ข้ อกำหนดว่ำด้ วยสิทธิและหน้ ำที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญเพิม่ ทุน
ของบริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 6 (BTS-W6)

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 2

ข้ อกําหนดว่ าด้ วยสิ ทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
และผู้ถือใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
ของบริษทั บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (BTS-W6)

บริษัท บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)

ข้ อกําหนดว่ าด้ วยสิ ทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
และผู้ถือใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
ของบริษทั บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (BTS-W6)
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่ มทุ นของบริ ษทั บี ทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 6
(BTS-W6) (“ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ หรื อ ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ BTS-W6”) ออกโดยบริ ษทั บี ทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์ จํากัด
(มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ซึ่ งอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ
ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จาํ นวนไม่เกิน 658,407,985 หน่วย ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการ
ถือหุ น้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรร