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการผูท้ี่จะพน้จากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  2565 
ทัง้ 4 ท่านแลว้ เห็นว่าบุคคลทัง้ 4 ท่านนี ้เป็นผูท้ี่มีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอันเป็น
ประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัทฯ มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เก่ียวขอ้ง และกรรมการอิสระมีคณุสมบตัิตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเขม้กวา่
ขอ้ก าหนดขัน้ต ่าตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ โดยขอ้มลูและประวตัิโดยสงัเขปของบคุคลทัง้ 4 ทา่น และ
นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาดว้ย 2 ดงันัน้ จึงเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอช่ือ
บคุคลทัง้ 4 ทา่นตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาเลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการของบรษัิทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

บคุคลทัง้ 4 ท่านท่ีไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครัง้นี ้ไดผ้่าน
กระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบรษัิทแลว้ โดยคณะกรรมการบรษัิท (โดยกรรมการที่ไม่มีสว่น
ไดเ้สีย) ไดพ้ิจารณาและเห็นพอ้งกบัคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนว่าบคุคลทัง้ 4 ท่าน
ดงักล่าว มีคุณสมบตัิที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระยงัสามารถให้
ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง นอกจากนี ้แมว้่าศาตราจารยพ์ิเศษ 
เจรญิ วรรธนะสนิ จะด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระของบรษัิทฯ มาแลว้ 12 ปี ตอ่เนื่องกนั (โดยหากไดร้บั
การเลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่จนครบวาระในครัง้นี ้จะด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการอิสระของบรษัิทฯ 
รวมทัง้สิน้ 15 ปี) อย่างไรก็ตาม ศาตราจารยพ์ิเศษ เจริญ วรรธนะสิน เป็นผูม้ีความรูแ้ละประสบการณ์
ในดา้นการตลาดและการบริหารความเสี่ยง โดยระหว่างที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระไดอุ้ทิศความรู ้
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ความสามารถ ประสบการณ์ และขอ้คิดเห็นที่เป็นอิสระและเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของ  
บรษัิทฯ ตลอดจนปฏิบตัิหนา้ที่ของตนดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัยส์จุรติ มาโดยตลอด 

ดงันัน้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตัง้บคุคลทัง้ 4 ท่าน ไดแ้ก่ นายคีรี กาญจนพาสน ์
นายสรุพงษ์ เลาหะอญัญา นายคง ชิ เคือง (Mr. Kong Chi Keung) ศาตราจารยพ์ิเศษ เจรญิ วรรธนะสนิ 
ที่จะพน้จากต าแหนง่ตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการของบรษัิทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ โดยให้
ศาตราจารยพ์ิเศษ เจรญิ วรรธนะสนิ ด ารงสถานะเป็นกรรมการอิสระของบรษัิทฯ 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมน่บัผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 
วันที่ 31 มีนาคม 2566 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามบทบญัญตัิมาตรา 120 แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีม่ี
การแกไ้ขเพิ่มเติม) ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี
ของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีตามหลกัเกณฑข์องพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที่เก่ียวขอ้ง โดยได้
พิจารณาผลการปฏิบตัิงานของผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผูส้อบ
บญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั มีความเป็นอิสระ เหมาะสมในการท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และได้
ปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ จึงไดน้ าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อ
พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2566 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี  ้เป็นผูต้รวจสอบและแสดงความเห็นต่อ 
งบการเงินของบรษัิทฯ 

(1) นายพรอนนัต ์กิจนะวนัชยั ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 7792 (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบ
การเงินของบริษัทฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564 และรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 
มีนาคม 2565) และ/หรอื 

(2) นางสาวศิราภรณ ์เอือ้อนนัตก์ลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 3844 (เคยเป็นผูล้งลายมอื
ช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2555 ถึงรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 
31 มีนาคม 2559) และ/หรอื 

(3) นางชลรส สนัติอัศวราภรณ์ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต เลขทะเบียน 4523 (ยังไม่เคยเป็นผูล้ง
ลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิทฯ) 

ทัง้นี ้ผูส้อบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมานี ้ไม่มีความสมัพันธ์หรือส่วนไดเ้สียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย 
กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และไม่เป็นผูส้อบบญัชีรายเดิมที่ปฏิบตัิหนา้ที่สอบทานหรือตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแลว้ 7 รอบปีบญัชี ดงันัน้ ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอมานี ้จึงมีคณุสมบตัิ
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ถกูตอ้งตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวขอ้ง ซึง่ขอ้มลูประวตัิและประสบการณก์ารท างานของผูส้อบ
บญัชีทัง้ 3 ทา่น ปรากฏตามสิง่ที่แนบมาดว้ย 3 

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด 
วนัที่ 31 มีนาคม 2566 ของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั แลว้ มีความเห็นว่าค่าสอบบญัชีที่เสนอเหมาะสมกบัขอบเขต
การสอบบญัชี จึงไดน้ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาก าหนดค่า
สอบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่  31 มีนาคม 2566 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 6.2 ลา้นบาท ซึ่ง
เทา่กบัรอบระยะเวลาบญัชีที่ผา่นมา 

รายละเอียดคา่สอบบญัชีของบรษัิทฯ เปรยีบเทียบกบัปีที่ผา่นมา มีดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี
รอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 

2565 2566 

คา่ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 3,200,000 บาท 3,200,000 บาท 

คา่สอบทานงบการเงินระหวา่งกาล  
(ส าหรบัรอบระยะเวลาสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน, 
30 กนัยายน และ 31 ธนัวาคม) 

1,800,000 บาท 
(ไตรมาสละ 600,000 บาท) 

1,800,000 บาท 
(ไตรมาสละ 600,000 บาท) 

คา่สอบทานงบการเงินรวม  
(ส  าหรบัรอบระยะเวลาสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน, 
30 กนัยายน, 31 ธนัวาคม และ 31 มีนาคม) 

1,200,000 บาท 
(ไตรมาสละ 300,000 บาท) 

1,200,000 บาท 
(ไตรมาสละ 300,000 บาท) 

รวม 6,200,000 บาท 6,200,000 บาท 

ทั้งนี ้ ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่  31 มีนาคม 2566  
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง 
โดยในรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไดจ้่ายค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) 
ใหแ้ก่บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั และบรษัิทในกลุม่ของบรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นจ านวนรวม 10.1 ลา้นบาท  

บริษัทฯ ขอแจง้ใหท้ราบว่า ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2566 ผูส้อบบญัชีจาก
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด จะเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทย่อยจ านวน 39 บริษัท โดยบริษัทย่อยจ านวน 1 บริษัท ได้
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายอื่นเป็นผูส้อบบญัชี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดแูลใหส้ามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนด
ระยะเวลา โดยค่าสอบบัญชีในเบือ้งต้นของบริษัทย่อยจ านวน 40 บริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่   
31 มีนาคม 2566 เป็นจ านวนเงินประมาณ 23.7 ลา้นบาท  

รายละเอียดคา่สอบบญัชีของบรษัิทยอ่ยเปรยีบเทียบกบัปีที่ผา่นมา มีดงันี ้

รอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที ่31 มีนาคม 

2565 2566 

21.6 ลา้นบาท 23.7 ลา้นบาท 
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ค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อยส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565 มีจ านวนเพิ่มขึน้
จากที่แจง้ไวใ้นเบือ้งตน้ท่ี 21.3 ลา้นบาท เนื่องจากจ านวนบรษัิทยอ่ยเพิ่มขึน้ในระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชีจากเดมิจ านวน 
41 บรษัิท เป็นจ านวน 42 บรษัิท 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณา
กลั่นกรองอย่างเหมาะสมแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจากบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากัด ไดแ้ก่ นายพรอนนัต ์กิจนะวนัชัย และ/หรือ นางสาวศิราภรณ ์เอือ้อนนัตก์ุล 
และ/หรือ นางชลรส สนัติอศัวราภรณ ์เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ
วันที่ 31 มีนาคม 2566 และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 6.2 ลา้นบาท 
ตลอดจนรบัทราบเก่ียวกับการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและค่าสอบบัญชีในเบือ้งตน้ของบริษัทย่อยของ
บรษัิทฯ ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน โดยไมน่บัผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท  
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ย ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2022 

บริษัทฯ ประสงคท์ี่จะออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใตโ้ครงการ BTS Group ESOP 2022 ช่ือ “ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท  
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) ท่ีออกใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครัง้ที่ 7 
(BTS-WG)” (“ใบส าคญัแสดงสทิธิ BTS-WG”) จ านวนไมเ่กิน 61,000,000 หนว่ย โดยไมค่ิดมลูคา่ ทัง้นี ้เพื่อตอบแทนผลการ
ปฏิบตัิงานของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ และบริษัทย่อย เป็นขวญัและก าลงัใจ
ใหก้บักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีสว่นรว่มในความส าเร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่
ผ่านมา และเพื่อสรา้งแรงจูงใจใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานในการรว่มกนัสรา้งความเจริญเติบโตในอนาคตของ
บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย รวมทัง้เป็นการรกัษาบคุลากรที่ส  าคญัใหป้ฏิบตัิงานกบับรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยในระยะยาว อนัจะสง่ 
ผลดีตอ่การปฏิบตัิงานและการด าเนินงานของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยในอนาคต ซึง่การด าเนินการดงักลา่วจะเป็นประโยชน์
ต่อผูถื้อหุน้เนื่องจากเป็นการสรา้งแรงจูงใจใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานปฏิบตัิงานอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งจะสง่ 
ผลดีตอ่ผลประกอบการของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย และก่อใหเ้กิดผลตอบแทนสงูสดุตอ่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ในอนาคต 

โครงการ BTS Group ESOP 2022 จะด าเนินการในลักษณะโครงการ 1 ปี โดยก าหนดอายุของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-WG ไว ้5 ปี นบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ และก าหนดอตัราการใชส้ิทธิที่ใบส าคญัแสดง
สิทธิ BTS-WG 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้ ทัง้นี ้สรุปสาระส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-WG เช่น ราคา
การใชส้ิทธิ เง่ือนไขการใชส้ิทธิ ระยะเวลาการใชส้ิทธิ เหตกุารณก์ารปรบัสิทธิ และรายละเอียดที่ส  าคญัอื่น ๆ ปรากฏตาม 
สิง่ที่สง่มาดว้ย 4 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างตน้ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุน้พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-WG ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใตโ้ครงการ BTS 
Group ESOP 2022 จ านวนไม่เกิน 61,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมลูคา่ และมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื 
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คณะกรรมการบรหิารมีอ านาจ (ก) ก าหนดรายช่ือกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานผูม้ีสทิธิไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิ BTS-WG และจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-WG ที่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานแต่ละรายดงักล่าวจะไดร้บั 
โดยจะไม่มีกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานรายใดไดร้บัการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิเกินกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวน
ใบส าคญัแสดงสทิธิ BTS-WG ทัง้หมด โดยพิจารณาจากปัจจยัตา่ง ๆ  ซึง่ไดแ้ก่ ผลงาน อายงุาน ต าแหนง่ และประสบการณ ์
โดยบรษัิทฯ จะด าเนินการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ BTS-WG ใหเ้สรจ็ภายใน 1 ปีนบัแตว่นัท่ีไดร้บัมติอนมุตัิจากที่ประชมุ
ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ (ข) พิจารณาก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิ BTS-WG เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ  BTS-WG และวิธีการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-WG เป็นตน้ (ค) ลงนามในค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จ  าเป็นและ
เก่ียวขอ้งกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-WG ซึ่งรวมถึงการติดต่อและยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั 
และเอกสารดงักลา่วตอ่หนว่ยงานราชการหรอืหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และ (ง) ด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการ
ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ BTS-WG ตามสมควร  

ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนที่
ไดพ้ิจารณาความเหมาะสม ขอ้ก าหนดและเง่ือนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
BTS Group ESOP 2022 แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2022 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท  และ/หรือ 
คณะกรรมการบรหิารมีอ านาจด าเนินการตา่ง ๆ  ที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ 
BTS-WG ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
และตอ้งไมม่ีผูถื้อหุน้ซึง่ถือหุน้รวมกนัเกินกวา่รอ้ยละ 10 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุออกเสยีงคดัคา้น 

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) 

ตามที่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที่ 19 กรกฎาคม 2564 ไดม้ีมติอนมุตัิแผนการเพิ่ม
ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 2,600,000,000.00 บาท โดยการ
ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 650,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 4 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) ตลอดจนมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทมีอ านาจด าเนินการตา่ง ๆ ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุของบรษัิทฯ นัน้  

ปัจจบุนั บรษัิทฯ ยงัไมไ่ดด้  าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ ตอ่บุคคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) ตามแผนการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ขา้งตน้แตอ่ยา่งใด 
ทัง้นี ้ระยะเวลาในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วจะสิน้สดุลงในวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 นี ้ซึง่เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเปิดเผย
สารสนเทศ และการปฏิบตัิการใด ๆ เก่ียวกบัการเพิ่มทนุของบรษัิทจดทะเบียน พ.ศ. 2554  
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อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยงัคงมีความจ าเป็นตอ้งจดัหาแหลง่เงินทนุส าหรบัรองรบัแผนการลงทนุในอนาคต 
ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

วตัถปุระสงคใ์นการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนเพื่อขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง จึงมีความ
ประสงคจ์ะระดมทนุเพื่อเป็นแหลง่เงินทนุส าหรบัรองรบัแผนการลงทนุในอนาคตไดอ้ยา่งทนักาล โดยการเพิ่มทนุจดทะเบียน
ของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 2,600,000,000.00 บาท (หรือเท่ากับประมาณ 
รอ้ยละ 4.94 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษัทฯ) โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 650,000,000 หุน้  
มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 4 บาท เพื่อเสนอขายตอ่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

แผนการใชเ้งินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้ 

บรษัิทฯ มีแผนการจะน าเงินทนุท่ีจะไดร้บัจากการเพิ่มทนุไปใชใ้นการลงทนุในโครงการต่าง ๆ เพื่อขยาย
กิจการของบริษัทฯ รวมถึงใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนส าหรบัการด าเนินกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต โดย
บริษัทฯ จะพิจารณาการลงทุนที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชนต์่อธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนใหผ้ลตอบแทนที่  
นา่พอใจและสรา้งมลูคา่ใหแ้ก่บรษัิทฯ และผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

รายละเอียดเก่ียวกบัโครงการ 

รายละเอียดการลงทนุจะขึน้อยูก่บัโอกาสและความคุม้คา่ของการลงทนุในขณะนัน้  

ผลกระทบที่คาดวา่จะมีตอ่ผูถื้อหุน้เดิมจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ  

ภายใตส้มมติฐานว่าหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 650,000,000 หุน้ ไดร้บัการจองซือ้เต็มทัง้
จ านวนที่ราคา 7.92 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดรอ้ยละ 10 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้ของ
บริษัทฯ ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลงั 7 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิให้
เสนอวาระเรื่องการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งตรง
กับวนัที่ 19 พฤษภาคม 2565 ถึงวนัที่ 27 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเท่ากับ 8.80 บาท (พิจารณาขอ้มูลไดจ้าก SETSMART ที่ 
www.setsmart.com) (ทัง้นี ้ราคาเสนอขายสดุทา้ยจะถกูพิจารณาก าหนดอีกครัง้เมื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาจดัสรร
หุน้สามญัเพิ่มทนุในแตล่ะครัง้) รายละเอียดมีดงัตอ่ไปนี ้

ก. ผลกระทบตอ่การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) สามารถค านวณไดจ้ากสตูรตอ่ไปนี ้

Price Dilution  = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
 ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  

   =    8.80 – 8.76  
                         8.80 

   = รอ้ยละ 0.45 

โดยที่  

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = 8.80 บาทตอ่หุน้ 
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จ านวนหุน้ Paid-up = 13,167,610,605 หุน้ (กลา่วคือ จ านวนหุน้ที่จ  าหนา่ย
ได้แลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการ
บริษัทมีมติอนุมัติใหเ้สนอวาระเรื่องการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบรษัิทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) ตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้) 

ราคาเสนอขาย  = 7.92 บาทตอ่หุน้ 

จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย = 650,000,000 หุน้ 

ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย 

= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุน้ Paid-up) + (ราคาเสนอขาย x จ านวนหุน้ที่เสนอขาย) 
         จ านวนหุน้ Paid-up + จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย 

=  (8.80 x 13,167,610,605) + (7.92 x 650,000,000) 
            13,167,610,605 + 650,000,000 

=  8.76 บาทตอ่หุน้ 

ข. ผลกระทบต่อการลดลงของสดัสว่นการถือหุน้ (Control Dilution) สามารถค านวณไดจ้ากสตูร
ตอ่ไปนี ้

Control Dilution =  จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย  
 จ านวนหุน้ Paid-up + จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย 

 =  650,000,000 . 
 13,167,610,605 + 650,000,000 

   = รอ้ยละ 4.70 

ดว้ยเหตผุลดงักลา่วขา้งตน้ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาและอนมุตัิแผนการเพิ่มทนุจดทะเบียน
ของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 2,600,000,000.00 บาท (หรือเท่ากับประมาณ 
รอ้ยละ 4.94 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษัทฯ) โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน  650,000,000 หุน้  
มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 4 บาท เพื่อเสนอขายตอ่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาเหตผุล ความจ าเป็น แผนการใชเ้งิน ความสมเหตสุมผลในการเพิ่มทุน 
และผลกระทบที่อาจเกิดขึน้อนัเนื่องมาจากการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) ดังกล่าวแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมัติแผนการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ตามรายละเอียดขา้งตน้ โดยมี
ความเห็นดงันี ้
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(1) เหตผุลและความจ าเป็นของการเพิ่มทนุ 

เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการลงทนุเพื่อขยายกิจการของกลุม่บริษัทในอนาคตอย่างต่อเนื่อง การ
เพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จะช่วยใหบ้รษัิทฯ มี
แหลง่เงินทนุที่สามารถใชใ้นการรองรบัแผนการลงทนุเพื่อขยายกิจการในอนาคตไดอ้ยา่งทนักาล  

(2) ความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้ 

บริษัทฯ มีแผนการจะน าเงินทนุที่จะไดร้บัจากการเพิ่มทนุไปใชใ้นการลงทนุในโครงการตา่ง ๆ 
เพื่อขยายกิจการของบริษัทฯ รวมถึงใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรบัการด าเนินกิจการของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการลงทนุที่มีความเหมาะสมและ
เป็นประโยชนต์่อธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนใหผ้ลตอบแทนที่น่าพอใจและสรา้งมลูค่าใหแ้ก่
บริษัทฯ และผูถื้อหุน้ในระยะยาว ทัง้นี ้จ านวนเงินที่ใช้ในการลงทุนดังกล่าวยังมีความไม่
แนน่อน โดยขึน้อยูก่บัโอกาสและความคุม้คา่ของการลงทนุในขณะนัน้ ๆ และเมื่อเทียบกบัการ
กูย้ืมเงินแลว้จะไมท่ าใหอ้ตัราสว่นก าไรสทุธิตอ่หุน้ (Earnings per Share) ลดลง 

(3) ความสมเหตสุมผลของการเพิ่มทนุและแผนการใชเ้งิน 

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) มีความ
สมเหตุสมผล เนื่องจากจะช่วยเสริมสภาพคล่องและความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ 
และยงัเป็นการรกัษาระดบัอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผูถื้อหุน้ (Debt-to-Equity Ratio) ของ
บรษัิทฯ ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีต ่าอีกดว้ย 

(4) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและ  
ผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ จากการเพิ่มทนุและแผนการใชเ้งิน 

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จะช่วยให้
บรษัิทฯ มีความคลอ่งตวัในการใชแ้หลง่เงินทนุเพื่อเตรยีมความพรอ้มส าหรบัแผนการลงทุนใน
อนาคตไดอ้ยา่งทนักาล 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยนบัผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 2,679,721,768.00 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจ านวน 73,873,395,724.00 บาท เป็นจ านวน 71,193,673,956.00 บาท โดยการ
ตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 669,930,442 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 4 บาท 

สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะ (1) ออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ให้แก่
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใตโ้ครงการ BTS Group ESOP 2022 และ (2) เพิ่มทนุ
จดทะเบียนของบรษัิทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เสนอในวาระท่ี 8 และวาระท่ี 9 ขา้งตน้ อยา่งไร
ก็ดี มาตรา 136 แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ก าหนดวา่ บรษัิทมหาชน
จ ากัดจะเพิ่มทุนจากจ านวนที่จดทะเบียนไวแ้ลว้ได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึน้ และจะกระท าได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้
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ออกจ าหน่ายและไดร้บัช าระเงินค่าหุน้ครบถว้นแลว้ เวน้แต่หุน้ที่เหลือนัน้เป็นหุน้ที่ออกไวเ้พื่อรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพหรอื
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้ 

ดว้ยเหตผุลดงักลา่วขา้งตน้ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จ านวน  2,679,721,768.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน  73,873,395,724.00 บาท เป็นจ านวน 
71,193,673,956.00 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัไมไ่ดอ้อกจ าหนา่ยของบรษัิทฯ จ านวน 669,930,442 หุน้ มลูคา่ที่
ตราไวหุ้น้ละ 4 บาท ซึง่ประกอบดว้ย 

(1) หุน้ที่จัดสรรไวเ้พื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทนุ
จดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 650,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 4 บาท 
ซึ่งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวนัที่ 19 กรกฎาคม 2564 และบริษัทฯ ยงัไม่ไดด้  าเนินการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ทัง้นี ้ระยะเวลาในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วจะสิน้สดุลงในการประชุมสามญัผู้
ถือหุน้ประจ าปี 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตัิการใด ๆ เก่ียวกบัการเพิ่มทนุของบรษัิทจดทะเบียน พ.ศ. 2554 

(2) หุน้ที่จัดสรรไวเ้พื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท   
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) ที่ออกใหแ้ก่พนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครัง้ที่ 6 (BTS-WF) (“ใบส าคญั
แสดงสิทธิ BTS-WF”) จ านวน 18,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 4 บาท ซึ่งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2564 เมื่อวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2564 และบรษัิทฯ ยงัไมไ่ดด้  าเนินการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ BTS-WF 

(3) หุ้นคงเหลือที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  BTS-W6 จ านวน 
282,048 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 4 บาท โดยบรษัิทฯ ไดจ้ดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ BTS-W6 จ านวนไมเ่กิน 658,407,985 
หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมลูค่า ตามมติที่ประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที่ 19 กรกฎาคม 2564 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-W6 จ านวน 
658,125,937 หน่วยเท่านัน้ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหุน้คงเหลือจากการจดัสรรเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 
BTS-W6 ดงักลา่วขา้งตน้ 

(4) หุ้นคงเหลือที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  BTS-W7 จ านวน 
552,683 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 4 บาท โดยบรษัิทฯ ไดจ้ดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-W7 จ านวนไมเ่กิน 1,316,815,970 
หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมลูค่า ตามมติที่ประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที่ 19 กรกฎาคม 2564 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-W7 จ านวน 
1,316,263,287 หนว่ยเทา่นัน้ ดงันัน้ บรษัิทฯ จึงมีหุน้คงเหลอืจากการจดัสรรเพื่อรองรบัการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 
BTS-W7 ดงักลา่วขา้งตน้ 

(5) หุ้นคงเหลือที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  BTS-W8 จ านวน 
1,095,711 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 4 บาท โดยบรษัิทฯ ไดจ้ดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ BTS-W8 จ านวนไมเ่กิน 2,633,631,940 
หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมลูค่า ตามมติที่ประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที่ 19 กรกฎาคม 2564 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-W8 จ านวน 
2,632,536,229 หนว่ยเทา่นัน้ ดงันัน้ บรษัิทฯ จึงมีหุน้คงเหลอืจากการจดัสรรเพื่อรองรบัการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 
BTS-W8 ดงักลา่วขา้งตน้ 
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ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนมุตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
จ านวน 2,679,721,768.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน  73,873,395,724.00 บาท เป็น
จ านวน 71,193,673,956.00 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษัทฯ 
จ านวน 669,930,442 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 4 บาท ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยนบัผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่  10 
ขา้งตน้ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมตัิแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้  4. โดยใหใ้ช้
ขอ้ความตอ่ไปนีแ้ทน 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน 71,193,673,956.00 บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพนัหนึ่งรอ้ยเกา้สิบสาม
ลา้นหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันเกา้รอ้ย
หา้สบิหกบาท) 

 แบง่ออกเป็น 17,798,418,489 หุน้ (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดรอ้ยเก้าสิบแปด
ลา้นสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพนัสี่รอ้ยแปด
สบิเกา้หุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ 4 บาท (สีบ่าท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุน้สามญั 17,798,418,489 หุน้ (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดรอ้ยเก้าสิบแปด
ลา้นสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพนัสี่รอ้ยแปด
สบิเกา้หุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธิ - หุน้ ( - )” 

ทัง้นี ้ใหบ้คุคลที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิที่กรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ  านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ
ของบริษัทฯ ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดขา้งตน้  

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยนบัผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 2,844,000,000.00 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 71,193,673,956.00 บาท เป็นจ านวน 74,037,673,956.00 บาท โดย
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 711,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท 

สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงคจ์ะ  (1) ออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ให้แก่
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใตโ้ครงการ BTS Group ESOP 2022 และ (2) เพิ่มทนุ
จดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เสนอในวาระที่ 8 และวาระที่ 9 ขา้งตน้ ดงันัน้ 
จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาและอนมุตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 2,844,000,000.00 บาท จากทนุจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 71,193,673,956.00 บาท เป็นจ านวน 74,037,673,956.00 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุน
จ านวน 711,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 4 บาท เพื่อรองรบั (ก) การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ BTS-WG 
จ านวนไม่เกิน 61,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  4 บาท และ (ข) การเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด  (Private 
Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 
650,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 4 บาท รายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบ
รายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) ตามสิง่ที่แนบมาดว้ย 5 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
จ านวน 2,844,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน  71,193,673,956.00 บาท เป็น
จ านวน 74,037,673,956.00 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 711,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตรา
ไวหุ้น้ละ 4 บาท ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยนบัผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

ทัง้นี ้อาจมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงจ านวนทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระนี ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัท่ี
ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่  12 
ขา้งตน้ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมตัิแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้  4. โดยใหใ้ช้
ขอ้ความตอ่ไปนีแ้ทน 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน 74,037,673,956.00 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พนัสามสิบเจ็ดลา้นหกแสน
เจ็ดหมื่นสามพนัเกา้รอ้ยหา้สบิหกบาท) 

 แบง่ออกเป็น 18,509,418,489 หุน้ (หนึง่หมื่นแปดพนัหา้รอ้ยเกา้ลา้นสี่แสน
หนึง่หมื่นแปดพนัสีร่อ้ยแปดสบิเกา้หุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ 4 บาท (สีบ่าท) 
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 โดยแยกออกเป็น:   

 หุน้สามญั 18,509,418,489 หุน้ (หนึง่หมื่นแปดพนัหา้รอ้ยเกา้ลา้นสี่แสน
หนึง่หมื่นแปดพนัสีร่อ้ยแปดสบิเกา้หุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธิ - หุน้ (                     -  )” 

ทัง้นี ้ใหบ้คุคลที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิที่กรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ  านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ 
ของบรษัิทฯ ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยนบัผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 14 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ (ก) การใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
ภายใต้ โครงการ BTS Group ESOP 2022 และ (ข) การเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงคจ์ะ (1) ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-WG ใหแ้ก่กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใตโ้ครงการ BTS Group ESOP 2022 และ (2) เพิ่มทนุจดทะเบียนของ
บริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เสนอในวาระที่ 8 และวาระที่ 9 ขา้งตน้ ดงันัน้ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุ
พิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ จ านวนไมเ่กิน 711,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 4 บาท ดงันี ้

(1) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 61,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 4 บาท 
เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-WG โดยราคาการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-WG จะเป็นราคา
ที่ไม่ต  ่ากว่ามูลค่าที่ตราไวข้องหุน้ของบริษัทฯ และสูงกว่าราคาตลาด และมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
คณะกรรมการบริหารมีอ านาจด าเนินการใด ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วตามสมควร 
ซึง่รวมถึงการลงนามในค าขออนญุาต ค าขอผอ่นผนั ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุดงักลา่ว การติดตอ่และยื่นค าขออนญุาต ค าขอผอ่นผนั และเอกสารดงักลา่วตอ่หนว่ยงานราชการหรอืหนว่ยงานที่เก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ทัง้นี ้ราคาการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-WG ดงักลา่ว จะตอ้งเป็นราคาที่ไม่ต  ่ากวา่มลูคา่ที่
ตราไวข้องหุน้ของบริษัทฯ และสงูกว่าราคาตลาดตามที่ก าหนดในประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยท์ี่ สจ. 39/2551 เรื่อง การค านวณราคาเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละการก าหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณา
การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหมใ่นราคาต ่า ลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2551 โดยก าหนดราคาตลาดเทา่กบัราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั
ของหุน้สามญัของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดตอ่กนั ก่อนวนัที่คณะกรรมการ
บริษัทมีมติใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมตัิการออกและจดัสรร 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-WG คือ ระหว่างวนัที่ 6 พฤษภาคม 2565 ถึงวนัที่ 27 พฤษภาคม 2565 (พิจารณาขอ้มลูไดจ้าก 
SETSMART ที่ www.setsmart.com) ทัง้นี ้ตามวิธีการค านวณที่ระบใุนสิง่ที่แนบมาดว้ย 4  
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(2) จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 650,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 4 
บาท เพื่อเสนอขายตอ่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ แบบมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate) และมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทมีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง (ก) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุในคราวเดียวทัง้จ านวน หรือหลายคราว (ข) ก าหนด
ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย รายช่ือบคุคลในวงจ ากดั ตลอดจนก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง
กบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว (ค) เจรจา ตกลง และลงนามในสญัญา และ/หรอื เอกสารใด ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้ง
กับการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว รวมถึงการแกไ้ขสญัญาและเอกสารดงักล่าว ตลอดจนพิจารณาแต่งตัง้ที่ปรึกษา
ทางการเงิน ที่ปรกึษากฎหมาย ผูจ้ดัจ าหนา่ยหลกัทรพัย ์และ/หรอื ผูใ้หบ้รกิารอื่นใด (หากจ าเป็น) (ง) ลงนามในค าขออนญุาต 
ค าขอผ่อนผนั ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ซึ่งรวมถึงการติดตอ่
และยื่นค าขออนญุาต ค าขอผอ่นผนั และเอกสารดงักลา่วตอ่หนว่ยงานราชการหรอืหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (ไมว่า่ในประเทศ
หรอืตา่งประเทศ) ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย และ (จ) ด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วตามสมควร 

ทัง้นี ้หากมีการเสนอขาย (Private Placement) บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากดั ซึง่เป็นผูล้งทนุสถาบนั และ/หรอื ผูล้งทนุเฉพาะเจาะจงซึง่มีจ านวนไมเ่กิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดย 
ผูล้งทุนจะตอ้งไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ และราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลใน
วงจ ากัด ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ดงักล่าวจะตอ้งเป็น
ราคาที่ดีที่สดุตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุต่อผูล้งทนุ ซึ่งราคาเสนอขายดงักลา่วอาจมีสว่นลดได้
แตต่อ้งไมเ่กินกวา่รอ้ยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 72/2558 เรือ่ง การอนญุาต
ใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ออกใหมต่่อบคุคลในวงจ ากดั ลงวนัที่ 28 ตลุาคม 2558 ซึ่งค านวณจากราคาถัวเฉลีย่
ถ่วงน า้หนกัของหุน้ของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลงัไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัท าการติดตอ่กนั แต่ไมเ่กิน 
15 วนัท าการติดตอ่กนั ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบรษัิทก าหนดราคาเสนอขายเพื่อจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุในแตล่ะครัง้ 

รายละเอียดของการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ เพื่อรองรบั (ก) การใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิ BTS-WG และ (ข) การเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บรษัิทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) ตามสิง่ที่แนบมาดว้ย 5 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุน้อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ  
บริษัทฯ เพื่อรองรบั (ก) การใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-WG ที่ออกใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใตโ้ครงการ BTS Group ESOP 2022 และ (ข) การ
เสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  
แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร (แลว้แต่กรณี) มีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทนุดงักลา่ว ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน โดยไมน่บัผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน  
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 ทัง้นี ้อาจมีการแกไ้ขเปลีย่นแปลงการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ ในวาระนี ้เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัท่ีไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

วาระที่ 15 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ 

เพื่อเป็นการสนบัสนนุการลงทุน การขยายธุรกิจ การด าเนินงานของบริษัทฯ การเพิ่มสภาพคลอ่งทาง
การเงินและความสามารถในการช าระหนีข้องบริษัทฯ เพื่อใชใ้นการช าระหนีแ้ละไถ่ถอนหุน้กูเ้ดิมของบริษัทฯ และเพื่อใช้
เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนมุัติการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษัิทฯ 
โดยมีวงเงินรวมกันทัง้สิน้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) ไม่เกิน 90,000 ลา้นบาท หรือสกุลเงินอื่นในจ านวน
เทียบเท่า (ซึ่งมีผลเท่ากบัเป็นการเพิ่มวงเงินการออกหุน้กูอ้ีกจ านวน 30,000 ลา้นบาท จากวงเงินเดิมซึ่งที่ประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ของบรษัิทฯ ไดอ้นมุตัิไวจ้  านวน 60,000 ลา้นบาท) โดยมีรายละเอียดเบือ้งตน้ดงันี ้

ประเภท : หุน้กู้ทุกประเภทและรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นหุน้กู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อหรือไม่ระบุช่ือผู้ถือ 
ประเภทดอ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ยสิทธิ มีหรือไม่มีหลกัประกัน มีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้  
ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุน้กู้
ในแตล่ะคราว 

สกุลเงนิ : เงินบาท หรอืเงินสกลุตา่งประเทศ ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงคแ์ละความเหมาะสมของ
สภาวะตลาดในขณะท่ีมีการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะคราว  

วงเงนิ : จ านวนเงินตน้ของหุน้กู ้(ตามมลูค่าที่ตราไว)้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) 
ตอ้งมีจ านวนรวมกนัไมเ่กิน 90,000 ลา้นบาท หรอืสกลุเงินอื่นในจ านวนเทียบเทา่ 

อาย ุ : สงูสดุไม่เกิน 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที่ออกหุน้กูใ้นแต่ละคราว เวน้แต่กรณีของหุน้กูท้ี่ครบ
ก าหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลกิกิจการ (Perpetual Bond) 

การเสนอขาย : (ก) เสนอขายหุน้กูใ้นคราวเดียวหรือหลายคราว หรือเป็นโครงการ หรือในลกัษณะ
หมนุเวียน (Revolving Basis) และ 

(ข) เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป หรือ
เสนอขายในวงจ ากัด (ผูล้งทุนสถาบนั หรือผูล้งทุนรายใหญ่ หรือผูล้งทุนโดย
เฉพาะเจาะจง) ในเวลาเดียวกนัหรอืตา่งกนั (ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือ ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือ กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งที่มีผล
บงัคบัใชใ้นขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะคราว) และไมว่า่จะเสนอขาย
ประเภทใดประเภทหนึง่หรอืหลายประเภทในคราวเดียวหรอืหลายคราว 

อัตราดอกเบีย้ : ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว หรือตาม
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของหุน้กู ้ 

การไถถ่อนก่อนครบ
ก าหนด 

: ผูถื้อหุน้กูแ้ละบริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูก้่อนวนัครบก าหนด ทัง้นี ้เป็นไป
ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของหุน้กูท้ี่ออกในแตล่ะคราว 
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และมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีอ านาจในการ
ด าเนินการตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) การก าหนดข้อก าหนดและเง่ือนไข รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ อันจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับ 
การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ต่ละครัง้ เช่น การก าหนดช่ือเฉพาะของหุน้กู้ จ านวนหน่วยหุน้กูท้ี่
ออกและเสนอขายในแตล่ะครัง้ ประเภทหุน้กู ้หลกัประกนั (ถา้มี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ
หุน้กู้ วันครบก าหนดไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุน้กู้ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตรา
ดอกเบีย้ วิธีการช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ วิธีการจดัสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นตน้ 

(ข) การแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน ผูจ้ัดจ าหน่ายหลกัทรพัย ์นายทะเบียนหุน้กู้ ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 
สถาบันการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุน้กู้ หรือบุคคลอื่นใดที่
เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้ซึง่จะตอ้งมีการแตง่ตัง้ตามกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง หรอืใน
กรณีอื่นใดตามที่บรษัิทฯ เห็นสมควร 

(ค) การเขา้เจรจา ตกลง ลงนาม แกไ้ข ในสญัญา หรอืเอกสารตา่ง ๆ ที่จ าเป็น และเก่ียวขอ้งกบัการออก
และเสนอขายหุน้กู ้รวมถึงติดต่อ ใหข้อ้มูล และยื่นเอกสารหลกัฐานกับส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย ธนาคารแหง่ประเทศไทย หรอื
หนว่ยงานหรอืบคุคลใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้รวมถึงการจดทะเบียนหรือขึน้
ทะเบียนหุน้กูก้บัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยหรือตลาดรองอื่น ๆ และมีอ านาจในการด าเนินการ
ใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งหรอืจ าเป็นส าหรบัการออกและเสนอขายหุน้กูท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(ง) การแต่งตัง้บุคคลใด ๆ เป็นผูร้บัมอบอ านาจ ผูแ้ทน หรือตวัแทนของตนเพื่อกระท าการต่าง ๆ 
ตามขอ้ (ก) – (ค) ขา้งตน้ 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาเหตุผล และขอ้ก าหนดและเง่ือนไขเก่ียวกับการออกและเสนอขาย  
หุน้กูข้องบรษัิทฯ แลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษัิทฯ 
และมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีอ านาจในการ
ก าหนดรายละเอียดตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้ตามรายละเอียดขา้งตน้ ตลอดจน
ด าเนินการตา่ง ๆ เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ และผูถื้อหุน้  

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยนบัผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนนดว้ย 

วาระที่ 16 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี)  

บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เป็นการ
ลว่งหนา้ไดใ้นช่วงระหว่างวนัท่ี 27 ธันวาคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ตามรายละเอียดที่ไดเ้ผยแพรผ่่านเว็บไซตข์อง
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเว็บไซตข์องบริษัทฯ เมื่อวนัท่ี 24 ธันวาคม 2564 อย่างไรก็ดี ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระ
การประชมุในครัง้นี ้ 

บริษัทฯ ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 
13 มิถนุายน 2565 
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ในการนี ้เพื่อเป็นการรกัษาสิทธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้  ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วม
ประชมุดว้ยตนเอง ผู้ถอืหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนตน ซึง่ขอ้มลูของกรรมการอิสระมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่แนบมาดว้ย 7 โดยบรษัิทฯ ไดจ้ดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะ
แบบ ข. ตามสิง่ที่แนบมาดว้ย 8 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ หรอืผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. หรอื แบบ ค. 
ไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัทฯ ที่ https://www.btsgroup.co.th/th/investor-relations/document/shareholder-meetings โดย
บรษัิทฯ ขอความรว่มมือจากผูถื้อหุน้ โปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารส าหรบัการลงทะเบียนมายงับรษัิทฯ ภายใน
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 โดยใสซ่องไปรษณียต์อบรบัที่บริษัทฯ จดัเตรียมให ้(ไม่ตอ้งปิดแสตมป์ไปรษณีย)์ 
หรอืสง่ทางไปรษณียล์งทะเบียนมายงัส านกัเลขานกุารบรษัิทตามที่อยูข่องบรษัิทฯ ดงันี ้

บรษัิท บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
ส านกัเลขานกุารบรษัิท  
ชัน้ 15 ทีเอสทีทาวเวอร ์21 ซอยเฉยพว่ง ถนนวิภาวดี-รงัสติ  
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900  

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามเก่ียวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม  
โดยบริษัทฯ ขอใหส้่งค าถาม พรอ้มระบุช่ือ ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์และอีเมล (ถา้มี) ที่สามารถติดต่อได ้มาทางอีเมล 
CompanySecretary@btsgroup.co.th หรอืสง่ทางไปรษณียล์งทะเบียนมายงัส านกัเลขานกุารบรษัิท ตามที่อยูข่า้งตน้ 

ผูถื้อหุน้ที่ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถรบัชมการถ่ายทอดสดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565 (ระบบ Live Streaming) ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทฯ ที่ http://www.btsgroup.co.th/th โดยจะเป็นช่องทาง
ส าหรบัรบัชมการประชมุเทา่นัน้ ผูถื้อหุน้ไมส่ามารถออกเสียงลงคะแนนหรอืสง่ค าถามผา่นช่องทางดงักลา่วได ้ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้
สามารถลงทะเบียนรับชมโดยระบุเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย ์(10 หลัก) ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบหนังสือเชิญประชุม 
(แบบฟอรม์ลงทะเบียนท่ีมี QR Code) ตามสิง่ที่แนบมาดว้ย 10 โดยจะถ่ายทอดสดในเวลา 13.30 น. เป็นตน้ไป  

อนึง่ จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) บรษัิทฯ มีความ
ห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ถือหุน้และผู้มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง  จึงก าหนด
มาตรการและแนวปฏิบตัิส  าหรบัการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ภายใตส้ถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมา
ดว้ย 12 ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่มีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง โปรดศึกษามาตรการและแนว
ปฏิบัติส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
ข้างต้น 

บริษัทฯ จะเปิดใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 11.30 น. ของวันประชุม 
และเนื่องจากบริษัทฯ จะใชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงในการประชุม ดงันัน้ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้
และผูร้บัมอบฉนัทะโปรดน าแบบหนังสือเชญิประชุม (แบบฟอรม์ลงทะเบียนที่มี QR Code) มาแสดงในวันประชุม 
โดยวิธีการลงทะเบียนและเอกสารที่ตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุม ตลอดจนวิธีการออกเสียงลงคะแนน  มีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาดว้ย 6 โดยบริษัทฯ จะด าเนินการประชุมตามขอ้บงัคบับริษัทที่เก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
รายละเอียดปรากฏตามสิง่ทีแ่นบมาดว้ย 9 
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สิ่งที่แนบมาดว้ย 2 

ข้อมูลประวตัิและประสบการณก์ารท างาน 
ของผู้ได้รับการเสนอชือ่เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 

 นายคีรี กาญจนพาสน ์

 ประเภทกรรมการทีเ่สนอเลอืกตัง้ : กรรมการ 

 อาย ุ 72 ปี 

 สัญชาต ิ ไทย 

 ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัทฯ ประธานกรรมการ /  
ประธานคณะกรรมการบรหิาร /  
ประธานกรรมการพฒันาเพื่อความยั่งยืน 

คุณวุฒทิางการศึกษา  - หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู (วตท.10) ปี 2553 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP)  
ปี 2554 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

การถอืหุน้ในบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและ
บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 

 4,262,575,652 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 32.38 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทฯ 
(ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565)  

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในประเทศไทย 

 2560 – ปัจจบุนั  ประธานคณะกรรมการ บมจ. ย ูซิตี ้

2555 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บมจ. วจีีไอ  

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอืน่  2563 – ปัจจบุนั  กรรมการ บจก. อูต่ะเภา อินเตอรเ์นชั่นแนล เอวิเอชั่น 

2561 – ปัจจบุนั  กรรมการ บจก. บีทีเอส อินฟราสตรคัเจอร ์เซอรว์ิสเซส 

2560 – ปัจจบุนั  กรรมการ บจก. บีทีเอส อินฟราสตรคัเจอร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์

2560 – ปัจจบุนั  กรรมการ บจก. อีสเทิรน์ บางกอกโมโนเรล 

2560 – ปัจจบุนั  กรรมการ บจก. นอรท์เทิรน์ บางกอกโมโนเรล 

2560 – ปัจจบุนั  กรรมการ บจก. อารบ์ี เซอรว์ิสเซส 

2558 – ปัจจบุนั  ประธานคณะกรรมการบรหิาร บมจ. ระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพ 

2553 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บมจ. ระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพ 

2539 – ปัจจบุนั  กรรมการ บมจ. ระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพ 

ประสบการณ ์   

2558 – 2564 

2553 – 2564 

2552 – 2564 

2552 – 2561 

2536 – 2561 

กรรมการ บจก. บีเอสเอส โฮลดิง้ส ์

กรรมการ บจก. แรบบิท รวีอรด์ส 

กรรมการ บจก. บางกอก สมารท์การด์ ซิสเทม 

กรรมการ บจก. บีทีเอส แลนด ์

กรรมการ บจก. ปราณคีร ีแอสเซท็ส ์
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2535 – 2561 

2534 – 2561 

2533 – 2561 

2533 – 2561 

2531 – 2561 

กรรมการ บจก. ธนายง ฟู๊ ด แอนด ์เบเวอเรจ 

กรรมการ บจก. ธนาซติี ้กอลฟ์ แอนด ์สปอรต์ คลบั 

กรรมการ บจก. สยาม เพจจิง้ แอนด ์คอมมวินิเคชั่น 

กรรมการ บจก. ธนายง พรอ็พเพอรต์ี ้แมเนจเมน้ท ์

กรรมการ บจก. นโูว ไลน ์เอเจนซี ่

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีสภาพเป็น
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ 

 -ไมม่ี- 

การเข้าประชุมในรอบระยะเวลาบัญชี 
ที่ผ่านมา 

 - คณะกรรมการบรษัิท : 9/9 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 

- คณะกรรมการบรหิาร : 10/10 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 

- คณะกรรมการพฒันาเพื่อความยั่งยืน : 2/2 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 

วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ  2 มิถนุายน 2536 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  29 ปี 
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ข้อมูลประวตัิและประสบการณก์ารท างาน 
ของผู้ได้รับการเสนอชือ่เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 

 นายสุรพงษ ์เลาหะอัญญา 

 ประเภทกรรมการทีเ่สนอเลอืกตัง้ : กรรมการ 

 อาย ุ 60 ปี 

 สัญชาต ิ ไทย 

 ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัทฯ กรรมการบรหิาร / 
 ผูอ้  านวยการใหญ่สายธุรกิจ MOVE 

คุณวุฒทิางการศึกษา  - วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวศิวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP)  
ปี 2553 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการบรหิารงานพฒันาเมือง (มหานคร รุน่ท่ี 2) 
ปี 2556 สถาบนัพฒันาเมอืง กรุงเทพมหานคร 

การถอืหุน้ในบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและ
บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 

 5,552,627 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.04 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทฯ  
(ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565)  

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในประเทศไทย 

 2549 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. วีจีไอ  

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอืน่  2564 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. แฟนสลิง้ค ์คอมมนูิเคชั่น 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. บีจีเอสอาร ์6 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. บีจีเอสอาร ์81 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. อูต่ะเภา อินเตอรเ์นชั่นแนล เอวเิอชั่น 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. บีทีเอส อินฟราสตรคัเจอร ์เซอรว์ิสเซส 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. บีทีเอส อินฟราสตรคัเจอร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. อีสเทิรน์ บางกอกโมโนเรล 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. นอรท์เทิรน์ บางกอกโมโนเรล 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. อารบ์ี เซอรว์ิสเซส 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร / กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ / ผูอ้  านวยการ
ใหญ่สายบรหิาร (รกัษาการ) บมจ. ระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพ 

2549 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพ 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. แรบบิทเพย ์ซิสเทม 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. บางกอก เพยเ์มนต ์โซลชูนัส ์
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การด ารงต าแหน่งในองคก์รอืน่  2556 – ปัจจบุนั กรรมการ โครงการจดัท ามาตรฐานอาชีพ และคณุวฒุวิิชาชีพ  
สาขาระบบรางและรถไฟความเรว็สงู 

2553 – ปัจจบุนั ที่ปรกึษาคณะอนกุรรมการวชิาการสาขาวิศวกรรมจราจรและขนสง่ 
วิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ ์(วสท.) 

ประสบการณ ์   

2559 – 2564 กรรมการ บจก. แรบบิท แคร ์โบรคเกอร ์

2558 – 2564 กรรมการ บจก. แรบบิท แคร ์

2558 – 2564 กรรมการ บจก. เอเอสเค ไดเรค็ กรุป๊ 

2558 – 2564 กรรมการ บจก. บีเอสเอส โฮลดิง้ส ์

2553 – 2564 กรรมการ บจก. แรบบิท รวีอรด์ส 

2552 – 2564 กรรมการบรหิาร / กรรมการ บจก. บางกอก สมารท์การด์ ซิสเทม 

2558 – 2562 ผูอ้  านวยการใหญ่สายปฏิบตัิการ (รกัษาการ) บมจ. ระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพ 

2552 – 2561 กรรมการ บจก. บีทีเอส แลนด ์

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแยง้
ทางผลประโยชนห์รือมีสภาพเป็นการ
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ 

 -ไมม่ี- 

การเข้าประชุมในรอบระยะเวลาบัญช ี
ที่ผ่านมา 

 - คณะกรรมการบรษัิท : 9/9 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 

- คณะกรรมการบรหิาร : 9/10 ครัง้ (รอ้ยละ 90) 

วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ  30 กรกฎาคม 2553 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  12 ปี 
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ข้อมูลประวตัิและประสบการณก์ารท างาน 
ของผู้ได้รับการเสนอชือ่เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 

 นายคง ชิ เคือง (Mr. Kong Chi Keung) 

 ประเภทกรรมการทีเ่สนอเลอืกตัง้ : กรรมการ 

 อาย ุ 47 ปี 

 สัญชาต ิ องักฤษ 

 ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัทฯ กรรมการบรหิาร / กรรมการสรรหาและก าหนด
 คา่ตอบแทน / รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  

คุณวุฒทิางการศึกษา  - ปรญิญาโทบรหิารธุรกิจ (Executive) สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกิจศศินทร ์
แหง่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- BA (Honorary Degree) Business Administrative, University of Greenwich 
ประเทศสหราชอาณาจกัร 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP)  
ปี 2550 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

การถอืหุน้ในบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและ
บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 

 3,200,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.02 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทฯ 
(ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565)  

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในประเทศไทย 

 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ย ูซิตี ้

2543 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. วีจีไอ  

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอืน่  2564 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการการลงทนุ 
บมจ. แรบบิท ประกนัชีวิต 

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ย ูรมีิกซ ์

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. แรบบิท รวีอรด์ส 

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. บางกอก สมารท์การด์ ซิสเทม 

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ Rocket Holdings HK Limited 

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. แคพรคิอรน์ ฮิลล ์

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ไพรม์ แอเรยี รเีทล 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ไพรม์ แอเรยี 12 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ไพรม์ แอเรยี 38 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. บีจีเอสอาร ์6 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. บีจีเอสอาร ์81 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. อูต่ะเภา อินเตอรเ์นชั่นแนล 
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2563 – ปัจจบุนั  กรรมการ บจก. หมอชิตแลนด ์

2562 – ปัจจบุนั กรรมการ ย ูโกลบอล ฮอสพิทอลลติี ้โฮลดิง้ (ฮ่องกง) ลมิิเตด็  

2562 – ปัจจบุนั กรรมการ ย ูฮอสพิทอลลติี ้โฮลดิง้ (ฮ่องกง) ลมิิเต็ด  

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เทอรเ์ทิล ทเวนตีท้ร ี

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ย ูโกลบอล ฮอสพิทอลลติี ้

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. อีจีเอส แอสเสทส ์

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ธนาซติี ้กอลฟ์ แอนด ์สปอรต์ คลบั 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ยนูิซนั วนั 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เมืองทอง แอสเซ็ทส ์

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ปราณคีร ีแอสเซ็ทส ์

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. สยาม เพจจิง้ แอนด ์คอมมวินิเคชั่น 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. มรรค ๘ 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ธนายง ฟู๊ ด แอนด ์เบเวอเรจ 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ธนายง พรอ็พเพอรต์ี ้แมเนจเมน้ท ์

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. บีทีเอส แลนด ์

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. พารค์ กรูเ์มต่ ์

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. พารค์ โอเปรา่ 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. รชิช่ี พรอ็พเพอรต์ี ้แมเนจเมน้ท ์

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. นอรท์เทิรน์ บางกอกโมโนเรล 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. อีสเทิรน์ บางกอกโมโนเรล 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. กา้มกุง้ พรอ็พเพอรต์ี ้

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. แนเชอรลั เรยีลเอสเตท 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. แนเชอรลั พารค์ วิลล ์

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. แรบบิท แคร ์โบรคเกอร ์

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. แรบบิท-ไลน ์เพย ์

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ไนน ์สแควร ์พรอ็พเพอรต์ี ้

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เดอะ คอมมนูิตี ้ท ู

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เดอะ คอมมนูิตี ้วนั 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ก่ิงแกว้ แอสเสทส ์

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ราษฎรบ์รูณะ พรอ็พเพอรต์ี ้

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอเอสเค ไดเรค็ กรุป๊ 
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2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. แรบบิท แคร ์

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอทีเอส แรบบิท นิติบคุคลเฉพาะกิจ 

2558 – ปัจจบุนั สมาชิกคณะกรรมการบรหิาร บมจ. ระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพ 

2555 – ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการใหญ่สายการเงิน บมจ. ระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพ 

2557 – ปัจจบุนั  กรรมการ บจก. บางกอก เพยเ์มนต ์โซลชูนัส ์

2553 – ปัจจบุนั กรรมการ ธนายง ฮ่องกง ลมิิเต็ด 

2551 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. แอ๊บโซลทู โฮเต็ล เซอรว์ิส 

ประสบการณ ์   

2562 – มี.ค. 2565 

2562 – 2564 

2563 – 2564 

2560 – 2564 

2564 

2560 – 2562 

2560 – 2561 

2560 – 2561 

2560 – 2561  

2560 – 2561  

2559 – 2561 

2559 – 2561 

2559 – 2561 

2559 – 2561 

2559 – 2561 

2559 – 2561 

2559 – 2561 

2559 – 2561 

2559 – 2561 

2558 – 2561 

2558 – 2561 

2558 – 2561 

2558 – 2561 

กรรมการ บจก. มาเจสติค พารค์ 

กรรมการ บจก. ฟิวเจอร ์โดเมน 

กรรมการ บจก. พระราม 9 อลัไลแอนซ ์

กรรมการ บจก. คคูต สเตชั่น อลัไลแอนซ ์

กรรมการ บจก. แรบบิท แคช 

กรรมการ บจก. หมอชิตแลนด ์

กรรมการ บจก. บีทีเอส แสนสริ ิโฮลดิง้ เธอรท์ีน 

กรรมการ บจก. บีทีเอส แสนสริ ิโฮลดิง้ ทเวนที ท ู

กรรมการ บจก. บีทีเอส แสนสริ ิโฮลดิง้ ทเวนที วนั 

กรรมการ บจก. บีทีเอส แสนสริ ิโฮลดิง้ ไนนท์ีน 

กรรมการ บจก. บีทีเอส แสนสริ ิโฮลดิง้ ทเวนที 

กรรมการ บจก. บีทีเอส แสนสริ ิโฮลดิง้ เอททีน 

กรรมการ บจก. บีทีเอส แสนสริ ิโฮลดิง้ เซเวน่ทีน 

กรรมการ บจก. บีทีเอส แสนสริ ิโฮลดิง้ ซกิซท์ีน 

กรรมการ บจก. บีทีเอส แสนสริ ิโฮลดิง้ ฟิฟทีน 

กรรมการ บจก. ยนูิคอรน์ เอ็นเตอรไ์พรส ์

กรรมการ บจก. บีทีเอส แสนสริ ิโฮลดิง้ โฟรท์ีน 

กรรมการ บจก. บีทีเอส แสนสริ ิโฮลดิง้ ทเวลฟ์ 

กรรมการ บจก. บีทีเอส แสนสริ ิโฮลดิง้ อีเลฟเวน่ 

กรรมการ บจก. บีทีเอส แสนสริ ิโฮลดิง้ ไนน ์

กรรมการ บจก. บีทีเอส แสนสริ ิโฮลดิง้ เอท 

กรรมการ บจก. บีทีเอส แสนสริ ิโฮลดิง้ เซเวน่ 

กรรมการ บจก. บีทีเอส แสนสริ ิโฮลดิง้ ซกิซ ์

30



  

2558 – 2561 

2558 – 2561 

2558 – 2561 

2558 – 2561 

2558 – 2561 

2558 – 2561 

2559 – 2560 

กรรมการ บจก. บีทีเอส แสนสริ ิโฮลดิง้ ไฟฟ์ 

กรรมการ บจก. บีทีเอส แสนสริ ิโฮลดิง้ โฟร ์

กรรมการ บจก. บีทีเอส แสนสริ ิโฮลดิง้ ทร ี

กรรมการ บจก. บีทีเอส แสนสริ ิโฮลดิง้ ท ู

กรรมการ บจก. บีทีเอส แสนสริ ิโฮลดิง้ วนั 

กรรมการ บจก. นโูว ไลน ์เอเจนซี ่

กรรมการ บจก. คียส์โตน เอสเตท 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแยง้
ทางผลประโยชนห์รือมีสภาพเป็นการ
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ 

 -ไมม่ี- 

การเข้าประชุมในรอบระยะเวลาบัญชี 
ที่ผ่านมา 

 - คณะกรรมการบรษัิท : 9/9 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 

- คณะกรรมการบรหิาร : 10/10 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 

- คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน : 3/3 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 

วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ  23 มกราคม 2550 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  15 ปี 
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ข้อมูลประวตัิและประสบการณก์ารท างาน 
ของผู้ได้รับการเสนอชือ่เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 

 ศาสตราจารยพ์ิเศษ เจริญ วรรธนะสิน 

 ประเภทกรรมการทีเ่สนอเลอืกตัง้ : กรรมการอสิระ 

 อาย ุ 85 ปี 

 สัญชาต ิ ไทย 

 ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

 กรรมการพฒันาเพื่อความยั่งยืน  

คุณวุฒทิางการศึกษา  - การบรหิารธุรกิจ City of Liverpool College of Commerce 
ประเทศสหราชอาณาจกัร 

- การจดัการ สถาบนัการจดัการแหง่ประเทศองักฤษ (B.I.M.) London 
ประเทศสหราชอาณาจกัร 
- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) 
ปี 2554 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) ปี 2554 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP) ปี 2554สมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Role of the Nomination and Governance 

Committee (RNG) ปี 2557 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) ปี 

2558 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

การถอืหุน้ในบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและ
บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 

 360,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.003 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท  
(ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในประเทศไทย 

 - ไมม่ี- 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอืน่  - ไมม่ี- 

การด ารงต าแหน่งในองคก์รอืน่  2559 – ปัจจบุนั กรรมาธิการจรยิธรรม สภาโอลมิปิคแหง่เอเชีย 

2550 – ปัจจบุนั กรรมาธิการกฎขอ้บงัคบั สภาโอลมิปิคแหง่เอเชีย 

2548 – ปัจจบุนั รองประธานกิตติมศกัดิต์ลอดชีพ สหพนัธแ์บดมินตนัโลก 

2547 – ปัจจบุนั มนตร ีสหพนัธกี์ฬาซเีกมส ์
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2546 – ปัจจบุนั รองประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการโอลมิปิคแหง่
 ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ ์

2530 – ปัจจบุนั ศาสตราจารยพ์ิเศษ สาขาวิชาการตลาด  

 คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี  

 จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การด ารงต าแหน่งเ ป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมี
สภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับ
บริษัทฯ 

 -ไมม่ี- 

การเข้าประชุมในรอบระยะเวลาบัญชี 
ที่ผ่านมา 

 - คณะกรรมการบรษัิท: 9/9 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 

- คณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 

- คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน : 3/3 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 

- คณะกรรมการพฒันาเพื่อความยั่งยืน : 2/2 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 

วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ  30 กรกฎาคม 2553 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  12 ปี 
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
(นิยามกรรมการอิสระของบรษัิทฯ เขม้กวา่ขอ้ก าหนดขัน้ต ่าตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ) 

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.75 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ
รายนัน้ ๆ ดว้ย (หมายเหต:ุ บริษัทฯ ก าหนดหลกัเกณฑ์ในขอ้นีเ้ขม้กว่าขอ้ก าหนดตามประกาศของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ ซ่ึงก าหนดไวว้่าใหถ้อืหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1) 

2. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรอืผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา  
คูส่มรส พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ 
หรอืบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่
เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของผูท้ี่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่  
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

ความสมัพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ  
การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทาง
การเงินดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกัน การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านอง
เดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มี
ตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้ในการพิจารณาภาระหนี ้
ดงักลา่ว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชีซึ่งมี
ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ 
สงักดัอยู ่เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรือที่ปรกึษาทางการ
เงินซึง่ไดร้บัคา่บรกิารเกินกวา่ 2 ลา้นบาทตอ่ปีจากบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอื
ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ
นัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ซึง่เป็น
ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
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8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุน้สว่นท่ีมีนยัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึง่ประกอบกิจการที่มีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิทฯ 

ภายหลังไดร้ับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระแลว้ กรรมการอิสระอาจได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ  
ใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้
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สิ่งที่แนบมาดว้ย 3 

ข้อมูลประวตัิและประสบการณก์ารท างานของผู้สอบบัญช ี

 

 นายพรอนันต ์กิจนะวนัชัย 

หุน้สว่น 

บรษัิท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขทะเบียน 7792 

 

 

ประวัติและประสบการณก์ารท างาน   

ระยะเวลำกำรท ำงำน : 2542 – ปัจจบุนั 

คณุสมบตั ิ : ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต และผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

วฒุิกำรศกึษำ : เศรษฐศำสตรม์หำบณัฑิต สถำบนับณัฑิตพฒันบรหิำรศำสตร ์

บญัชีบณัฑิต จฬุำลงกรณม์หำวทิยำลยั 

ประสบกำรณ ์ : ผูส้อบบญัชีของบริษัทจดทะเบียนมำกกว่ำ 20 ปี ตรวจสอบครอบ 
คลุมธุรกิจหลำยประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่ำงประเทศ  มีควำม
เช่ียวชำญในธุรกิจระบบขนส่งมวลชน กำรผลิต กำรบริกำร 
อสงัหำริมทรพัย ์นอกจำกนี ้ยังมีประสบกำรณด์ำ้นงำนที่ปรึกษำ
กำรซือ้ขำยกิจกำร  

ควำมสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือ 
จำกกำรให้บริกำรสอบบัญชี) กับบริษัทฯ 
บริษัทย่อย ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่หรือ 
ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่ำว อนัอำจมีผล
ท ำใหไ้มส่ำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ไดอ้ยำ่งอิสระ 

: - ไมม่ี - 

ขอ้มลูส ำหรบัติดตอ่ : บรษัิท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

ชัน้ 33 อำคำรเลครชัดำ 193/136-137 ถนนรชัดำภิเษก คลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์: 0 2264-9090 

โทรสำร : 0 2264-0789 

อีเมล : Pornanan.Kitjanawanchai@th.ey.com 
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ข้อมูลประวัติและประสบการณก์ารท างานของผู้สอบบัญชี 

 

 นางสาวศิราภรณ ์เอือ้อนันตกุ์ล 

หุน้สว่น 

บรษัิท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขทะเบียน 3844 

 

ประวัติและประสบการณก์ารท างาน   

ระยะเวลำกำรท ำงำน : 2527 – ปัจจบุนั 

คณุสมบตัิ : ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต และผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

วฒุิกำรศกึษำ : บญัชีมหำบณัฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

บญัชีบณัฑิต จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

ประสบกำรณ ์ : ผูส้อบบญัชีของบรษัิทจดทะเบียนมำกกวำ่ 30 ปี เป็นผูก้  ำกบัดแูลและ
ควบคุมงำนสอบบัญชีของบริษัทขนำดใหญ่และครอบคลุมกิจกำร
หลำกหลำยประเภท ทัง้ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่ำงประเทศ มีควำมเช่ียวชำญในธุรกิจ
อสงัหำริมทรพัย ์ก่อสรำ้ง ระบบขนส่งมวลชน กำรผลิต กำรบริกำร 
โรงแรม และโรงพยำบำล นอกจำกนี ้ยังมีประสบกำรณ์ดำ้นงำนที่
ปรึกษำกำรตรวจสอบระบบสำรสนเทศ กำรซือ้ขำยกิจกำร และกำร
เขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยใ์นตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ควำมสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือ  
จำกกำรให้บริกำรสอบบัญชี) กับบริษัทฯ 
บริษัทย่อย ผูบ้ริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือ 
ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่ำว อนัอำจมีผล
ท ำใหไ้มส่ำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ไดอ้ยำ่งอิสระ 

: - ไมม่ี - 

ขอ้มลูส ำหรบัติดตอ่ : บรษัิท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

ชัน้ 33 อำคำรเลครชัดำ 193/136-137 ถนนรชัดำภิเษก คลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์: 0 2264-9090 

โทรสำร : 0 2264-0789 

อีเมล : Siraporn.Ouaanunkun@th.ey.com 
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ข้อมูลประวัติและประสบการณก์ารท างานของผู้สอบบัญชี 

 

 นางชลรส สนัตอิัศวราภรณ ์

หุน้สว่น 

บรษัิท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขทะเบียน 4523 

 

ประวัติและประสบการณก์ารท างาน   

ระยะเวลำกำรท ำงำน : 2535 – ปัจจบุนั 

คณุสมบตั ิ : ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต และผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

วฒุิกำรศกึษำ : บญัชีบณัฑิต จฬุำลงกรณม์หำวทิยำลยั 

ประสบกำรณ ์ : ผูส้อบบญัชีของบรษัิทจดทะเบียนมำกกวำ่ 25 ปี ตรวจสอบครอบคลมุ
ธุรกิจหลำยประเภท ทัง้ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่ำงประเทศ มีควำมเช่ียวชำญในธุรกิจ
อสงัหำริมทรพัย ์ก่อสรำ้ง กำรผลิต กำรบริกำร และกำรจัดจ ำหน่ำย
สินค้ำอุปโภคบริโภคและสินค้ำอุตสำหกรรม  นอกจำกนี  ้ยังมี
ประสบกำรณก์ำรตรวจสอบบรษัิทเพื่อเขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัย์
ในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ควำมสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือ 
จำกกำรให้บริกำรสอบบัญชี) กับบริษัทฯ
บริษัทย่อย ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่หรือ 
ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่ำว อนัอำจมีผล
ท ำใหไ้มส่ำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ไดอ้ยำ่งอิสระ 

: - ไมม่ี - 

ขอ้มลูส ำหรบัติดตอ่ : บรษัิท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

ชัน้ 33 อำคำรเลครชัดำ 193/136-137 ถนนรชัดำภิเษก คลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์: 0 2264-9090 

โทรสำร : 0 2264-0789 

อีเมล : Chonlaros.Suntiasvaraporn@th.ey.com 
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สิ่งที่แนบมาดว้ย 4 

สรุปสาระส าคัญของการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธิให้แกก่รรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
บริษัท บทีีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2022 

 

1. วัตถุประสงคแ์ละความจ าเป็น 

1.1 เพื่อตอบแทนผลการปฏิบตัิงานของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานส าหรบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
และบรษัิทยอ่ย 

1.2 เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจใหก้บักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบรษัิทฯ และบริษัทยอ่ย ที่มีสว่นรว่มใน
ความส าเรจ็ของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยที่ผา่นมา 

1.3 เพื่อเป็นการสรา้งแรงจูงใจ รวมทัง้ความทุ่มเทในการปฏิบตัิงานของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานในการ
รว่มกนัสรา้งความเจรญิเติบโตในอนาคตของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 

1.4 เพื่อเป็นการรกัษาบุคลากรที่ส  าคญัใหป้ฏิบตัิงานกบับริษัทฯ และบริษัทย่อยในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อ
การปฏิบตัิงานและการด าเนินงานของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยในอนาคต 

1.5 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยเปิดโอกาสให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ ซึ่งจะสง่ผลดีตอ่ผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและก่อใหเ้กิดผลตอบแทนสงูสดุ
ตอ่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ในอนาคต 

2. รายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ช่ือหลกัทรพัย ์ : ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิง้ส์
จ ากัด (มหาชน) ที่ออกใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ครัง้ที่ 7 (BTS-WG) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
BTS-WG”) 

ชนิด : ระบช่ืุอผูถื้อและโอนเปลีย่นมือไมไ่ด ้เวน้แตโ่อนตามขอ้ 4.2 ดา้นลา่งนี ้

อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ : 5 ปี นบัแต่วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-WG ทัง้นี ้ภายหลงัการ
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายใุบส าคญัแสดงสทิธิ 
BTS-WG 

จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิ : ไมเ่กิน 61,000,000 หนว่ย 

จ านวนหุน้สามญัที่จดัสรรไวเ้พื่อรองรบั
การใชส้ทิธิ 

: ไม่เกิน 61,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 4 บาท ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 
0.46 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 
13,167,610,605 หุ้น (ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระเรื่องการออกและจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2565) 
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ทัง้นี ้การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุที่จดัสรรไวเ้พื่อรองรบัการใชส้ทิธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-WG จะเสร็จสิน้เมื่อระยะเวลาการใช้
สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ BTS-WG สิน้สดุลง 

วนัออกใบส าคญัแสดงสทิธิ : วันที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริหาร ทัง้นี ้ภายหลงัจากที่บริษัทฯ 
ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้แลว้ 

ลกัษณะการจดัสรร : ใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-WG ที่ออกในครัง้นี ้จะออกใหแ้ก่กรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย (รวมเรยีกวา่ “ผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ”) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในขอ้ 4 ดา้นล่างนี ้
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-WG ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ
ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนด ทั้งนี ้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะไดร้บั
ใบส าคญัแสดงสทิธิจ านวน 3 ฉบบั พรอ้มกนัในวนัออกใบส าคญัแสดง
สิทธิ โดยใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละฉบบัจะมีสดัส่วนเท่ากับ  1 ใน 3 
ของจ านวนหนว่ยของใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-WG ที่บคุคลดงักลา่ว
ไดร้บัจดัสรรทัง้หมด 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย : 0 บาท (ศนูยบ์าท)  

อตัราการใชส้ทิธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-WG 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้ 
เวน้แตก่รณีมีการปรบัอตัราการใชส้ทิธิตามเง่ือนไขการปรบัสทิธิตามที่
จะก าหนดในข้อก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิ  
BTS-WG 

ราคาการใชส้ทิธิ : เวน้แตก่รณีมีการปรบัราคาการใชส้ทิธิตามเง่ือนไขการปรบัสทิธิตามที่
จะก าหนดในข้อก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
BTS-WG ราคาการใชส้ิทธิเท่ากับราคาสงูสดุจากราคาใดราคาหนึ่ง
ดงัตอ่ไปนี ้บวกดว้ย 0.05 บาท (5 สตางค)์ 

(1) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุน้สามัญของบริษัทฯ ในตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ยอ้นหลงั 15 วันท าการติดต่อกัน 
ก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเ้สนอวาระเรื่องการออก
และจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ต่อที่ประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

(2) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุน้สามัญของบริษัทฯ ในตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ยอ้นหลงั 15 วันท าการติดต่อกัน
ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาและ
อนมุตัิวาระเรือ่งการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ BTS-WG 
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ทัง้นี ้ราคาการใชส้ิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิดงักล่าว จะตอ้งเป็น
ราคาที่ไม่ต  ่ากว่ามลูค่าที่ตราไวข้องหุน้ของบริษัทฯ และสงูกว่าราคา
ตลาดตามที่ก าหนดในประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยท์ี่ สจ. 39/2551 เรื่อง การค านวณ
ราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการก าหนดราคาตลาดเพื่อการ
พิจารณาการเสนอขายหุน้ที่ออกใหมใ่นราคาต ่า ลงวนัที่ 24 ธันวาคม 
2551 (“ราคาตลาดตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551”) กล่าวคือ 
ราคาตลาดเทา่กบัราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัของบรษัิทฯ 
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดตอ่กนั 
ก่อนวนัที่คณะกรรมการบรษัิทมีมติใหเ้สนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนมุตัิการออกและจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิ BTS-WG คือ ระหว่างวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565 ถึงวนัท่ี 27 
พฤษภาคม 2565 ซึ่งเท่ากับ 8.82 บาทต่อหุน้ (พิจารณาขอ้มลูไดจ้าก 
SETSMART ที ่www.setsmart.com)  

เง่ือนไขการใชส้ทิธิ : เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่สามารถใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิ BTS-WG ได ้ดงัที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 4.2 (ง) และ (จ) 

(ก) ใบส าคญัแสดงสทิธิฉบบัท่ี 1: 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-WG สามารถใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิฉบบัที่ 1 ไดท้ัง้หมดหรือบางสว่น ในวนั
ก าหนดการใช้สิทธิ (ตามที่ได้ก าหนดไว้ด้านล่าง)  เมื่อครบ
ระยะเวลา 2 ปี นบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-WG 
จนกวา่จะครบอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ 

(ข) ใบส าคญัแสดงสทิธิฉบบัท่ี 2: 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-WG สามารถใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิฉบบัที่ 2 ไดท้ัง้หมดหรือบางสว่น ในวนั
ก าหนดการใช้สิทธิ (ตามที่ได้ก าหนดไว้ด้านล่าง)  เมื่อครบ
ระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-WG 
จนกวา่จะครบอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ 

(ค) ใบส าคญัแสดงสทิธิฉบบัท่ี 3:  

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-WG สามารถใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิฉบบัที่ 3 ไดท้ัง้หมดหรือบางสว่น ในวนั
ก าหนดการใช้สิทธิ (ตามที่ได้ก าหนดไว้ด้านล่าง)  เมื่อครบ
ระยะเวลา 4 ปีนับจากวันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ BTS-WG 
จนกวา่จะครบอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ  
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อย่างไรก็ตาม เมื่อใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละฉบบัสามารถเริ่มใชส้ิทธิ
ได ้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-WG สามารถใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละฉบบัได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งใชส้ิทธิเรียง
ตามล าดบัก่อนหลงัของใบส าคญัแสดงสิทธิ เช่น ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สทิธิ BTS-WG อาจใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิฉบบัท่ี 
2 หรอืฉบบัท่ี 3 ก่อนการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฉบบัท่ี 1 ก็ได ้

ระยะเวลาการใชส้ทิธิ : “วันก าหนดการใชส้ิทธิ” คือ วันท าการสุดทา้ย (ตามที่ไดก้ าหนดไว้
ดา้นล่าง) ของทุก ๆ ไตรมาส (เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือน
กันยายน และเดือนธันวาคม) นบัตัง้แต่ไตรมาสแรกที่ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิ BTS-WG สามารถใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละ
ฉบบัได ้ตามเง่ือนเวลาที่ก าหนดขา้งตน้ ทัง้นี ้วนัก าหนดการใชส้ิทธิ
ครัง้แรก (ส าหรบัใบส าคญัแสดงสิทธิฉบบัที่ 1) คือวนัท าการสดุทา้ย
ของสิน้ไตรมาสแรกภายหลงัจากวนัครบก าหนด 2 ปี นบัจากวนัออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-WG และวนัก าหนดการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย 
(ส าหรบัใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้ 3 ฉบบั) จะตรงกบัวนัท่ีใบส าคญัแสดง
สิทธิ BTS-WG มีอายคุรบ 5 ปีนบัแต่วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ โดย
หากวนัก าหนดการใชส้ทิธิครัง้ใด (ซึง่รวมถึงวนัก าหนดการใชส้ทิธิครัง้
สดุทา้ย) ไม่ตรงกับวนัท าการใหเ้ลื่อนวนัก าหนดการใชส้ิทธิดงักลา่ว
เป็นวนัท าการก่อนหนา้นัน้ 

“วนัท าการ” หมายถึง วนัที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเปิดท าการ
เป็นการทั่วไปในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมิใช่วันเสารห์รือวนัอาทิตยห์รือ
วนัท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศใหเ้ป็นวนัหยดุท าการของธนาคาร
พาณิชย ์

ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการ 
ใชส้ทิธิ 

: ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-WG ซึ่งประสงคท์ี่จะใชส้ิทธิในการซือ้
หุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. 
ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้ 
เวน้แต่การแสดงความจ านงในการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย ใหแ้สดงความ
จ านงในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายใน
ระยะเวลา 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย 

ระยะเวลาการจดัสรร : บริษัทฯ จะตอ้งจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-WG ภายใน 1 ปีนบั
แต่วันที่ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 มีมติอนุมัติการออก
และจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-WG ตามโครงการ BTS Group 
ESOP 2022 
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เหตุในการตอ้งออกหุน้ใหม่เพื่อรองรบั
การปรบัสทิธิ 

: เมื่อมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ ตาม
เง่ือนไขการปรบัสิทธิตามที่จะก าหนดในขอ้ก าหนดสิทธิและเง่ือนไข
ของใบส าคญัแสดงสทิธิ BTS-WG ดงันี ้ 

(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัของบริษัทฯ 
อนัเป็นผลมาจากการรวมหุน้หรอืแบง่แยกหุน้ 

(ข) เมื่อบริษัทฯ ไดเ้สนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ
ประชาชนทั่วไป และ/หรือบคุคลในวงจ ากดั ในราคาสทุธิต่อหุน้
ของหุน้สามญัที่ออกใหมค่ านวณไดต้ ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของ “ราคา
ตลาดต่อหุน้ของหุน้สามัญของบริษัทฯ” (ตามความหมายที่จะ
ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคัญแสดง
สทิธิ) 

(ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใด ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบคุคลในวงจ ากดั โดยที่
หลกัทรพัยน์ัน้ใหส้ิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สามัญ 
หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุน้
ของหุน้สามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิดงักลา่วต ่ากว่า
รอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษัทฯ” 
(ตามความหมายที่จะก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิและเง่ือนไข
ของใบส าคญัแสดงสทิธิ) 

(ง) ในกรณีที่มีเหตกุารณใ์ด ๆ อนัท าใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิเสีย
สิทธิและผลประโยชนอ์นัพึงได ้(ยกเวน้กรณีจ่ายเงินปันผลโดย
บริษัทฯ) โดยที่เหตุการณใ์ด ๆ นัน้ไม่ไดก้ าหนดอยู่ในขอ้ (ก) – 
(ค) ข้างต้น คณะกรรมการบริหารมีสิทธิที่จะพิจารณาเพื่อ
ก าหนดการเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธิ และ/หรอื อตัราการใช้
สิทธิใหม่ (หรือปรบัจ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิแทนอตัรา
การใชส้ิทธิ) อย่างเป็นธรรม ทัง้นี ้ใหถื้อว่าผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการบรหิารนัน้เป็นที่สดุ อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการ
บริหารจะไม่พิจารณาเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ิทธิ และ/หรือ 
อตัราการใชส้ทิธิใหมใ่หแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิในเหตกุารณ์
ที่ เ กิดจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการ
จ่ายเงินปันผลเป็นเงินหรอืเป็นหุน้ปันผลก็ตาม 

สทิธิและประโยชนอ์ยา่งอื่นนอกจากสิทธิ
และประโยชนต์ามปกติของหุน้สามญั 

: -ไมม่ี-  
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ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสทิธิ : บริษัทฯ จะไม่น าใบส าคัญแสดงสิทธิ  BTS-WG ที่ออกในครัง้นีไ้ป 
จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

ตลาดรองของหุน้สามญัที่เกิดจากการ
ใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 

: บรษัิทฯ จะน าหุน้สามญัที่เกิดจากการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
BTS-WG ที่ออกในครัง้นีเ้ขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

3. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงถงึความจ าเป็นในการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 

คณะกรรมการบรษัิทมีความเห็นวา่ การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ BTS-WG ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในครัง้นี ้จะช่วยสรา้งแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานกบักลุ่มบริษัทในระยะยาว 
รวมทัง้ส่งเสริมใหเ้กิดความรูส้ึกเป็นเจ้าของร่วมกัน  โดยจะน ามาซึ่งความมุ่งมั่นและความทุ่มเท และเป็นการ
เสรมิสรา้งการเติบโตอยา่งยั่งยืนใหก้บับรษัิทฯ และก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถื้อหุน้โดยรวม 

นอกจากนี ้การก าหนดราคาการใชส้ิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-WG เป็นราคาที่มีความเหมาะสม เนื่องจาก
เป็นราคาที่สงูกวา่ราคาตลาดตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551 โดยราคาตลาดเทา่กบัราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั
ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนมุตัิการออกและ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-WG คือระหว่างวนัที่ 6 พฤษภาคม 2565 ถึงวนัที่ 27 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเท่ากบั 
8.82 บาทตอ่หุน้  (พิจารณาขอ้มลูไดจ้าก SETSMART ที ่www.setsmart.com) 

4. หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการจัดสรรและการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ BTS-WG 

4.1 หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 

4.1.1 คณะกรรมการบริหารมีอ านาจในการด าเนินการตามที่จะได้รบัมอบหมายจากที่ประชุมสามัญ 
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ดงันี ้

(1)  ก าหนดรายช่ือกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานผูม้ีสิทธิไดร้บัการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
BTS-WG และจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิ BTS-WG ทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานแตล่ะ
รายดงักลา่วจะไดร้บั 

(2) เปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลดจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ  BTS-WG ของกรรมการที่ไดร้บัการ
จัดสรรแลว้ โดยจะไม่มีกรรมการรายใดไดร้บัการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ  BTS-WG เกิน
กวา่จ านวนสงูสดุที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

(3)  เปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลดจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-WG ของผูบ้ริหารและพนักงานที่
ไดร้บัการจดัสรรแลว้ โดยจะไม่มีผูบ้ริหารและพนกังานรายใดไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดง
สทิธิเกินกวา่รอ้ยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิ BTS-WG ทัง้หมด 

4.1.2 ในกรณีที่มีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานไมส่ามารถใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ BTS-WG ได ้
ดงัที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 4.2 (ง) และ (จ) บริษัทฯ สามารถน าใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-WG ที่กรรมการ 
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ผูบ้ริหาร หรือพนกังานดงักลา่วไดส้ง่มอบคืนมาจดัสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานรายอื่น
ตอ่ไปได ้ทัง้นี ้ใหเ้ป็นอ านาจของคณะกรรมการบรหิารเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรร โดยพิจารณาหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการที่ก าหนด และตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี 
ทจ. 32/2551 เรือ่ง การเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหมต่อ่กรรมการหรอืพนกังาน ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 
2551 

4.1.3 คณุสมบตัิของกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานที่จะมีสทิธิไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ BTS-WG 

(1)  เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ซึ่งผ่านช่วงทดลองงาน (ถา้
มี) แลว้ และมิใช่วาระการจา้งงานชั่วคราว 

(2) ในกรณีอื่น ๆ นอกจากขอ้ (1) ใหเ้สนอใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน
เป็นผูพ้ิจารณาตอ่ไป 

4.1.4 จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-WG ที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละรายจะไดร้บั ไม่จ าเป็นตอ้งมี
จ านวนเท่ากนั ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัต าแหน่ง ประสบการณ ์อายงุาน ผลงาน ศกัยภาพ รวมถึงประโยชนท์ี่ท  า
ใหแ้ก่บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 

4.2 เงือ่นไขในการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 

(ก) ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ BTS-WG จะต้องมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในวัน
ก าหนดการใชส้ทิธินัน้ ๆ 

(ข) ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ BTS-WG พน้สภาพการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงาน 
เนื่องจากถึงแก่กรรม สาบสญู เจ็บป่วยอย่างรา้ยแรง หรือทพุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตัิงานไดอ้ีก
ต่อไป หรือเหตอุื่นใดที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร ใหบ้คุคลดงักลา่ว หรือทายาท หรอื
ผูพ้ิทกัษ์ หรือผูอ้นบุาลของบคุคลดงักล่าวสามารถใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-WG แทนผู้
ถือใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่วไดจ้นครบอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิที่ไดร้บัจดัสรรนัน้ 

(ค) ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-WG พน้สภาพจากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน 
เนื่องจากครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ เกษียณอายุ หรือการพ้นสภาพนั้น  เป็นผล
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอ านาจการควบคุมในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  หรือการโอนยา้ยตาม
ค าสั่งบริษัทฯ หรือการปรบัโครงสรา้งองคก์รก่อนวนัครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้ผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิรายนัน้ยงัคงมีสิทธิที่จะใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ BTS-WG ไดจ้นครบอายุ
ของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ไดร้บัจดัสรร 

(ง) เวน้แต่คณะกรรมการบริหารจะก าหนดเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ  BTS-WG 
ลาออก หรือถูกไล่ออก เลิกจา้ง หรือปลดออก ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-WG จะไม่สามารถใช้
สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่ไดร้บัจัดสรรไดอ้ีก และผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ตอ้งคืน
ใบส าคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดที่ ถืออยู่ให้แก่บริษัทฯ โดยทันที  เพื่อให้
คณะกรรมการบรหิารน าไปจดัสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทย่อย 
รายอื่น ตามความเหมาะสมตอ่ไป 
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(จ) คณะกรรมการบริหารมีอ านาจโดยสมบรูณ์ ในการพิจารณาก าหนดหรือแกไ้ขเง่ือนไขในการใชส้ทิธิ
ตามใบส าคญัแสดงสทิธิ BTS-WG ซึง่อาจแตกตา่งไปจากที่ไดร้ะบมุาขา้งตน้ได ้

5. รายชื่อกรรมการและจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ที่ได้รับการจัดสรรในคร้ังนี้ 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

จ านวนใบส าคัญ
แสดงสทิธิทีไ่ด้รับ
การจัดสรรสูงสุด 

(หน่วย) 

ร้อยละของจ านวน
ใบส าคัญแสดงสทิธิ 

ทั้งหมด 

กรรมการของบริษัทฯ 
1. นายคีร ีกาญจนพาสน*์ กรรมการ 3,000,000 4.92 
2. นายรงัสนิ กฤตลกัษณ ์ กรรมการ 1,500,000 2.46 
3. ดร. อาณตัิ อาภาภิรม กรรมการ 1,500,000 2.46 
4. นายกวิน กาญจนพาสน*์ กรรมการ 3,000,000 4.92 
5. นายคง ชิ เคือง กรรมการ 1,500,000 2.46 
6. นายสรุพงษ์ เลาหะอญัญา* กรรมการ 3,000,000 4.92 
7. นายสจิุนต ์หวั่งหล ี กรรมการอิสระ 1,500,000 2.46 
8. ศาตราจารยพ์ิเศษ เจรญิ วรรธนะสนิ กรรมการอิสระ 1,500,000 2.46 
9. นายชอง ยิง ชิว เฮนรี ่ กรรมการอิสระ 1,500,000 2.46 
10. ดร. การุญ จนัทรางศ ุ กรรมการอิสระ 1,500,000 2.46 
11. นางพิจิตรา มหาพล กรรมการอิสระ 1,500,000 2.46 
12. นายไพศาล ธรสารสมบตั ิ กรรมการอิสระ 1,500,000 2.46 
กรรมการของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
13. นายอนนัต ์สนัติชีวะเสถียร กรรมการอิสระ 1,500,000 2.46 
14. นายชิตชนก เขมาวฒุานนท ์ กรรมการอิสระ 1,500,000 2.46 
15. ดร. มน ูอรดีดลเชษฐ์ กรรมการอิสระ 1,500,000 2.46 
16. นางวรวรรณ ธาราภมู ิ กรรมการ 1,500,000 2.46 
17. นายพีรพงศ ์จิระเสวจิีนดา กรรมการ 1,500,000 2.46 
18. นายวศิน วฒันวรกิจกลุ กรรมการ 1,500,000 2.46 

รวม  31,500,000 51.64 
* ด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษัิท ระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ดว้ย 

6. รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ BTS-WG เป็นจ านวนเกนิ
กว่าร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ขออนุมัติในคร้ังนี้ 

ไม่มีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานรายใดไดร้บัการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-WG เป็นจ านวนเกินกว่า 
รอ้ยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิ BTS-WG ทัง้หมด 
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7. ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น 

7.1 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

ราคาการใชส้ทิธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-WG เป็นราคาที่สงูกว่าราคาตลาดตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ. 
39/2551 ดงันัน้ การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ BTS-WG จะไมส่ง่ผลใหเ้กิดการลดลงของราคาหุน้ 

7.2 การลดลงของสัดสว่นการถอืหุ้น (Control Dilution) 

ในกรณีที่มีการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-WG เต็มทัง้จ านวนท่ีออกในครัง้นี ้ความเป็นเจา้ของและ
สทิธิออกเสยีงของผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ จะไดร้บัผลกระทบจากการลดลงของสดัสว่นการถือหุน้ภายหลงัการ
ใชส้ทิธิ ดงันี ้

=  จ านวนหุน้รองรบัที่ออกในครัง้นี ้   
 จ านวนหุน้ Paid-up + จ านวนหุน้รองรบัที่ออกในครัง้นี ้

=  61,000,000  
  13,167,610,605 + 61,000,000 

= รอ้ยละ 0.46 

8. ลักษณะและเงือ่นไขของใบส าคัญแสดงสิทธิ BTS-WG 

การออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ 
บริษัทย่อย จะเป็นไปตามที่ไดก้ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.  32/2551 เรื่อง การเสนอ
ขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ตอ่กรรมการหรือพนกังาน ลงวนัที่ 15 ธันวาคม 2551 หรือประกาศอื่นใดที่ใชบ้งัคบัแทน 
รวมทัง้กฎและระเบียบอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

9. สิทธิของผู้ถอืหุ้นในการคัดค้านการออกและจัดสรร 

การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-WG ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ตามโครงการ BTS Group ESOP 2022 ดงักลา่วจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่
นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และตอ้งไม่มีผูถื้อ
หุน้ซึ่งถือหุน้รวมกนัเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม ออกเสียงคดัคา้นการออก
และจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ BTS-WG ตามโครงการ BTS Group ESOP 2022 

10. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถอืหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถอืหุ้นได้ 

1. นายสจิุนต ์หวั่งหลี ไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ BTS-WG จ านวนไมเ่กิน 1,500,000 หนว่ย 
2. ศาสตราจารยพ์ิเศษ เจรญิ วรรธนะสนิ ไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ BTS-WG จ านวนไมเ่กิน 1,500,000 หนว่ย 
3. ดร. การุญ จนัทรางศ ุ ไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ BTS-WG จ านวนไมเ่กิน 1,500,000 หนว่ย 
4. นางพิจิตรา มหาพล ไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ BTS-WG จ านวนไมเ่กิน 1,500,000 หนว่ย 
5. นายไพศาล ธรสารสมบตัิ ไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ BTS-WG จ านวนไมเ่กิน 1,500,000 หนว่ย 
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สิ่งที่แนบมาดว้ย 5 

(F53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท บทีีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) 
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 

 
ขา้พเจา้ บรษัิท บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 

5/2565 เมื่อวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2565 เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุน้เพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน 

1.1 การลดทุน 

บริษัทฯ มีความประสงคจ์ะเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ เพื่อรองรบั (ก) การใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะ
ซือ้หุน้สามญัของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) ที่ออกใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของ
บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ครัง้ที่ 7 (BTS-WG) (“ใบส าคญัแสดงสทิธิ BTS-WG”) ภายใตโ้ครงการ BTS Group ESOP 
2022 และ (ข) การเสนอขายตอ่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ตามรายละเอียดในขอ้ 1.2 

อยา่งไรก็ดี มาตรา 136 แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ก าหนดวา่ 
บริษัทมหาชนจ ากดัจะเพิ่มทนุจากจ านวนที่จดทะเบียนไวแ้ลว้ไดโ้ดยการออกหุน้ใหม่เพิ่มขึน้ และจะกระท าไดเ้มื่อ
หุน้ทัง้หมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดร้บัช าระเงินค่าหุน้ครบถว้นแลว้ เวน้แต่หุน้ที่เหลือเป็นหุน้ที่ออกเพื่อรองรบัหุน้กู้
แปลงสภาพหรอืใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนมุตัิให้เสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาและ
อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน  2,679,721,768.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
73,873,395,724.00 บาท เป็นจ านวน 71,193,673,956.00 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนที่ยงัไมไ่ดอ้อกจ าหนา่ย
ของบรษัิทฯ จ านวน 669,930,442 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 4 บาท ซึง่ประกอบดว้ย  

(1)  หุน้ที่จัดสรรไวเ้พื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 650,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 4 
บาท ซึ่งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที่ 19 กรกฎาคม 2564 และบริษัทฯ 
ยงัไมไ่ดด้  าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ทัง้นี ้ระยะเวลาในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว
จะสิน้สดุลงในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการ
ปฏิบตัิการใด ๆ เก่ียวกบัการเพิ่มทนุของบรษัิทจดทะเบียน พ.ศ. 2554  

(2) หุน้ที่จัดสรรไวเ้พื่อรองรบัการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป  
โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) ที่ออกใหแ้ก่พนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครัง้ที่ 6 (BTS-WF) (“ใบส าคญั
แสดงสิทธิ BTS-WF”) จ านวน 18,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 4 บาท ซึ่งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เมื่อวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2564 และบรษัิทฯ ยงัไมไ่ดด้  าเนินการออกและจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธิ BTS-WF  
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(3) หุน้คงเหลือที่จดัสรรไวเ้พื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท  
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่  6 (BTS-W6) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ BTS-W6”) จ านวน 
282,048 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 4 บาท โดยบรษัิทฯ ไดจ้ดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ BTS-W6 จ านวนไมเ่กิน 
658,407,985 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิด
มลูค่า ตามมติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที่ 19 กรกฎาคม 2564 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-W6 จ านวน 658,125,937 หน่วยเท่านัน้ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหุน้คงเหลอืจาก
การจดัสรรเพื่อรองรบัการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ BTS-W6 ดงักลา่วขา้งตน้ 

(4) หุน้คงเหลือที่จดัสรรไวเ้พื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท  
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่  7 (BTS-W7) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ BTS-W7”) จ านวน 
552,683 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 4 บาท โดยบรษัิทฯ ไดจ้ดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ BTS-W7 จ านวนไมเ่กิน 
1,316,815,970 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิด
มลูค่า ตามมติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที่ 19 กรกฎาคม 2564 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-W7 จ านวน 1,316,263,287 หน่วยเท่านัน้ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหุน้คงเหลือ
จากการจดัสรรเพื่อรองรบัการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ BTS-W7 ดงักลา่วขา้งตน้ 

(5) หุน้คงเหลือที่จดัสรรไวเ้พื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท  
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่  8 (BTS-W8) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ BTS-W8”) จ านวน 
1,095,711 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 4 บาท โดยบริษัทฯ ไดจ้ดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-W8 จ านวนไม่
เกิน 2,633,631,940 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่
คิดมลูค่า ตามมติที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที่ 19 กรกฎาคม 2564 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ 
ไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-W8 จ านวน 2,632,536,229 หน่วยเท่านัน้ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหุน้คงเหลอื
จากการจดัสรรเพื่อรองรบัการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ BTS-W8 ดงักลา่วขา้งตน้ 

1.2 การเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาและ
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 2,844,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
71,193,673,956.00 บาท เ ป็นจ านวน  74,037,673,956.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
711,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 4 บาท โดยการเพิ่มทนุมีรายละเอียดดงันี ้

การเพิม่ทุน 
ประเภท

หลกัทรัพย ์
จ านวนหุน้ 

มูลค่าทีต่ราไว ้
(บาทต่อหุน้) 

รวม 
(บาท) 

 แบบก าหนดวตัถปุระสงค์
ในการใชเ้งินทนุ 

หุน้สามญั ไมเ่กิน 61,000,000 หุน้ 4.00 ไมเ่กิน 244,000,000.00 

 แบบมอบอ านาจทั่วไป
(General Mandate) 

หุน้สามญั ไมเ่กิน 650,000,000 หุน้ 4.00 ไมเ่กิน 2,600,000,000.00 
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2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงคใ์นการใช้เงนิทุน 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุน้ 
อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม)่ 
ราคาขาย 

(บาทต่อหุน้) 
วัน เวลา จองซือ้ 

และช าระเงนิค่าหุ้น 
หมายเหตุ 

1.  เพื่อรองรบัการใช ้
สทิธิตามใบส าคญั 
แสดงสทิธิ BTS-WG 

ไมเ่กิน 
61,000,000 หุน้ 

อตัราการใชส้ทิธิ  
ใบส าคญัแสดงสทิธิ  

1 หนว่ย : 1 หุน้สามญั 

หมายเหต ุ1  ใหค้ณะกรรมการ
บรหิารมีอ านาจ
พิจารณาก าหนด 

หมายเหต ุ1 

หมายเหต ุ1 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนมุตัิการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ BTS-WG และมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมีอ านาจด าเนินการใด ๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วตามสมควร ซึ่งรวมถึงการลงนามในค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนั ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จ  าเป็น
และเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว การติดตอ่และยื่นค าขออนญุาต ค าขอผอ่นผนั และเอกสารดงักลา่ว
ตอ่หนว่ยงานราชการหรอืหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กล่าวคือ จัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 61,000,000 
หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 4 บาท เพื่อรองรบัการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ BTS-WG จ านวนไมเ่กิน 61,000,000 หนว่ย  
ที่ออกใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใตโ้ครงการ BTS Group ESOP 2022 โดย 
ไมค่ิดมลูคา่ ทัง้นี ้สรุปสาระส าคญัของใบส าคญัแสดงสทิธิ BTS-WG ปรากฏตามสิง่ที่แนบมาดว้ย 4 

ราคาการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ BTS-WG จะเท่ากับราคาสูงสุดจากราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี ้บวกดว้ย  
0.05 บาท (5 สตางค)์ 

1) ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของของหุน้สามญัของบรษัิทฯ ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ยอ้นหลงั 15 วนัท าการ
ติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบรษัิทมีมติใหเ้สนอวาระเรือ่งการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-WG ตอ่
ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ซึ่งเท่ากบั 8.82 บาทต่อหุน้ (ราคาปิดเฉลี่ยของหุน้ระหวา่งวนัท่ี 6 พฤษภาคม 
2565 ถึงวนัที่ 27 พฤษภาคม 2565 ขอ้มลูจาก SETSMART ที่ www.setsmart.com) 

2) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลงั 15 วนัท าการ
ติดต่อกันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมัติวาระเรื่องการออกและจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธิ BTS-WG 

ทัง้นี ้ราคาการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-WG ดงักลา่ว จะตอ้งเป็นราคาที่ไม่ต  ่ากว่ามลูค่าที่ตราไวข้องหุน้ของ
บริษัทฯ และสงูกว่าราคาตลาดตามที่ก าหนดในประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่  
สจ. 39/2551 เรื่อง การค านวณราคาเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละการก าหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุน้ท่ี
ออกใหมใ่นราคาต ่า ลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2551 โดยก าหนดราคาตลาดเทา่กบัราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัของ
บริษัทฯ ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเ้สนอ
ต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมตัิการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
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BTS-WG คือ ระหวา่งวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565 ถึงวนัที่ 27 พฤษภาคม 2565 ซึง่เทา่กบั 8.82 บาทตอ่หุน้ (พิจารณาขอ้มลูได้
จาก SETSMART ที่ www.setsmart.com) 

ในกรณีที่ตอ้งมีการปรบัอตัราการใชส้ิทธิเมื่อเกิดเหตกุารณต์ามเง่ือนไขการปรบัสิทธิตามที่ระบใุนขอ้ก าหนดสิทธิฯ  BTS-
WG อนัเป็นผลใหเ้กิดเศษของจ านวนหุน้ท่ีจะไดร้บัตามใบส าคญัแสดงสทิธิ BTS-WG ใหต้ดัเศษของหุน้ดงักลา่วทิง้ 

2.2 แบบมอบอ านาจทั่วไป 

จัดสรรให้แก่ ประเภทหลกัทรัพย ์ จ านวนหุ้น 
ร้อยละต่อ 

ทุนช าระแล้ว* 
หมายเหตุ 

บคุคลในวงจ ากดั  
(Private Placement) 

หุน้สามญั ไมเ่กิน 650,000,000 หุน้ ประมาณรอ้ยละ 4.94 หมายเหต ุ2 

*  ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 (ซึ่งเป็นวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ)  บริษัทฯ มีทุน 
จดทะเบียนช าระแลว้จ านวน 52,670,442,420.00 บาท 

หมายเหต ุ2  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนมุตัิการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ จ านวนไมเ่กิน 650,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 4 บาท เพื่อเสนอขายตอ่บคุคล
ในวงจ ากดั (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
ซึ่งคิดเป็นการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 2,600,000,000.00 บาท (หรือเท่ากบัประมาณรอ้ยละ 4.94 
ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษัทฯ) อันสอดคลอ้งกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย ์เรื่อง หลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบตัิการใด ๆ เก่ียวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 
2554 (ตามที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทมีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ในการจัดสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง (ก) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุในคราวเดียวทัง้จ านวน หรอืหลายคราว 
(ข) ก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย รายช่ือบคุคลในวงจ ากดั ตลอดจนก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอื่น
ใดที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทนุดงักลา่ว (ค) เจรจา ตกลง และลงนามในสญัญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่
จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว รวมถึงการแกไ้ขสญัญาและเอกสารดงักล่าว ตลอดจน
พิจารณาแตง่ตัง้ที่ปรกึษาทางการเงิน ที่ปรกึษากฎหมาย ผูจ้ดัจ าหนา่ยหลกัทรพัย ์และ/หรอื ผูใ้หบ้รกิารอื่นใด (หากจ าเป็น) 
(ง) ลงนามในค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนั ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน
ดงักลา่ว ซึง่รวมถึงการติดตอ่และยื่นค าขออนญุาต ค าขอผอ่นผนั และเอกสารดงักลา่วตอ่หนว่ยงานราชการหรอืหนว่ยงาน
ที่เก่ียวขอ้ง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัย์ 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ (จ) ด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทนุดงักลา่วตามสมควร 

ทัง้นี ้หากมีการเสนอขาย (Private Placement) บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ซึ่งเป็นผูล้งทนุสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทนุเฉพาะเจาะจงซึง่มีจ านวนไมเ่กิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน 
โดยผูล้งทนุจะตอ้งไม่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ และราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ต่อบคุคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
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ดังกล่าวจะตอ้งเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนต่อผูล้งทุน ซึ่งราคาเสนอขาย
ดังกล่าวอาจมีส่วนลดไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินกว่ารอ้ยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  
ทจ. 72/2558 เรือ่ง การอนญุาตใหบ้รษัิทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั ลงวนัท่ี 28 ตลุาคม 2558 
ซึ่งค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้ของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า  
7 วนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดราคาเสนอขายเพื่อจดัสรร
หุน้สามญัเพิ่มทนุในแตล่ะครัง้ 

3. ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบางกอก  
คอนเวนชั่น เซ็นเตอร ์(BCC Hall) ศนูยก์ารคา้เซ็นทรลัพลาซา ลาดพรา้ว ชัน้ 5 เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวง
จตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 โดย 

 ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ (Record date) ในวนัท่ี 13 มิถนุายน 2565 

 ก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุน้เพื่อสิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ตัง้แตว่นัที่ ................................ 
จนกวา่การประชมุผูถื้อหุน้ดงักลา่วจะแลว้เสรจ็ 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงือ่นไขการขออนุญาต 

4.1 บริษัทฯ จะด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิต่อกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัที่ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 มีมติอนมุตัิใหเ้พิ่มทนุ
จดทะเบียน และบริษัทฯ จะด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแลว้ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีมีการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ 

4.2 บริษัทฯ จะด าเนินการขออนญุาตต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยใหร้บัหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ที่จดัสรร
เพื่อรองรบั (ก) การใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-WG และ (ข) การเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัดตาม
แผนการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

5. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุนและการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

5.1 การเพิ่มทุนแบบก าหนดวัตถุประสงคใ์นการใช้เงนิทุน 

บริษัทฯ มีความประสงคจ์ะออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 61,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 4 บาท เพื่อ
รองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-WG โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อเป็นขวญัและก าลงัใจใหก้บักรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ที่มีสว่นรว่มในความส าเรจ็ของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยที่ผา่นมา 
ทัง้นี ้เมื่อมีการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-WG บริษัทฯ จะน าเงินที่ไดจ้ากการ
เพิ่มทนุนี ้ไปส ารองไวใ้ชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบรษัิทฯ 
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5.2 การเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป 

บริษัทฯ มีความประสงคจ์ะออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 650,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 4 บาท 
เนื่องจากบรษัิทฯ มีแผนการลงทนุเพื่อขยายกิจการของกลุม่บรษัิทในอนาคตอยา่งตอ่เนื่อง การเพิ่มทนุจดทะเบียนของ
บริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จะช่วยใหบ้ริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่สามารถใชใ้นการรองรบั
แผนการลงทนุเพื่อขยายกิจการในอนาคตไดอ้ยา่งทนักาล โดยบริษัทฯ มีแผนการที่จะน าเงินทนุที่จะไดร้บัจากการ
เพิ่มทนุไปใชใ้นการลงทนุในโครงการต่าง ๆ เพื่อขยายกิจการของบรษัิทฯ รวมถึงใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนส าหรบัการ
ด าเนินกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการลงทุนท่ีมีความเหมาะสมและเป็น
ประโยชนต์่อธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนใหผ้ลตอบแทนที่น่าพอใจและสรา้งมลูค่าใหแ้ก่บริษัทฯ และผูถื้อหุน้ในระยะ
ยาว ทัง้นี ้จ านวนเงินที่ใชใ้นการลงทนุดงักลา่วยงัมีความไม่แน่นอน โดยขึน้อยู่กบัโอกาสและความคุม้ค่าของการ
ลงทนุในขณะนัน้ ๆ และเมื่อเทียบกบัการกูย้ืมเงินแลว้จะไม่ท าใหอ้ตัราสว่นก าไรสทุธิต่อหุน้ (Earnings per Share) 
ลดลง 

6. ประโยชนท์ี่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

6.1 การเพิ่มทุนแบบก าหนดวัตถุประสงคใ์นการใช้เงนิทุน 

การออกใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-WG เป็นการสรา้งแรงจงูใจใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานในการรว่มกนั
สรา้งความเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้เป็นการรกัษาบคุลากรท่ีส าคญัใหป้ฏิบตัิงาน
กบับริษัทฯ และบริษัทย่อยในระยะยาว อนัจะสง่ผลดีตอ่การปฏิบตัิงานและการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และก่อใหเ้กิดผลตอบแทนสงูสดุต่อ  
ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ในอนาคต 

6.2 การเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป 

การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จะท าใหบ้รษัิทฯ มีความคลอ่งตวัในการ
ใชแ้หลง่เงินทนุเพื่อเตรยีมความพรอ้มส าหรบัแผนการลงทนุในอนาคตไดอ้ยา่งทนักาล ซึง่หากมีการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุดงักลา่ว จะช่วยเสริมสภาพคล่องและความแข็งแกรง่ทางการเงินของบริษัทฯ และยงัเป็นการรกัษาระดบัอตัราส่วน
หนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (Debt-to-Equity Ratio) ของบรษัิทฯ ใหอ้ยูใ่นระดบัที่ต  ่าอีกดว้ย 

7. ประโยชนท์ี่ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บรษัิทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดต้าม
งบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป โดยค านงึถึงกระแสเงินสดจาก
การประกอบการ และการประกาศจ่ายเงินปันผลประจ าปีจะตอ้งได้รบัความเห็นชอบจากที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทอาจเห็นสมควรใหม้ีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหากเห็นว่าบริษัทฯ มีก าไร
และสามารถด ารงเงินทนุหมนุเวียนที่ใชใ้นการด าเนินการไดอ้ยา่งเพียงพอภายหลงัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล
นัน้ ซึง่คณะกรรมการบรษัิทมีหนา้ที่แจง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ถดัไป 
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ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นนัน้ คณะกรรมการบริษัทจะค านึงถึงปัจจัยหลายประการ ไดแ้ก่  
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ สภาพคลอ่ง กระแสเงินสดหมนุเวียน และสถานะการเงินของบรษัิทฯ ขอ้บงัคบัหรอื
เง่ือนไขที่เก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลที่ก าหนดโดยสญัญาเงินกูย้ืม หุน้กู ้สญัญาซึง่ก่อใหเ้กิดภาระหนีส้นิของบริษัทฯ 
หรอืขอ้ตกลงหรอืสญัญาอื่น ๆ ที่บรษัิทฯ ตอ้งปฏิบตัิตาม แผนการด าเนินงานในอนาคตและความตอ้งการในการใช้
เงินลงทนุ และปัจจยัอื่น ๆ ท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังอยู่ภายใตบ้ังคบัของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) ที่ก าหนดใหบ้รษัิทฯ ไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลไดห้ากบรษัิทฯ ยงัมีผลขาดทนุสะสมอยู ่แมว้า่บรษัิทฯ จะมี
ก าไรสทุธิส าหรบัปีนัน้ ๆ ก็ตาม และพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ยงั
ก าหนดใหบ้ริษัทฯ ส ารองเงินตามกฎหมายในจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ยยอด
ขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าเงินส ารองตามกฎหมายจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  10 ของทนุจดทะเบียน 
และนอกจากเงินส ารองที่กฎหมายก าหนดใหบ้รษัิทฯ ตอ้งจดัสรรแลว้ คณะกรรมการบรษัิทอาจพิจารณาจดัสรรเงิน
ส ารองประเภทอื่นไดอ้ีกตามที่เห็นสมควร 

7.2 สิทธิในการรับเงนิปันผลจากการด าเนินงานของบริษัทฯ 

7.2.1 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-WG มีสิทธิไดร้บัเงินปันผลจากการด าเนินงานเริ่มตัง้แตเ่มื่อผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิไดใ้ชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ และไดร้บัการจดทะเบียนเป็น 
ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ แลว้ 

7.2.2 ผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) จะมีสิทธิไดร้บัเงินปันผลจาก
การด าเนินงานเริ่มตัง้แตเ่มื่อไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ และไดร้บัการจดทะเบียนเป็น
ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ แลว้ 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน 

8.1 ในกรณีที่มีการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ BTS-WG เต็มทัง้จ านวน อาจสง่ผลกระทบตอ่ผูถื้อหุน้เดิม ดงันี ้

8.1.1 ผลกระทบที่คาดวา่จะมีตอ่การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) 

ราคาการใชส้ทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ BTS-WG เป็นราคาที่ไมต่  ่ากวา่มลูคา่ที่ตราไวข้องหุน้ของบรษัิทฯ 
และสงูกวา่ราคาตลาด ทัง้นี ้ตามวิธีการค านวณที่ระบใุนหมายเหต ุ1 ดงันัน้ การออกและจดัสรรใบส าคญั
แสดงสทิธิ BTS-WG จะไมก่่อใหเ้กิดผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุน้ของบรษัิทฯ 

8.1.2 ผลกระทบที่คาดวา่จะมีตอ่การลดลงของสดัสว่นการถือหุน้ (Control Dilution) 

ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ จะไดร้บัผลกระทบจากการลดลงของสดัสว่นการถือหุน้ภายหลงัการใชส้ิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิ BTS-WG โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

- จ านวนหุน้รองรบัท่ีออกในครัง้นี ้: 61,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 4 บาท 

- จ านวนหุน้ที่จ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ : 13,167,610,605 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 4 บาท 
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- ผลกระทบตอ่การลดลงของสดัสว่นการถือหุน้สงูสดุ (Control Dilution) สามารถค านวณไดจ้ากสตูร
ตอ่ไปนี ้

Control Dilution =  จ านวนหุน้รองรบัท่ีออกในครัง้นี ้  
 จ านวนหุน้ Paid-up + จ านวนหุน้รองรบัท่ีออกในครัง้นี ้

 =   61,000,000  
 13,167,610,605 + 61,000,000 

 = รอ้ยละ 0.46 

8.2 ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามแผนการเพิ่ม
ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เต็มทัง้จ านวน อาจสง่ผลกระทบต่อผูถื้อ
หุน้เดิม ดงันี ้

8.2.1 ผลกระทบที่คาดวา่จะมีตอ่การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) 

ภายใตส้มมติฐานว่าหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน  650,000,000 หุน้ ไดร้บัการจองซือ้เต็มทัง้
จ านวน ที่ราคา 7.92 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดรอ้ยละ 10 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วง
น า้หนกัของหุน้ของบรษัิทฯ ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ยอ้นหลงั 7 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเ้สนอวาระเรื่องการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) ต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ซึ่งตรงกบัวนัที่ 19 พฤษภาคม 2565 ถึง
วนัที่ 27 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเท่ากบั 8.80 บาท (ขอ้มลูจาก SETSMART ที่ www.setsmart.com) (ทัง้นี ้
ราคาเสนอขายสดุทา้ยจะถกูพิจารณาก าหนดอีกครัง้เมื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทนุในแตล่ะครัง้) โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

- ผลกระทบตอ่การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) สามารถค านวณไดจ้ากสตูรตอ่ไปนี ้

Price Dilution  =  ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
   ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

 =  8.80 – 8.76   
        8.80 

 = รอ้ยละ 0.45 

โดยที่ 

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = 8.80 

จ านวนหุน้ Paid-up = 13,167,610,605 หุน้  

ราคาเสนอขาย = 7.92 

จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย = 650,000,000 หุน้ 
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ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย 

= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุน้ Paid-up) + (ราคาเสนอขาย x จ านวนหุน้ที่เสนอขาย) 
                           จ านวนหุน้ Paid-up + จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย 

= (8.80 x 13,167,610,605) + (7.92 x 650,000,000) 
 13,167,610,605 + 650,000,000 

= 8.76 บาท ตอ่หุน้ 

8.2.2 ผลกระทบที่คาดวา่จะมีตอ่การลดลงของสดัสว่นการถือหุน้ (Control Dilution) 

ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ จะไดร้บัผลกระทบจากการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ภายหลงัการออกและ
เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุต่อบคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทนุจดทะเบียน
ของบรษัิทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

- จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย : 650,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 4 บาท 

- จ านวนหุน้ที่จ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ : 13,167,610,605 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 4 บาท  

- ผลกระทบตอ่การลดลงของสดัสว่นการถือหุน้สงูสดุ (Control Dilution) สามารถค านวณไดจ้ากสตูร
ตอ่ไปนี ้ 

Control Dilution =   จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย  
 จ านวนหุน้ Paid-up + จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย 

 =   650,000,000  
  13,167,610,605 + 650,000,000 

 = รอ้ยละ 4.70 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ การด าเนินการ วัน / เดอืน / ปี 
1. การประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 5/2565 วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2565 
2. วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิในการเขา้รว่มประชมุสามญั

ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 (Record Date) 
วนัท่ี 13 มถินุายน 2565 

3. การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2565 
4. วนัจดทะเบียนเพิม่ทนุจดทะเบียนและแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอื

บรคิณหส์นธิกบักระทรวงพาณิชย ์
ภายใน 14 วนันบัแต ่

วนัท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้มมีติอนมุตัิ 
5. วนัจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนันบัแต ่

วนัท่ีมีการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ 
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สิ่งที่แนบมาดว้ย 6 

ค าชีแ้จงวธีิการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน 
เอกสารส าหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง 

วิธีการมอบฉันทะ 

ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นหรอืกรรมการอิสระของบรษัิทฯ เขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน
แทนตนได ้โดยบริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่ก าหนดโดยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื่อง ก าหนด
แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ซึง่ไดก้ าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะในการประชมุผูถื้อหุน้ไว ้3 แบบ ไดแ้ก่ 

แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทั่วไป ซึง่เป็นแบบทีง่่ายไมซ่บัซอ้น 

แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่ง ๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 

แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

ในการนี ้บริษัทฯ ไดจ้ดัสง่หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ หรือผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดหนงัสือมอบ
ฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่  https://www.btsgroup.co.th/th/investor-relations/ 
document/shareholder-meetings   

วิธีการมอบฉนัทะสามารถด าเนินการไดด้งัตอ่ไปนี ้

1. ผูถื้อหุน้ (นอกจากผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) สามารถเลอืกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ก็ได ้แต่ตอ้งเลอืกใช้
แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้ โดยบริษัทฯ ขอแนะน าให้ผูถื้อหุน้เลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุ
ความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

2. ผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก
และดแูลหุน้ สามารถเลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได ้แต่ตอ้งเลือกใชแ้บบใด
แบบหนึง่เทา่นัน้  

3. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะแต่เพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได  ้

4. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะตอ้งกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะใหถู้กตอ้งครบถ้วน ลงลายมือช่ือ 
ผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขีดฆา่อากรแสตมป์และ
ลงวนัที่ของหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทฯ จะอ านวยความสะดวกในการจดัเตรียมอากรแสตมป์
ส าหรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุโดยการมอบฉนัทะ 

5. ผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งแสดงแบบฟอรม์ลงทะเบียน หนงัสอืมอบฉนัทะ และเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ
ในการลงทะเบียนเพื่อเขา้รว่มประชมุ 

ผูถื้อหุน้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการมอบฉนัทะจากประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ 
ทจ. 79/2564 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการชกัชวนเป็นการทั่วไปเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ของบริษัทมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมผูถื้อหุน้และออก
เสยีงลงคะแนนแทน ที่ www.sec.or.th  
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วิธีการลงทะเบียน 

บริษัทฯ จะเปิดใหผู้ถื้อหุน้ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะ ลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสาร เพื่อเขา้รว่มประชุมได้
ตัง้แต่เวลา 11.30 น. ของวนัจันทรท์ี่ 25 กรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป ณ หอ้งบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร ์(BCC Hall) 
ศนูยก์ารคา้เซ็นทรลัพลาซา ลาดพรา้ว ชัน้ 5 เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 ตาม
แผนที่แสดงสถานที่ประชมุ รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่แนบมาดว้ย 13 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิมิใหผู้ถื้อหุน้ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะ ถอนการลงทะเบียนภายหลงัเริ่มการประชมุ 
และขอสงวนสทิธิปฏิเสธการลงทะเบียนภายหลงัปิดการประชมุ 

เอกสารส าหรับการลงทะเบียน 

บริษัทฯ ใชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง ดงันัน้ จึงขอใหผู้้ถือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ
แสดงหนงัสือเชิญประชุม (แบบฟอรม์ลงทะเบียนที่มี QR Code) ตามสิ่งที่แนบมาดว้ย 10  และเอกสารดงัต่อไปนี ้ณ จุด
ลงทะเบียน 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 

1.1 กรณีเขา้ประชมุดว้ยตนเอง 

เอกสารแสดงตนที่สว่นราชการออกใหซ้ึ่งปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุน้และยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวั
ประชาชน บัตรประจ าตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่  หนังสือเดินทาง เป็นต้น และหากมีการเปลี่ยน 
ช่ือ-นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 

1.2 กรณีมอบฉนัทะ 

(ก) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลง
ลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท และขีดฆา่อากร
แสตมป์และลงวนัท่ีของหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว 

(ข) ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกใหข้องผูม้อบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ซึ่ง 
ผูม้อบฉนัทะไดล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

(ค) เอกสารแสดงตนที่สว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 

2. ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบคุคล 

2.1 กรณีผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคลเขา้ประชมุดว้ยตนเอง 

(ก) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกใหข้องผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคล โดยมีรายละเอียด
ตามขอ้ 1.1 

(ข) ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ ซึ่งออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัประชมุ 
ผูถื้อหุน้ ซึ่งมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูเ้ขา้รว่มประชุมเป็นผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคล และ
ลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคล 
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2.2 กรณีมอบฉนัทะ 

(ก) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกขอ้ความถกูต้องครบถว้น และลง
ลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท และขีดฆา่อากร
แสตมป์และลงวนัท่ีของหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว 

(ข) ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ ซึ่งออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัประชมุ 
ผูถื้อหุน้ ซึ่งมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะเป็นผูม้ีอ  านาจกระท าการแทน
นิติบคุคล และลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคล 

(ค) ส าเนาเอกสารแสดงตนที่สว่นราชการออกใหข้องผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคล ซึ่งลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 และลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ี
อ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคลดงักลา่ว 

(ง) เอกสารแสดงตนที่สว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 

3. ผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้  

3.1 เอกสารจากคสัโตเดียน (Custodian) 

(ก) หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ซึง่กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้ีอ  านาจกระท าการ
แทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์
จ านวน 20 บาท และขีดฆา่อากรแสตมป์และลงวนัท่ีของหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว 

(ข) หนงัสอืยืนยนัการไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

(ค) ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งออกใหไ้ม่เกิน 6 
เดือนก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะเป็นผูม้ี
อ  านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ี
อ  านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian)  

(ง) ส าเนาเอกสารแสดงตนที่สว่นราชการออกใหข้องผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) 
ซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 และลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้ง
โดยผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ดงักลา่ว 

(จ) เอกสารแสดงตนที่สว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 

3.2 เอกสารจากผูถื้อหุน้ 

(ก) ส าเนาหนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด  าเนินการลงนามใน
หนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

(ข) กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 

- ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 และ 
ลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) 
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(ค) กรณีผูถื้อหุน้ที่เป็นนิติบคุคล 

- ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซึ่งออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนก่อนวนั
ประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบอ านาจตามขอ้ 3.2 (ก) 
เป็นผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคลและลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจ
กระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) 

- ส าเนาเอกสารแสดงตนที่สว่นราชการออกใหข้องผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคล ซึง่ลงนาม
ในหนงัสือมอบอ านาจ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดย 
ผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) 

อนึ่ง เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 อาจปรากฏขอ้มูลส่วนบุคคลที่
ละเอียดออ่น (Sensitive Personal Data) เช่น เชือ้ชาติ ศาสนา และหมู่โลหิต เป็นตน้ ซึ่งเป็นขอ้มลูที่ไม่จ าเป็นต่อการประชุม
ผูถ้ือหุน้ บริษัทฯ ไม่มีความประสงคจ์ะเก็บรวบรวมหรือใชข้อ้มูลดงักล่าว และขอใหผู้ถื้อหุน้ ผูม้อบฉันทะ หรือผูร้บัมอบ
ฉันทะลบหรือปกปิดขอ้มูลดงักล่าวก่อนการท าส าเนาเอกสารใหแ้ก่บริษัทฯ ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้ ผูม้อบฉันทะ หรือผูร้บัมอบ
ฉันทะมิไดด้  าเนินการดงักล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผูถื้อหุน้ ผูม้อบฉันทะ หรือผูร้บัมอบฉันทะมอบหมายใหบ้ริษัทฯ ลบหรือ
ปกปิดขอ้มลูดงักลา่วแทน โดยไม่ถือวา่เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลที่ละเอียดออ่นแตอ่ย่างใด และใหถื้อวา่ส าเนา
เอกสารดงักลา่วมีผลสมบรูณแ์ละบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายทกุประการ  

ส าหรบัเอกสารใดที่จดัท าเป็นภาษาอื่น นอกจากภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ ผูถื้อหุน้จะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาไทย
หรือภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกนัดว้ย โดยผูถื้อหุน้หรือผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) 
รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผนัการแสดงเอกสารหรือหลกัฐานดงักล่าวขา้งตน้ตามที่บริษัทฯ จะพิจารณา
เห็นสมควร 

การออกเสียงลงคะแนนและวธีิการนับคะแนนเสียง 

1. หนึง่หุน้มีหนึง่เสยีง 

2. ผูถื้อหุน้ที่มาประชุมดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ตอ้งออกเสียง
ลงคะแนนเพียงทางใดทางหนึง่คือ เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง โดยไมส่ามารถแบง่แยกการลงคะแนนเสียง
ในแตล่ะวาระได ้

3. ผูร้บัมอบฉนัทะจากคสัโตเดียน (Custodian) ซึ่งใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถแบง่แยกการลงคะแนนเสยีง
ในแตล่ะวาระได ้

4. บริษัทฯ จะแจกบตัรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนใหเ้ฉพาะ (ก) ผูถื้อหุน้ที่มาประชุมดว้ยตนเอง (ข) ผูร้บัมอบฉนัทะ
ตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. และ (ค) ผูร้บัมอบฉันทะตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ในกรณีที่  
ผูม้อบฉันทะระบุในหนงัสือมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนไดทุ้กประการตามที่
เห็นสมควร 
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5. ในกรณีที่ผูม้อบฉนัทะระบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนน บริษัทฯ จะบนัทึกการออกเสยีงลงคะแนนดงักลา่ว 
พรอ้มกบัการลงทะเบียนเพื่อเขา้รว่มประชมุของผูร้บัมอบฉนัทะ โดยจะไมแ่จกบตัรลงคะแนนใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะ 

6. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ)  
บรษัิทฯ จะเก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะที่ไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีง โดยใหผู้ถื้อหุน้หรือ
ผูร้บัมอบฉนัทะที่ไมเ่ห็นดว้ยหรืองดออกเสยีง ท าเครือ่งหมายในช่องไม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีงในบตัรลงคะแนน และ
สง่บตัรลงคะแนนดงักลา่วใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ ในขณะที่มีการลงมติในวาระนัน้ ๆ ทัง้นี ้ในการนบัคะแนนเสียง 
บรษัิทฯ จะหกัคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะที่ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยีออกจากจ านวนเสียง
ทัง้หมด โดยบริษัทฯ จะถือว่าผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่ไม่สง่บตัรลงคะแนนใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ ออกเสียง
เห็นดว้ย อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่ออกเสียงเห็นดว้ย ท าเครื่องหมายในช่องเห็นดว้ย
ในบตัรลงคะแนน และสง่บตัรลงคะแนนดงักลา่วใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ หลงัเสร็จสิน้การประชุม ทัง้นี ้กรณี
ท าเครื่องหมายในบตัรลงคะแนนไมช่ดัเจน หรือมีการแกไ้ขเครื่องหมายในบตัรลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือช่ือก ากบั
การแกไ้ข จะถือวา่เป็นบตัรเสยี 

7. ส าหรบัวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระนัน้ บริษัทฯ จะจดัใหม้ีการลงคะแนนเสียง
เลือกตัง้ผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามขอ้แนะน าแนวทางที่ดี
ในการจัดประชุมผูถื้อหุน้ของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์บริษัทฯ จะเก็บบัตร
ลงคะแนนของผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทัง้ที่เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีง แตเ่พื่อความสะดวกรวดเรว็ในการ
นบัคะแนนเสียง บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงก่อน 
จากนัน้ บรษัิทฯ จึงจะเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะที่เห็นดว้ยตอ่ไป  

8. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชมุ หรอืบคุคลที่ประธานในที่ประชมุมอบหมาย จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้
หรอืผูร้บัมอบฉนัทะซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้
ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะแจง้ช่ือและนามสกุลของตน พรอ้มกบัการซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็นทกุครัง้  

9. มติของที่ประชมุจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

9.1 กรณีปกติ มติของที่ประชมุใหถื้อคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

9.2 กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะ
เป็นไปตามที่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ก าหนด โดยบรษัิทฯ ไดร้ะบกุารลงมติไวต้อนทา้ยของแต่ละ
วาระการประชมุแลว้ 

9.3 หากคะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

9.4 ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะคนใดมีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะคนนัน้ไม่มี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ 

10. การนบัคะแนนเสียงในแตล่ะวาระจะกระท าทนัที โดยประธานในที่ประชุม หรือบคุคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย 
จะแจง้ผลการนบัคะแนนเสยีงใหท้ี่ประชมุทราบภายหลงัการนบัคะแนนเสยีงในวาระนัน้ ๆ เสรจ็สิน้ลง 

บริษัทฯ ใชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง และจะจดัใหม้ีที่ปรกึษากฎหมาย และ/หรือ 
ตวัแทนของผูถื้อหุน้รายยอ่ยท าหนา้ที่เป็นพยานในการตรวจนบัคะแนน เพื่อสง่เสรมิการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิทฯ 
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สิ่งที่แนบมาดว้ย 7 

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น 

 1. นายสุจินต ์หวั่งหล ี
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
อาย ุ86 ปี 
ที่อยูต่ิดตอ่ : 21 ซอยเฉยพว่ง ถนนวิภาวดี-รงัสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
สว่นไดเ้สียพิเศษในวาระการประชุม : วาระที่ 8 วาระที่ 12 และวาระที่ 14 เนื่องจากเป็นกรรมการที่จะ
ไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ BTS-WG 

 2. ศาสตราจารยพ์ิเศษ เจริญ วรรธนะสิน 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการพฒันาเพื่อความยั่งยืน 
อาย ุ85 ปี 
ที่อยูต่ิดตอ่ : 21 ซอยเฉยพว่ง ถนนวิภาวดี-รงัสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
สว่นไดเ้สียพิเศษในวาระการประชมุ : วาระที่ 6 เนื่องจากเป็นกรรมการท่ีไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อเลอืกตัง้
เป็นกรรมการ และวาระที่ 8 วาระที่ 12 และวาระที่ 14 เนื่องจากเป็นกรรมการที่จะไดร้บัการจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธิ BTS-WG 

 3. ดร. การุญ จันทรางศุ  
กรรมการอิสระ 
อาย ุ72 ปี 
ที่อยูต่ิดตอ่ : 21 ซอยเฉยพว่ง ถนนวิภาวดี-รงัสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
สว่นไดเ้สียพิเศษในวาระการประชุม : วาระที่ 8 วาระที่ 12 และวาระที่ 14 เนื่องจากเป็นกรรมการที่จะ
ไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ BTS-WG 

 
 
 
 

4. นางพิจติรา มหาพล 
ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
อาย ุ71 ปี 
ที่อยูต่ิดตอ่ : 21 ซอยเฉยพว่ง ถนนวิภาวดี-รงัสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
สว่นไดเ้สียพิเศษในวาระการประชุม : วาระที่ 8 วาระที่ 12 และวาระที่ 14 เนื่องจากเป็นกรรมการที่จะ
ไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ BTS-WG 

 

5. นายไพศาล ธรสารสมบัติ  
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
อาย ุ56 ปี 
ที่อยูต่ิดตอ่ : 21 ซอยเฉยพว่ง ถนนวิภาวดี-รงัสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
สว่นไดเ้สียพิเศษในวาระการประชุม : วาระที่ 8 วาระที่ 12 และวาระที่ 14 เนื่องจากเป็นกรรมการที่จะ
ไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ BTS-WG 
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 สิ่งที่แนบมาด้วย 8 
 Enclosure 8 

 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B 

 
 
 
 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ ______________________________ เขียนที ่  
Shareholder registration number Written at  
 วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
 Date Month Year 
 
 
(1) ขา้พเจา้ สญัชาติ   
 I/We Nationality  

อยูเ่ลขที ่ ซอย  ถนน  ต าบล/แขวง  
Residing / located at Soi  Road Sub-district   

อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  
District  Province Postal Code 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท บีทเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
 Being a shareholder of BTS Group Holdings Public Company Limited  

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสยีง ดงันี ้
Holding a total of shares and having the vote equal to votes as follows: 

 หุน้สามญั หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสยีง 
 Ordinary share shares having the vote equal to  votes  

 หุน้บรุมิสทิธิ หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสยีง 
 Preference share shares having the vote equal to votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาเลอืกขอ้ใดขอ้หนึง่) 
 Hereby appoint (Please choose one option) 

 1. ช่ือ อาย ุ ปี อยูเ่ลขที ่  
Name Age years residing at 

ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
Road Sub-district District 

จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์ หรือ 
Province Postal Code Or 

 ช่ือ อาย ุ ปี อยูเ่ลขที ่  
Name Age years residing at 

ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
Road Sub-district District 

จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  
Province Postal Code 
 

กรณีเลือกขอ้ 1. ใหท้  าเครือ่งหมาย  
และระบรุายละเอียดของผูร้บัมอบฉันทะ 
If choosing No. 1 please mark  
and provide details of the proxies. 
 

อากรแสตมป์  
20 บาท 

Duty Stamp  
of Baht 20  
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 2. กรรมการอิสระของบรษัิทฯ ดงัตอ่ไปนี ้
The independent directors of the Company as follows:  
 นายสจิุนต ์หวั่งหล ีหรือ 

Mr. Suchin Wanglee or 
 ศาสตราจารยพ์ิเศษ เจรญิ วรรธนะสนิ หรือ 

Professor Charoen Wattanasin or 
 ดร. การุญ จนัทรางศ ุหรือ 

Dr. Karoon Chandrangsu or 

 นางพิจิตรา มหาพล หรือ 
Mrs. Pichitra Mahaphon or 

 นายไพศาล ธรสารสมบตัิ  
Mr. Paisal Tarasansombat 

ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการอิสระผูร้บัมอบฉนัทะไมส่ามารถเขา้ประชมุได ้ใหก้รรมการอิสระคน
อื่นเป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทน (ขอ้มลูของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่แนบมาดว้ย 7 ของ
หนงัสอืเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565) 
In the case where the independent director who is appointed as the proxy is unable 
to attend the meeting, one of the other independent directors shall be appointed as 
the proxy in replacement. (Details of Independent Directors are set out in  
Enclosure 7 of the Invitation to the 2022 Annual General Meeting of Shareholders.)  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565 ในวนัจันทรท์ี่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร ์(BCC Hall) ศูนยก์ารคา้
เซ็นทรลัพลาซา ลาดพรา้ว ชัน้ 5 เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 หรอืที่จะพงึเลือ่นไปใน
วนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
Anyone of these persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of 
Shareholders on Monday July 25, 2022 at 1.30 p.m., at Bangkok Convention Centre (BCC Hall), 5th Floor, Central Plaza 
Ladprao, No. 1697 Phaholyothin Road, Chatuchak Sub-district, Chatuchak District, Bangkok 10900, or such other date, 
time and place as the meeting may be held. 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 I/We hereby grant my/our proxy to vote at the meeting on my/our behalf as follows: 

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
Agenda 1 Message from the Chairman to the Meeting 

(ไมม่ีการลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้/ No casting of votes in this agenda) 

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 
Agenda 2 To consider and approve the report on the results of the Company’s business operation for the fiscal year 

ended March 31, 2022 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve Disapprove  Abstain 

กรณีเลือกขอ้ 2. ใหท้  าเครือ่งหมาย  
และเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง 
If choosing No. 2 please mark  
and select one of the independent 
directors. 

. 
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วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 

Agenda 3 To consider and approve the Company and its subsidiaries’ report and consolidated financial statements 
for the fiscal year ended March 31, 2022 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve Disapprove  Abstain 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 
Agenda 4 To consider and approve the dividend payment for the fiscal year ended March 31, 2022 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve Disapprove  Abstain 

วาระที่ 5 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
Agenda 5 To determine the directors’ remuneration 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve Disapprove  Abstain 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
Agenda 6 To consider the election of directors to replace those who will retire by rotation 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  
 เลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

Elect the entire group of nominated directors 
 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove  Abstain 

  เลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
Elect each nominated director individually 

1. ช่ือกรรมการ             นายคีร ีกาญจนพาสน ์      
Director’s name        Mr. Keeree Kanjanapas      
 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove  Abstain 
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2. ช่ือกรรมการ                 นายสรุพงษ์ เลาหะอญัญา      
Director’s name        Mr. Surapong Laoha-Unya      
 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove  Abstain 

3. ช่ือกรรมการ                 นายคง ชิ เคือง       
Director’s name        Mr. Kong Chi Keung      
 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove  Abstain 

4. ช่ือกรรมการ           ศาตราจารยพ์ิเศษ เจรญิ วรรธนะสนิ     
Director’s name       Professor Charoen Wattanasin     
 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove  Abstain 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 
Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and the determination of audit fee for the fiscal year 

ending March 31, 2023 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve Disapprove  Abstain 

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป  
โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้
โครงการ BTS Group ESOP 2022 

Agenda 8 To consider and approve the issuance and allocation of warrants to the directors, executives and employees of 
the Company and its subsidiaries under the BTS Group ESOP 2022 Scheme 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve Disapprove  Abstain 

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
Agenda 9 To consider and approve a potential plan for the increase of the Company’s registered capital under a general 

mandate 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove  Abstain 
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วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 2,679,721,768.00 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจ านวน 73,873,395,724.00 บาท เป็นจ านวน 71,193,673,956.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยัง
ไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 669,930,442 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท 

Agenda 10 To consider and approve the reduction of the Company’s registered capital by Baht 2,679,721,768.00 from 
the existing registered capital of Baht 73,873,395,724.00 to Baht 71,193,673,956.00 by cancelling 
669,930,442 authorized but unissued shares of the Company with a par value of Baht 4 per share 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve Disapprove  Abstain 

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน 
จดทะเบียนของบริษัทฯ 

Agenda 11 To consider and approve the amendment of Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company 
to be in line with the reduction of the Company’s registered capital 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve Disapprove  Abstain 

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 2,844,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจ านวน 71,193,673,956.00 บาท เป็นจ านวน 74,037,673,956.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ านวน 711,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท 

Agenda 12 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital by Baht 2,844,000,000.00 from 
the existing registered capital of Baht 71,193,673,956.00 to Baht 74,037,673,956.00 by issuing 711,000,000 
new ordinary shares with a par value of Baht 4 per share 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve Disapprove  Abstain 

วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ 

Agenda 13 To consider and approve the amendment of Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company 
to be in line with the increase of the Company’s registered capital  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove  Abstain 
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วาระที่ 14 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ (ก) การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดง
สิทธิที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ภายใต้โครงการ BTS Group 
ESOP 2022 และ (ข) การเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  

Agenda 14 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares to accommodate (a) the exercise 
of the warrants to the directors, executives and employees of the Company and its subsidiaries under the BTS 
Group ESOP 2022; and (b) the offering to specific investors (private placement) pursuant to the potential plan 
for the increase of the Company’s registered capital under a general mandate  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve Disapprove  Abstain  

วาระที่ 15 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ 
Agenda 15 To consider and approve the issuance and offering of debentures of the Company  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove  Abstain 

วาระที่ 16 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี)  
Agenda 16 To consider other business (if any) 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove  Abstain 

(5)  การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนีใ้หถื้อวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้
 ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

If the proxy does not vote in accordance with my/our voting instructions specified herein, such vote shall be deemed 
incorrect and is not made on my/our behalf as the shareholder. 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจ้าไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรือระบุไวไ้ม่ช ัดเจนหรือในกรณีที่ 
 ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือ
 เพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instruction in any agenda, or in 
the event that the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including 
in the event that there is any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote 
on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 
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กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนัน้ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบ
ฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with 
my/our voting instructions specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………... ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
   (...…………………...………………..…….) 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………... ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
   (...…………………...………………..…….) 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………... ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
   (...…………………...………………..…….) 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………... ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
   (...…………………...………………..…….) 

 

 
หมายเหตุ / Remarks 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting, and may not split his/her 
votes to different proxies to vote separately. 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
In the agenda regarding election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated directors, 
can be elected. 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
In the case where there are agenda other than those specified above, additional details may be specified in the Attachment 
to this Proxy Form B. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 
2565 ในวันจันทรท์ี่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร ์(BCC Hall) ศูนยก์ารคา้เซ็นทรลั
พลาซา ลาดพรา้ว ชัน้ 5 เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 หรอืที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา 
และสถานท่ีอื่นดว้ย 
The appointment of proxy by a shareholder of BTS Group Holdings Public Company Limited for the 2022 Annual General 
Meeting of Shareholders on Monday July 25, 2022 at 1.30 p.m. at Bangkok Convention Centre (BCC Hall), 5th Floor, Central 
Plaza Ladprao, No. 1697 Phaholyothin Road, Chatuchak Sub-district, Chatuchak District, Bangkok 10900, or such other 
date, time and place as the meeting may be held. 

 วาระที ่ เร่ือง  
 Agenda Re: 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 วาระที ่ เร่ือง  
 Agenda Re: 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 วาระที ่ เร่ือง  
 Agenda Re: 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 วาระที ่ เร่ือง  
 Agenda Re: 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
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สิ่งที่แนบมาดว้ย 9 

 
 

ข้อบังคับบริษัท 

หมวดที่ 1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

1. ขอ้บงัคบันี ้เรยีกวา่ “ขอ้บงัคบับรษัิท บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน)” 

2. เวน้แต่ที่ไดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในขอ้บงัคบันี ้ ใหน้  าบทบญัญัติแห่งกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด และ
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยม์าใชบ้งัคบัทกุประการ 

หมวด 2 
หุ้นและผู้ถอืหุน้ 

3. หุน้ของบรษัิทโอนไดอ้ยา่งเสรีโดยไมม่ีขอ้จ ากดั เวน้แตก่ารโอนหุน้นัน้เป็นเหตใุหม้ีคนตา่งดา้วถือหุน้อยูใ่นบริษัทเกิน
กว่ารอ้ยละ 49 ของหุน้ที่ออกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบริษัท การโอนหุน้รายใดที่จะท าใหอ้ตัราสว่นการถือหุน้ของ
คนตา่งดา้วในบรษัิทเกินอตัราสว่นขา้งตน้ บรษัิทมีสทิธิที่จะปฏิเสธไมร่บัจดทะเบียนการโอนหุน้รายนัน้ได ้

4. บรษัิทมีสทิธิออกหุน้บรุมิสทิธิไดแ้ละหุน้บรุมิสทิธิใหเ้ป็นไปตามที่ประชมุผูถื้อหุน้ก าหนด 

5. หุน้บรุมิสทิธิของบรษัิทมีสทิธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัไดต้ามที่ประชมุผูถื้อหุน้ก าหนด 

6. หุน้ของบรษัิทเป็นหุน้สามญัมีมลูคา่หุน้เทา่ ๆ กนัและเป็นหุน้ชนิดระบช่ืุอผูถื้อหุน้ 

 หุน้ทกุหุน้ของบริษัทตอ้งช าระค่าหุน้จนเต็มมลูค่าดว้ยตวัเงินหรือทรพัยส์ินอื่นนอกจากตวัเงิน ผูจ้องหุน้หรือผูซ้ือ้จะ
ขอหกักลบลบหนีก้บับรษัิทไมไ่ด ้

7. การโอนหุน้ยอ่มสมบรูณแ์ละใชย้นักบับคุคลตา่ง ๆ ได ้เมื่อเป็นไปตามบทบญัญตัิแหง่กฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชน
จ ากัดหรือกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กรณีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

8. บรษัิทมอบหมายใหบ้รษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบียนหลกัทรพัย ์และในสว่นวิธี
ปฏิบตัิที่เก่ียวกบังานทะเบียนของบรษัิทใหเ้ป็นไปตามที่นายทะเบียนหลกัทรพัยก์ าหนด 

การลงลายมือช่ือในใบหุน้หรือใบหลกัทรพัย์อื่นใดของนายทะเบียนหลกัทรพัย ์นายทะเบียนหลกัทรพัยอ์าจลง
ลายมือช่ือดว้ยตนเอง หรือใชเ้ครื่องจักร ใชเ้ครื่องคอมพิวเตอร ์หรือประทบัโดยวิธีการอื่นใดตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการท่ีกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนดก็ได ้

9. ถา้ใบหุน้ช ารุดเสียหายผูถื้อหุน้อาจรอ้งขอใหบ้ริษัทออกใบหุน้ฉบบัใหม่ใหแ้ทน หรือถา้ใบหุน้นัน้สญูหายหรือถูก
ท าลาย ผูถื้อหุน้จะตอ้งน าใบแจง้ความใบหุน้สญูหายออกโดยเจา้พนกังานต ารวจมาแสดงต่อนายทะเบียนบริษัท 
บรษัิทจึงจะออกใบหุน้ใหมใ่ห ้

10. บรษัิทจะเป็นเจา้ของหุน้หรอืรบัจ าน าหุน้ของบรษัิทเองไมไ่ด ้ทัง้นี ้เวน้แตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี  ้

(1)  บริษัทอาจซือ้หุน้คืนจากผูถื้อหุน้ที่ออกเสียงไม่เห็นดว้ยกับมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งอนุมตัิการแกไ้ข
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เก่ียวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล 
เนื่องจากผูถื้อหุน้ท่ีออกเสยีงไมเ่ห็นดว้ยเห็นวา่ตนไมไ่ดร้บัความเป็นธรรม 
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(2) บริษัทอาจซือ้หุน้คืนเพื่อวตัถปุระสงคใ์นการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีก าไรสะสมและสภาพ
คลอ่งสว่นเกิน และการซือ้หุน้คืนนัน้ไมเ่ป็นเหตใุหบ้รษัิทประสบปัญหาทางการเงิน 

ทัง้นี ้หุน้ที่บริษัทถืออยูน่ัน้จะไมน่บัเป็นองคป์ระชมุในการประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้ไมม่ีสทิธิในการออกเสยีง
ลงคะแนนและสทิธิในการรบัเงินปันผล 

บริษัทจะตอ้งจ าหน่ายหุน้ที่ซือ้คืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัทไม่
จ าหนา่ยหรอืจ าหนา่ยไมห่มดภายในระยะเวลาที่ก าหนด บรษัิทจะด าเนินการลดทนุท่ีช าระแลว้ โดยวิธีตดั
หุน้จดทะเบียนท่ีซือ้คืนและยงัมิไดจ้ าหนา่ย 

การซือ้หุน้คืน การจ าหน่ายหุน้ และการตัดหุน้จดทะเบียนที่ซือ้คืนและยังมิไดจ้ าหน่ายใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ในการซือ้หุน้ของบริษัทคืน ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ ยกเวน้การซือ้หุน้ดงักล่าวมี
จ านวนไมเ่กินกวา่รอ้ยละสิบ (10) ของทนุช าระแลว้ ใหเ้ป็นอ านาจของคณะกรรมการในการอนมุตัิการซือ้
หุน้คืนดงักลา่ว 

หมวด 3 
การออกหลกัทรัพยป์ระเภทอืน่ และการโอนหลกัทรัพย ์

11. การออกหลกัทรพัย ์การเสนอขาย และการโอนหลกัทรพัยต์่อประชาชนหรือบคุคลใด ๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่
ดว้ยบรษัิทมหาชนจ ากดั และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

การโอนหลกัทรพัยอ์ื่นตามที่ไดจ้ดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนไวใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือ
ตลาดรองอื่นนอกเหนือจากหุน้สามญั ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ค าวา่ “หลกัทรพัย”์ ใหห้มายถึงหลกัทรพัยต์ามนิยามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

หมวด 4 
กรรมการ 

12. ให้คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทัง้หมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร กรรมการของบรษัิทไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ในบรษัิท 

การลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทตอ้งใหก้รรมการ 2 (สอง) คนซึ่งคณะกรรมการก าหนดลงลายมือช่ือร่วมกันและ
ประทบัตราส าคญัของบรษัิท 

13. ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ ใหน้บัวา่ผูถื้อหุน้ทกุคนมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง และผูถื้อ
หุน้แต่ละคนตอ้งใชค้ะแนนเสียงของตนท่ีมีอยู่ทัง้หมดเลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะ
แบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่บคุคลใดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้บคุคลผูซ้ึง่ไดร้บัคะแนนเสียงเห็นชอบสงูสดุตามล าดบัลงมา
เป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่พึงเลือกตัง้ในครัง้นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัเลือกตัง้ใน
ล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียง
ชีข้าด 
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14. ในที่ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ในแต่ละปี ใหก้รรมการจ านวนไมน่อ้ยกวา่หนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด
ในคณะกรรมการพน้จากต าแหนง่ตามวาระ ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดย
จ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม และกรรมการผูพ้น้จากต าแหนง่มีสทิธิไดร้บัเลอืกตัง้ใหมอ่ีกได ้

กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้บัสลากกนัว่าผูใ้ดจะ
ออกสว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหนง่ 

15. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมดว้ยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้
ประธานกรรมการหรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมาย สง่หนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม 
เวน้แตใ่นกรณีจ าเป็นรบีดว่น เพื่อรกัษาสทิธิหรอืประโยชนข์องบรษัิท จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่นและก าหนดวนั
ประชมุใหเ้รว็กวา่นัน้ก็ได ้

ทั้งนี ้หากเป็นการเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชมุ จะสง่โดยจดหมายอิเลก็ทรอนิกสก็์ได ้

16. ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมดว้ยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ตอ้งมีกรรมการผูอ้ยูใ่นต าแหนง่จ านวนไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่เขา้ประชมุดว้ยตนเองจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

 ทัง้นี ้การประชมุคณะกรรมการผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสใ์หป้ฏิบตัิตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นกฎหมายหรือประกาศ
ที่เก่ียวขอ้งเพิ่มเติม 

17. ที่ประชมุคณะกรรมการจะอนมุตัริบัรองมตใิด ๆ  หาไดไ้ม ่เวน้เสยีแตว่า่มตินัน้ไดร้บัความเห็นชอบจากกรรมการเสยีง
ขา้งมากที่เขา้ประชมุในการประชมุดงักลา่ว 

18. รายงานการประชมุคณะกรรมการใหเ้ก็บรกัษาไวเ้ป็นภาษาไทยพรอ้มทัง้มีค  าแปลเป็นภาษาองักฤษ 

19. ใหก้รรมการเลือกตัง้ประธาน และกรรมการผูจ้ดัการขึน้จากบรรดากรรมการเองและเลือกตัง้เจา้หนา้ที่อื่น ๆ ตามที่
กรรมการเห็นสมควร ใหก้รรมการผูจ้ัดการรบัผิดชอบในการบริหารกิจการและการด าเนินงานอันเป็นกิจวัตร
ประจ าวนัของบรษัิทและขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการ 

20. นอกจากการพน้ต าแหนง่ตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหนง่เมื่อ 

ก. ตาย 

ข. ลาออก 

ค. ขาดคณุสมบตัิ หรอืมีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั 

ง. ที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 

จ. ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

21. ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหก้รรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชมุ
คณะกรรมการคราวต่อไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทน
ดงักลา่วจะอยูใ่นต าแหนง่กรรมการไดเ้พียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 
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มติของกรรมการตามวรรคหนึง่ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนกรรมการที่ยงัเหลืออยู่ 

22. ที่ประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึง่
ของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

23. คณะกรรมการมีอ านาจและหนา้ที่จดัการบริษัทใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั และมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
และใหม้ีอ  านาจจดัการในกิจการดงัตอ่ไปนีด้ว้ย 

ก. ลงมติก าหนดช่ือกรรมการซึง่จะลงช่ือเป็นส าคญัผกูพนับรษัิท ตามขอ้บงัคบัขอ้ 12. 

ข. ลงมติมอบหมายใหก้รรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการก็ได ้

หมวด 5 
การประชุมใหญ ่

24. ใหค้ณะกรรมการจดัท ารายงานกิจการ บญัชี บญัชีก าไรขาดทนุและงบดลุของบริษัทเสนอตอ่ที่ประชมุใหญ่สามญั
ประจ าปีผูถื้อหุน้ทกุครัง้ 

25. ใหม้ีการประชุมใหญ่สามญัภายใน 120 วนัหลงัจากสิน้ปีการเงินทกุปี เรื่องที่จะประชุมปรกึษากนัในที่ประชุมใหญ่
สามญัประจ าปีผูถื้อหุน้มีดงันี ้

(1) การพิจารณาอนุมตัิรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของ
บรษัิทไดจ้ดัการไป 

(2) การพิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบรษัิทส าหรบัสิน้ปีการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชี 

(3) การประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่มีก าไรเพียงพอ 

(4) การเลอืกตัง้ผูส้อบบญัชีและการก าหนดเงินตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

(5) การเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการผูพ้น้จากต าแหนง่ตามวาระหรอืโดยประการอื่น 

(6) การพิจารณาเรือ่งอื่น ๆ ซึง่นา่จะเป็นประโยชนแ์ก่บรษัิท 

26. การประชุมใหญ่ครัง้อื่น ๆ เรียกว่า “การประชุมวิสามญั” คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ไดต้ามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร คณะกรรมการตอ้งเรียกประชุมวิสามญัเมื่อผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นับ
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด ไดเ้ขา้ช่ือกนัท าหนงัสือรอ้งขอ ในหนงัสือรอ้ง
ขอนัน้ตอ้งระบวุา่เหตผุลวา่ใหเ้รียกประชมุเพื่อการใด และคณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 45 
วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสอืจากผูถื้อหุน้ 

27. ค าบอกกลา่วเรยีกประชมุใหญ่ทกุครัง้ไมว่า่จะเป็นการประชมุสามญัหรอืวสิามญัก็ตาม ใหร้ะบสุถานท่ี วนั และเวลา
ประชุม ตลอดจนสภาพแห่งกิจการที่จะประชุมปรึกษาหารือกันและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ปร ะชุมพร้อมด้วย
รายละเอียดพอสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเรือ่งที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณาแลว้แตก่รณี 
รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักลา่วไวด้ว้ย โดยใหส้ง่ทางไปรษณียไ์ปยงัผูถื้อหุน้ทกุคนบรรดามีช่ือ
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ในสมดุทะเบียนหุน้ของบรษัิทก่อนวนันดัประชมุไมน่อ้ยกวา่เจ็ดวนั ในกรณีผูถื้อหุน้ซึง่มีภมูิล  าเนาอยูน่อกประเทศให้
ส่งค าบอกกล่าวเรียกประชุมทางไปรษณียอ์ากาศลงทะเบียนและโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมดังกล่าวใน
หนงัสอืพิมพต์ิดตอ่กนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 วนั 

28. ที่ประชุมใหญ่จะประชมุปรกึษากิจการใด ๆ หาไดไ้ม ่เวน้เสียแตว่า่มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) 
มาประชมุไม่นอ้ยกวา่ 25 คน หรือไม่นอ้ยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ย
กว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้
ใดเมื่อลว่งเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่งชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้รว่มประชุม ไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว ้
หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้นัน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอการประชมุเป็นอันระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นัน้
มิใช่เป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหมแ่ละใหส้ง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกว่า 
7 วนัก่อนประชมุ โดยแจง้เป็นหนงัสอืถึงผูถื้อหุน้ทกุคน และในการประชมุครัง้ที่เลือ่นมานีใ้หผู้ถื้อหุน้ท่ีมาประชุมเป็น
องคป์ระชมุ ค าบอกกลา่วเรยีกประชมุครัง้ที่เลือ่นมานีต้อ้งระบรุะเบียบวาระการประชมุไวด้ว้ย และในท่ีประชมุครัง้ที่
เลือ่นมานีจ้ะประชมุปรกึษากิจการหรอืจะรบัรองมติใด ๆ ซึง่มิไดร้ะบไุวใ้นค าบอกกลา่วเรยีกประชมุนัน้หาไดไ้ม่ 

29. )1(  ผูถื้อหุน้อาจแตง่ตัง้ผูร้บัมอบฉนัทะใหท้ าการแทนตนในที่ประชมุใหญ่ก็ไดโ้ดยท าเป็นหนงัสอื ผูร้บัมอบฉนัทะ
ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ ตราสารแต่งตัง้ผูร้บัมอบฉันทะตอ้งลงวนัที่ และลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ที่มอบ
ฉนัทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด 

 )2(  ตราสารแต่งตัง้ผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งน าไปวางต่อผูเ้ป็นประธานในที่ประชุม ก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
ถา้ผูม้ีช่ือในตราสารนัน้ประสงคจ์ะออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคราวนัน้ หากผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล
ตอ้งน าหลกัฐานอนัแสดงถึงผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคลนัน้ไปวางต่อผูเ้ป็นประธาน พรอ้มทัง้ตราสาร
แตง่ตัง้ผูร้บัมอบฉนัทะดว้ย 

 )3(  ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนไดต้ามจ านวนที่ตนไดร้บัการแตง่ตัง้ นอกเหนือจากสิทธิออกเสยีง
ลงคะแนนของตนในฐานะผูถื้อหุน้ 

30. ประธานในที่ประชุมอาจเลื่อนการประชุมใหญ่ออกไปไดด้ว้ยความเห็นชอบของที่ประชุม อย่างไรก็ตาม ในการ
ประชุมที่เลื่อนออกไปนัน้จะประชมุปรกึษาหารือเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากเรื่องที่คา้งมาจากการประชมุครัง้ก่อนหา
ไดไ้ม ่

31. รายงานการประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้ทกุครัง้ใหเ้ก็บรกัษาไวเ้ป็นภาษาไทยพรอ้มทัง้มีค  าแปลเป็นภาษาองักฤษ  

32. ในระหว่างสิบสี่วนัก่อนวนัประชุมใหญ่สามญัใหบ้ริษัทปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุน้ โดยประกาศใหผู้ถื้อหุน้ทราบ
ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่สบิสีว่นั ณ ส านกังานแหง่ใหญ่หรือส านกังานสาขาก่อนวนัเริม่งดรบัลงทะเบียนการโอนหุน้ และใน
ระหวา่งระยะเวลาดงักลา่วบรษัิทจะจดทะเบียนการโอนหุน้ใด ๆ ของบรษัิทมิได ้

หมวด 6 
การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญช ี

33. รอบปีบญัชีของบรษัิทเริม่ตน้ในวนัท่ี 1  เมษายน และสิน้สดุในวนัที่ 31 มีนาคม ของทกุปี 

34. บริษัทตอ้งจดัใหม้ีการท าและเก็บรกัษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชีตามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้และตอ้งจดัท า 
งบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ อยา่งนอ้ยครัง้หนึง่ในรอบสบิสองเดือนอนัเป็นรอบปีบญัชีของบรษัิท 
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35. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อ 
ที่ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทุนนี ้คณะกรรมการ
ตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สรจ็ก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

36. คณะกรรมการตอ้งจดัสง่เอกสารตอ่ไปนีใ้หผู้ถื้อหุน้ พรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัประจ าปี 

)1(  ส าเนางบดลุและบญัชีก าไรขาดทุนที่ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้พรอ้มกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของ
ผูส้อบบญัชี 

)2(  รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ  

37. การจ่ายเงินปันผลประจ าปีจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ เวน้แตเ่งินปันผลระหวา่งกาล ซึง่คณะกรรมการ
อาจพิจารณาจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราวเมื่อเห็นวา่บรษัิทมีก าไรพอสมควรพอที่จะท าเช่นนัน้และเมื่อจ่ายเงิน
ปันผลดงักลา่วแลว้ ใหร้ายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

38. นอกจากเงินส ารองที่กฎหมายก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัสรรไวแ้ลว้ คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดสรรเงินส ารอง
ประเภทอื่นไดอ้ีกตามที่เห็นสมควร 

39. ผูส้อบบญัชีตอ้งไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรอืผูด้  ารงต าแหนง่หนา้ที่ใด ๆ ของบรษัิท 

40. ผูส้อบบญัชีมีอ านาจตรวจสอบบญัชี เอกสารและหลกัฐานอื่นใดที่เก่ียวกบัรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรพัยส์ินและ
หนีส้ินของบรษัิทในระหวา่งเวลาท าการของบริษัท ในการนีใ้หม้ีอ  านาจสอบถามกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง ผูด้  ารง
ต าแหน่งหนา้ที่ใด ๆ ของบริษัท และตวัแทนของบริษัท รวมทัง้ใหชี้แ้จงขอ้เท็จจริงหรือสง่เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบั
การด าเนินกิจการของบรษัิทได ้ 

41. ผูส้อบบญัชีมีหนา้ที่เขา้รว่มประชมุในการประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิททกุครัง้ที่มีการพิจารณางบดลุ บญัชีก าไรขาดทนุ 
และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัท เพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้ ใหบ้ริษัทจดัสง่รายงานและเอกสาร
ของบรษัิทท่ีผูถื้อหุน้จะพงึไดร้บัในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 

หมวด 7 
บทเพิ่มเติม 

42. ตราของบรษัิทใหใ้ชด้งัที่ประทบัไว ้
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สิ่งที่แนบมาดว้ย 11 

นโยบายความเป็นส่วนตวั (Privacy Policy) 
ส าหรับการประชุมผู้ถอืหุน้ของ บริษัท บทีีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตำมมำตรกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภัยเมื่อมีกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ
เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล (ตำมนิยำมที่ระบดุำ้นลำ่ง) 

นโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบันี ้(“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) อธิบำยถึงวิธีกำรที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช ้
และ/หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนในฐำนะผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉันทะ คสัโตเดียน หรือผูม้ีอ  ำนำจกระท ำกำรแทน  
ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบคุคล ส ำหรบักำรประชมุผูถื้อหุน้/ผูถื้อหลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ 

เรำอำจเปลีย่นแปลง และ/หรอืปรบัปรุงนโยบำยควำมเป็นสว่นตวันีเ้ป็นครัง้ครำว โดยเรำจะแจง้ทำ่นเพิ่มเติมหำก
มีกำรปรบัปรุงที่ส  ำคญั เรำจะระบุวนัที่นโยบำยควำมเป็นส่วนตวัของเรำไดม้ีกำรปรบัปรุงครัง้ล่ำสดุไวท้ำงดำ้นล่ำงของ
นโยบำยควำมเป็นส่วนตวั ทัง้นี ้เรำสนับสนุนใหท้่ำนอ่ำนนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวนีอ้ย่ำงระมัดระวัง และตรวจสอบ
นโยบำยควำมเป็นสว่นตวัอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อทบทวนกำรเปลีย่นแปลงใด ๆ ที่เรำอำจด ำเนินกำรตำมขอ้ก ำหนดในนโยบำย
ควำมเป็นสว่นตวัฉบบันี ้

1. บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง 

เพื่อวตัถปุระสงคข์องนโยบำยควำมเป็นสว่นตวัฉบบันี ้“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง ขอ้มลูเก่ียวกบับคุคลซึง่ท ำ
ใหส้ำมำรถระบตุวับคุคลนัน้ได ้ไมว่ำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม ตำมที่ระบดุำ้นลำ่งนี ้

โดยบรษัิทฯ อำจเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นทัง้ทำงตรงและทำงออ้มจำกแหลง่ขอ้มลูอื่น ๆ เช่น เรำอำจ
เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยตรง (เช่น เมื่อท่ำนมีปฎิสมัพันธ์ผ่ำนแพลตฟอรม์ออนไลนข์องบริษัทฯ ผ่ำน
เว็บไซตข์องบริษัทฯ หรือแอปพลิเคชันทำงโทรศพัทม์ือถือ กำรติดต่อสื่อสำรทำงอีเมล โทรศพัท ์แบบสอบถำม นำมบตัร 
ไปรษณีย ์ระหว่ำงกำรประชุมและงำนกิจกรรมต่ำง ๆ กำรนัดหมำยพบปะกับท่ำน หรือจำกแหล่งขอ้มูลในระบบ ระบบ 
ไดรฟ์กลำง/ฐำนขอ้มลูกลำงของบรษัิทฯ หรอืระบบซอฟทแ์วรข์นสง่ และ/หรอืไฟลอ์ิเลก็ทรอนิกส)์  

นอกจำกนี ้เรำอำจเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนทำงออ้ม เช่น จำกศนูยฝ์ำกหลกัทรพัยห์รือแหลง่ขอ้มลู
สำธำรณะ (เช่น สื่อสงัคมออนไลน ์และเว็บไซตข์องบคุคลภำยนอกหรือหน่วยงำนรฐัที่เก่ียวขอ้ง) ทัง้นี ้ขอ้มลูสว่นบคุคลที่
บริษัทฯ เก็บรวบรวมนัน้ขึน้อยู่กับควำมสมัพนัธ์ของท่ำนที่มีกับบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่ม BTS โดยตวัอย่ำงขอ้มูลส่วน
บคุคลของทำ่นท่ีบรษัิทฯ อำจเก็บรวบรวมมีดงัตอ่ไปนี ้

1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ช่ือ-นำมสกุล เพศ สญัชำติ อำชีพ วันเดือนปีเกิด สถำนภำพ รูปถ่ำย ภำพถ่ำย   
เสียงบนัทึก ลำยมือช่ือ เลขที่บตัรประจ ำตวัประชำชน เลขที่หนงัสือเดินทำง เลขที่ประจ ำตวัผูเ้สียภำษี
อำกร เลขที่บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หนงัสือรบัรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล หนงัสือกำรรบัอนญุำต
ประกอบกิจกำร (เช่น คสัโตเดียน) รวมถึงขอ้มลูจำกใบอนญุำตขบัขี่หรือขอ้มลูบนบตัรอื่นใดที่ออกโดย 
หน่วยงำนรำชกำร รำยละเอียดกำรถือหุ้น/หลักทรัพย์ (เช่น บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ จ ำนวนที่ถือ 
หมำยเลข ประเภท สัดส่วนกำรถือ) รำยละเอียดกำรมอบฉันทะ (ช่ือ ที่อยู่ของผู้ร ับมอบฉันทะ  
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ช่ือกรรมกำรอิสระของบรษัิทฯ) ขอ้มลูกำรลงมติในท่ีประชมุ (เช่น กำรใชส้ทิธิออกเสยีงของทำ่นในแต่ละ
วำระวำ่ เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง เป็นตน้) และ/หรอืจ ำนวนเงินปันผล  

2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ท่ีอยู ่หมำยเลขโทรศพัท ์หมำยเลขโทรศพัทม์ือถือ และ/หรอือีเมล 

3) ข้อมูลทางการเงนิ เช่น ขอ้มลูบญัชีธนำคำร (เช่น ช่ือบญัชี เลขท่ีบญัชี ธนำคำรทีเปิดบญัชี เลข swift ที่
อยู่บัญชี) และ/หรือรำยละเอียดตำมสัญญำที่เก่ียวข้อง เช่น สัญญำซือ้ขำยหุ้น (Share Purchase 
Agreement) 

4) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น ขอ้มูลสขุภำพ (เพื่อคดักรองและควบคุมโรคติดต่อหรือโรค
ระบำด) 

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลที่ละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่อไดร้ับควำมยินยอมโดยชดั
แจง้จำกทำ่น หรอืตอ่เมื่อกฎหมำยอนญุำตใหก้ระท ำได ้

หำกท่ำนไดใ้หข้อ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลอื่นใดนอกจำกตวัท่ำนเองแก่บริษัทฯ (เช่น บิดำ มำรดำ คู่สมรส บตุร 
หรือบคุคลที่ติดต่อในกรณีฉกุเฉิน) เช่น ช่ือ-นำมสกุล ที่อยู่ ควำมสมัพนัธ ์ขอ้มลูติดต่อ และเอกสำรที่เก่ียวขอ้ง บริษัทฯ จะ
ถือว่ำท่ำนรบัรองและรบัประกนัตอ่บริษัทฯ ว่ำท่ำนมีอ ำนำจในกำรกระท ำเช่นนัน้โดย (1) กำรแจง้ใหบ้คุคลอื่นรำยนัน้ทรำบ
ถึงนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบันี ้และ (2) กำรไดร้บัควำมยินยอม (ในกรณีที่กฎหมำยก ำหนดหรือจ ำเป็น) เพื่อใหเ้รำ
สำมำรถใชข้อ้มลูสว่นบคุคลดงักลำ่วตำมนโยบำยควำมเป็นสว่นตวัฉบบันีไ้ด  ้

2. บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงคใ์ด 

นอกเหนือจำกกำรขอควำมยินยอมจำกท่ำนในกรณีที่กฎหมำยก ำหนด บริษัทฯ อำจอำศยัหรืออำ้ง (1) ฐำนกำร
ปฏิบตัิตำมสญัญำ ส ำหรบักำรเริ่มตน้ท ำสญัญำหรือกำรเขำ้ท ำสญัญำหรือปฏิบตัิตำมสญัญำกบัเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 
(2) ฐำนกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย เพื่อกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมกฎหมำยของบริษัทฯ (3) ฐำนประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำย
ของบริษัทฯ และของบคุคลภำยนอก โดยไดส้ดัสว่นกบัประโยชนแ์ละสิทธิเสรีภำพขัน้พืน้ฐำนเก่ียวกับกำรคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่ำน (4) ฐำนกำรป้องกันหรือระงับอนัตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล (5) ฐำนประโยชน์
สำธำรณะ ส ำหรบักำรด ำเนินภำรกิจเพื่อประโยชนส์ำธำรณะ หรือปฏิบตัิหนำ้ที่ในกำรใชอ้  ำนำจรฐั หรือฐำนทำงกฎหมำย
อื่น ๆ ตำมที่กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลอนญุำต (แลว้แต่กรณี) ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัควำมสมัพนัธท์ี่มีระหวำ่ง
ทำ่นกบับรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ อำจเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นเพื่อวตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี  ้

1) กำรตรวจสอบ กำรยืนยนัตวัตน และกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอของทำ่น 

2) กำรจัดประชุมผูถื้อหุน้/ผูถื้อหลกัทรพัย ์และกำรด ำเนินเก่ียวกับกำรออกเสียงลงคะแนนและกำรนบั
คะแนนเสยีงในท่ีประชมุผูถื้อหุน้/ผูถื้อหลกัทรพัย ์

3) กำรจดัท ำทะเบียนผูถื้อหุน้/ผูถื้อหลกัทรพัย ์หรอืกำรจดัท ำเอกสำรสทิธิในกำรถือครอง หรอืกำรโอน ออก 
ใบหุน้/ใบหลกัทรพัยใ์หม ่และ/หรือ แตกใบหุน้/ใบหลกัทรพัย ์เพื่อกำรซือ้ขำย และ/หรือ แลกเปลี่ยนหุน้/
หลกัทรพัย ์

4) กำรด ำเนินกำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้/ผูถื้อหลกัทรพัย ์

5) ควำมปลอดภยัและกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยัในธุรกิจของบรษัิทฯ 
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6) กำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมำย และ/หรือค ำสั่งโดยชอบ
ดว้ยกฎหมำยของศำล หนว่ยงำนที่มีอ  ำนำจก ำกบัดแูล หนว่ยรำชกำร และ/หรอืองคก์รของรฐั 

7) กำรใชส้ิทธิหรือปกป้องประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำยของบริษัทฯ ตำมที่จ ำเป็น เช่น เพื่อตรวจสอบ
และปอ้งกนักำรฉอ้โกง อำชญำกรรม หรอืกำรไมป่ฏิบตัิตำมกฎหมำย 

8) ประโยชนส์ำธำรณะ ในกำรปกป้องบุคคลอื่นที่อยู่ในพืน้ที่หรือสถำนที่ซึ่งอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของ
บรษัิทฯ 

9) ป้องกันหรือระงบัอนัตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย สขุภำพ หรือทรพัยส์ินของท่ำนหรือของบุคคลอื่น (แลว้แต่
กรณี) เช่น เพื่อกำรควบคมุโรคติดตอ่หรอืโรคระบำด 

ทัง้นี ้ในกรณีที่บรษัิทฯ มีควำมจ ำเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลเพื่อปฏิบตัิตำมกฎหมำยหรือสญัญำ หรือ
เพื่อเขำ้ท ำสญัญำกบัทำ่น และทำ่นไมส่ำมำรถใหข้อ้มลูสว่นบคุคลตำมที่บรษัิทฯ รอ้งขอ บรษัิทฯ อำจไมส่ำมำรถอนญุำตให้
ทำ่นเขำ้รว่มกำรประชมุที่บรษัิทฯ จดัขึน้ได ้

3. บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับใคร 

บริษัทฯ อำจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนไปยงัศนูยฝ์ำกหลกัทรพัย ์ผูใ้หบ้ริกำร (เช่น บริษัทใหบ้ริกำรระบบ
ลงทะเบียนและนบัคะแนนเสยีง) ที่ปรกึษำ หนว่ยงำนบงัคบัใชก้ฎหมำย ศำล เจำ้พนกังำน หนว่ยงำนรฐั และผู้ก ำกบัดแูลที่
เก่ียวขอ้ง  

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ 

บรษัิทฯ อำจเปิดเผย หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นไปยงัตำ่งประเทศซึง่ประเทศปลำยทำงอำจมีหรืออำจไม่มี
มำตรฐำนกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลที่เท่ำเทียมกนักบัประเทศไทย ทัง้นี ้บริษัทฯจะด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนที่กฎหมำย
ก ำหนด 

5. บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเพียงใด 

บริษัทฯ จะเก็บรกัษำขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนไวใ้นระยะเวลำเท่ำที่จ  ำเป็นตำมสมควร เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคท์ี่
บริษัทฯ ไดร้บัขอ้มลูมำและเพื่อปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมกฎหมำยและกฎขอ้บงัคบัต่ำง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ อำจตอ้ง
เก็บรกัษำขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นนำนขึน้ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

6. คุกกีแ้ละการใช้คุกกี ้

หำกทำ่นเยี่ยมชมเว็บไซตข์องเรำ เรำจะรวบรวมขอ้มลูจำกทำ่นโดยอตัโนมตัิโดยใชเ้ครือ่งมือติดตำมและคกุกี ้(รวมถึง
แต่ ไม่จ ำกัดเพียง Google Tag Manager, Google Analytics, Hotjar, Matomo, Zendesk, Facebook Pixel Analytics, 
Facebook Ad Manager และ Google Cloud) ทัง้นี ้คุกกี ้คือ เทคโนโลยีติดตำมที่ใชใ้นกำรวิเครำะหแ์นวโนม้ บริหำรจัดกำร
เว็บไซตข์องเรำ ติดตำมควำมเคลื่อนไหวของผูใ้ชง้ำนเว็บไซต ์หรือจดจ ำกำรตัง้ค่ำของผูใ้ชง้ำน คุกกีบ้ำงส่วนมีควำมจ ำเป็น
เนือ่งจำกหำกไมม่ีคกุกีเ้หลำ่นัน้เว็บไซตจ์ะไมส่ำมำรถท ำงำนไดอ้ยำ่งเหมำะสม ส ำหรบัคกุกีส้ว่นอื่น ๆ มีไวเ้พื่อควำมสะดวกของ
ผูเ้ยี่ยมชม เช่น คกุกีท้ี่จดจ ำช่ือผูใ้ชง้ำนของทำ่นอยำ่งปลอดภยั รวมถึงภำษำที่ทำ่นใชอ้ีกดว้ย 
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เบรำวเ์ซอรอ์ินเทอรเ์น็ตส่วนใหญ่อนุญำตใหท้่ำนควบคุมได้ว่ำท่ำนจะยอมรบัคุกกีห้รือไม่ หำกท่ำนปฏิเสธคุกกี ้
ควำมสำมำรถของทำ่นในกำรใชง้ำนเว็บไซตข์องเรำบำงฟังกช์ั่นหรือบำงหนำ้หรอืทัง้หมดอำจถกูจ ำกดั โปรดศกึษำรำยละเอียด
เพิ่มเติมไดท้ี่นโยบำยกำรใชค้กุกี ้

7. มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภยั 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคลที่เหมำะสม ซึ่งครอบคลุมถึง
มำตรกำรปอ้งกนัดำ้นกำรบรหิำรจดักำร มำตรกำรปอ้งกนัดำ้นเทคนิค และมำตรกำรปอ้งกนัทำงกำยภำพ ในเรือ่งกำรเขำ้ถงึ
หรือควบคมุกำรเขำ้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคล เพื่อธ ำรงไวซ้ึ่งควำมลบั ควำมถกูตอ้งครบถว้น และสภำพพรอ้มใชง้ ำนของขอ้มลู
สว่นบคุคลเพื่อป้องกนักำรสญูหำย เขำ้ถึง ใช ้เปลี่ยนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลโดยปรำศจำกอ ำนำจหรือ
โดยมิชอบ ทัง้นี ้เป็นไปตำมที่กฎหมำยที่ใชบ้งัคบัก ำหนด 

ส ำหรบัรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัมำตรกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยัของบริษัทฯ โปรดดนูโยบำยควำมเป็น
สว่นตวัฉบบัเต็มของบรษัิทฯ  

8. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ภำยใตบ้ทบญัญัติแห่งกฎหมำยและขอ้ยกเวน้ตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง ท่ำนอำจมีสิทธิในกำรขอเขำ้ถึง ขอรบั
ส ำเนำ หรือขอใหบ้ริษัทฯ เปิดเผยถึงกำรไดม้ำซึ่งขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนที่ท่ำนไม่ไดใ้หค้วำมยินยอมแก่บริษัทฯ ขอให้
โอนยำ้ย แกไ้ข ลบ ท ำลำยหรือท ำใหเ้ป็นขอ้มูลที่ไม่สำมำรถระบตุวับคุคลได ้ซึ่งขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน รวมถึงอำจขอ
คดัคำ้น และระงบักำรเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นในบำงกรณี และหำกบรษัิทฯ อำศยัควำม
ยินยอมของทำ่น ทำ่นอำจถอนควำมยินยอมของทำ่นได ้นอกจำกนี ้ในกรณีที่ทำ่นเห็นวำ่บรษัิทฯ ไมไ่ดป้ฏิบตัิตำมกฎหมำย
วำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ทำ่นมีสทิธิรอ้งเรยีนไปยงัหนว่ยงำนของรฐัที่เก่ียวขอ้งตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

9. ติดต่อบริษัทฯ 

หำกท่ำนมีค ำถำม ขอ้สงสยั หรือมีควำมประสงคท์ี่จะใชส้ิทธิที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน โปรดติดตอ่
เจำ้หนำ้ที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษัิทฯ ไดท้ี่ 

เจ้าหน้าทีคุ่้มครองข้อมูลสว่นบุคคล 
บรษัิท บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 21 อำคำรทีเอสทีทำวเวอร ์ถนนวิภำวดี-รงัสติ 
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 ประเทศไทย 
โทรศพัท:์ 02 273 8611-5 ตอ่ 1119 อีเมล: dpo@btsgroup.co.th 

นโยบำยควำมเป็นสว่นตวัฉบบันี ้ใหม้ีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่ 1 มิถนุำยน 2565 เป็นตน้ไป 
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สิ่งที่แนบมาดว้ย 12 

มาตรการและแนวปฏิบตัิส าหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 
ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

ดว้ยบรษัิทฯ มีความหว่งใยตอ่สขุภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่นจากความเสี่ยง 
อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) บริษัทฯ จึงไดก้ าหนดมาตรการและ 
แนวปฏิบตัิส  าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ดงันี ้ 

1. ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อลดความ
แออดัภายในสถานท่ีจดัการประชมุ โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะที่บรษัิทฯ ก าหนด ดงันี ้

- ผูถื้อหุน้ทั่วไป โปรดใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. (ตามแนบ) 

- ผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย โปรดใชห้นงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ค. (สามารถดาวนโ์หลดไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษัิทฯ) 

ผูถื้อหุน้สามารถสง่หนงัสอืมอบฉนัทะและเอกสารส าหรบัการลงทะเบียนตามรายละเอียดในหนงัสอืเชิญประชมุสามญั
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 มายงับริษัทฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 โดยใส่ซองไปรษณียต์อบรบัที่
บริษัทฯ จดัเตรียมให ้(ไม่ตอ้งปิดแสตมป์ไปรษณีย)์ หรือสง่ทางไปรษณียล์งทะเบียนมายงัส านกัเลขานกุารบรษัิทตาม 
ที่อยูข่องบรษัิทฯ ดงันี ้

บรษัิท บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน)  
ส านกัเลขานกุารบรษัิท  
ชัน้ 15 ทีเอสทีทาวเวอร ์เลขที ่21 ซอยเฉยพว่ง ถนนวิภาวดี-รงัสติ  
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

2. บรษัิทฯ สนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามเกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า พรอ้มระบช่ืุอ ที่อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์
และอีเมล (ถา้มี) ที่สามารถติดต่อได ้มายงัส านกัเลขานกุารบริษัททางอีเมล CompanySecretary@btsgroup.co.th 
หรอืสง่ตามที่อยูข่องบรษัิทฯ ขา้งตน้  

3. บริษัทฯ จะอ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่อาจเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถรบัชมการถ่ายทอดสดการ
ประชุม (ระบบ Live Streaming) ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทฯ ที่ https://www.btsgroup.co.th/th/  โดยจะเป็นช่องทาง
ส าหรับรับชมการประชุมเท่าน้ัน ผู้ถอืหุ้นไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนหรือส่งค าถามผ่านช่องทางดังกล่าว
ได้ ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถลงทะเบียนรบัชมโดยระบเุลขทะเบียนผูถื้อหลกัทรพัย ์(10 หลกั) ซึง่ปรากฏอยูใ่นแบบหนงัสือ
เชิญประชมุ (แบบฟอรม์ลงทะเบียนที่มี QR Code ตามแนบ) โดยจะถ่ายทอดสดในเวลา 13.30 น. เป็นตน้ไป 

4. กรณีประสงคจ์ะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะปฏิบตัิตาม
มาตรการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 อยา่งเครง่ครดั ดงันี ้

4.1 ก่อนเข้าประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุมควรสงัเกตอาการและประเมินความเสี่ยงของตนเอง หากมีอาการระบบ
ทางเดินหายใจ (ไอ เจ็บคอ น า้มกู หายใจเหน่ือย หรอืหายใจล าบาก) ใหห้ลกีเลีย่งการเขา้รว่มประชมุ 

4.2 สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยูภ่ายในสถานท่ีจดัการประชมุ หมั่นท าความสะอาดมือดว้ยแอลกอฮอล์
เจล และเวน้ระยะหา่งทางสงัคม (Social Distancing) อยา่งนอ้ย 1 เมตร 
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4.3 บริษัทฯ อนุญาตใหเ้ฉพาะผูถื้อหุน้ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะเขา้ภายในสถานที่จัดการประชุมเท่านัน้  และ 
ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามของผู้ถอืหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเข้าภายในสถานที่จัดการประชุม 

4.4 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายจะต้องแสดงหลักฐานการรับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม (แสดงเอกสารการรบัวคัซีน 
หรือแอปพลิเคชันหมอพรอ้ม) หรือแสดงผลตรวจ ATK ที่ไม่พบเชื้อโรค COVID-19 ภายใน 2 วัน ต่อ
เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ ณ จดุตรวจคดักรอง  

4.5 กรอกแบบสอบถามเพื่อการคัดกรองโรค COVID-19 (ตามแนบ) อยา่งถกูตอ้งและตามความจรงิ เพื่อยื่นตอ่
เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ ณ จดุตรวจคดักรอง และตรวจวดัอณุหภมูิรา่งกาย 

หากพบว่า มีอณุหภมูิรา่งกายตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป มีอาการระบบทางเดินหายใจ (ไอ เจ็บคอ น า้มกู 
หายใจเหน่ือย หรอืหายใจล าบาก) หรอืมีขอ้บง่ชี ้หรอืความเสีย่งอื่นใดตอ่การติดเชือ้โรค COVID-19 บรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิไมอ่นญุาตใหเ้ขา้ภายในสถานท่ีจดัการประชมุ โดยเจา้หนา้ที่ทางการแพทย ์ณ จดุตรวจคดักรองจะให้
ค าแนะน าตามสมควร 

4.6 บริษัทฯ จะจัดที่น่ังในห้องประชุมให้มีระยะห่างอยา่งน้อย 1 เมตร ซึง่จะท าใหจ้ านวนที่นั่งในหอ้งประชมุมี
จ านวนจ ากดั และสามารถรองรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุไดป้ระมาณ 250 ที่นั่งเทา่นัน้ 

ในกรณีที่นั่งเต็มจ านวน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนญุาตใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะเขา้หอ้งประชุมเพิ่มเติม 
งดการเสริมเกา้อีแ้ละการยืนรว่มประชุม โดยบริษัทฯ ขอใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนและ
สง่บตัรลงคะแนนดงักลา่วใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ เพื่อบนัทกึการออกเสยีงลงคะแนนตอ่ไป 

4.7 ส่งค าถามเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการ
แพรก่ระจายของเชือ้โรคผา่นการใชไ้มโครโฟนรว่มกนั 

5. บรษัิทฯ จะด าเนินการประชมุอยา่งกระชบั เพื่อหลกีเลีย่งการอยูร่วมกนัของกลุม่คนจ านวนมากเป็นเวลานาน 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะอาจไมไ่ดร้บัความสะดวกเนื่องจากการจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุในครัง้นี ้
ความล่าชา้ที่อาจเกิดขึน้จากการตรวจคดักรองและการลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุม  ตลอดจนการด าเนินการอื่น ๆ ที่
จ  าเป็นเพื่อป้องกนัและลดความเสี่ยงของการแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 โดยบริษัทฯ ขอใหถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ
ส ารองเวลาในการตรวจคดักรองและการลงทะเบียนเพื่อเขา้รว่มประชมุ บรษัิทฯ ขออภยัในความไมส่ะดวกมา ณ โอกาสนี ้ 

หากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงมีประกาศและนโยบายตา่ง ๆ 
ที่เก่ียวขอ้งกบัมาตรการปอ้งกนัโรคที่หนว่ยงานของรฐัก าหนดเพิ่มเติม บรษัิทฯ อาจพิจารณาปรบัเปลีย่นมาตรการและแนว
ปฏิบัติส  าหรบัการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 นี ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์การแพร่ระบาด ตลอดจน
ประกาศและนโยบายตา่ง ๆ ของหน่วยงานของรฐั ณ ขณะนัน้เป็นส าคญั โดยบริษัทฯ จะแจง้ใหท้ราบผ่านทางเว็บไซตข์อง
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ตอ่ไป 
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แบบสอบถามเพือ่การคดักรองโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019  

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 
(COVID-19 Screening Form for the 2022 Annual General Meeting of Shareholders) 

ช่ือ-สกลุ ................................................................................................. หมายเลขโทรศพัท ์..................................................... 
Name-Surname Phone no. 
  ผูถื้อหุน้ / Shareholder   ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy   อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ / Other (please specify) ................................... 
 

ท่านมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี ้หรอืไม่ 
Do you have any of the following symptoms? 
 1. อณุหภมูิรา่งกาย ≥ 37.5°C / body temperature ≥ 37.5°C  มี / Yes  ไม่มี / No 
 2. ไอ เจ็บคอ น า้มกู / cough, sore throat, nasal congestion  มี / Yes  ไม่มี / No 
 3. หายใจเหน่ือย หรอืหายใจล าบาก / shortness of breath or difficulty in breathing  มี / Yes  ไม่มี / No 
 4. ปวดเมื่อยเนือ้ตวั / aches and pains  มี / Yes  ไม่มี / No 
 5. ทอ้งเสีย / diarrhea  มี / Yes  ไม่มี / No 
 6. สญูเสียความสามารถในการดมกลิ่นหรอืรบัรูร้ส / loss of smell or taste  มี / Yes  ไม่มี / No 
 
 

ท่านได้สัมผัสใกลช้ิดกับผู้มีความเสี่ยงหรือยืนยันการติดเชือ้ COVID-19 หรือมีการเดินทางไปหรือกลับจากพืน้ท่ีเสี่ยงต่อการติดเชือ้  
COVID-19 ในช่วง 14 วนั ก่อนการประชมุหรอืไม่ 
Have you had physical or close contact with any person having risk or confirmed of COVID-19 infection or have you traveled to or 
from any area with a risk of COVID-19 infection during the past 14 days prior to the meeting? 
  มี (โปรดระบ)ุ / Yes (please specify) .............................................................    ไม่มี / No 
 
 

สมาชิกในครอบครวัหรอืบคุคลใกลช้ิดของท่านมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งขา้งตน้ หรอืไดส้มัผสัใกลช้ิดกบัผูม้ีความเสี่ยงหรอืยืนยนัการติดเชือ้ 
COVID-19 หรอืมีการเดินทางไปหรอืกลบัจากพืน้ท่ีเสี่ยงต่อการติดเชือ้ COVID-19 ในช่วง 14 วนั ก่อนการประชมุหรอืไม่ 
Does your family member or close person have any of the above symptoms, or has had physical or close contact with any 
person having risk or confirmed of COVID-19 infection or has traveled to or from any area with a risk of COVID-19 infection 
during the past 14 days prior to the meeting? 
  มี (โปรดระบ)ุ / Yes (please specify) .............................................................    ไม่มี / No 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ ขอ้มลูขา้งตน้ถกูตอ้งและเป็นความจรงิ 
I hereby confirm that the information given above is true and correct. 

ลงช่ือ ..................................................................................... 
Signature 

ส าหรับเจา้หน้าที ่/ For Officer 

  ไดร้บัวคัซนี COVID-19 อย่างนอ้ย 2 เข็ม 
  Received at least 2 doses of vaccination 

  ผลตรวจ ATK ไมพ่บเชือ้ COVID-19 
  Negative ATK result 

  ไม่พบความเสี่ยง สามารถเขา้จดุลงทะเบยีนได ้
  No risk found, allow to enter the registration zone. 

  พบความเสี่ยง เจา้หนา้ท่ีทางการแพทยใ์หค้ าแนะน า 
  Risk found, medical staff to provide recommendations. 

 

โปรดน ามาแสดงในวนัประชมุ 
Please bring to the meeting. 
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สิ่งที่แนบมาดว้ย 13 

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม 

 

 รถไฟฟ้ามหาคร (MRT) : สถานีพหลโยธิน  รถไฟฟ้าบีทีเอส : สถานหีา้แยกลาดพรา้ว ทางออก 1  

 รถประจ าทาง : 8, 26, 27, 28, 29, 34, 38, 39, 44, 52, 59, 63, 77, 90, 92, 
96, 107, 108, 129, 134, 136, 138, 145, 177, 191, 502, 503, 509, 510, 
517, 524, 528, 529, 545  

 รถยนต ์: ตัง้อยูบ่รเิวณหา้แยกลาดพรา้ว เขา้ไดท้ัง้ฝ่ังถนนพหลโยธิน และถนน
วิภาวดี ตรงขา้มกบัหา้งยเูนี่ยนมอลล ์
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www.btsgroup.co.th

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน)
ชั้น 14-15 ทีเอสที ทาวเวอร เลขที่ 21 ซอยเฉยพวง
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท : +66 (0) 2273 8611-15
โทรสาร  : +66 (0) 2273 8610
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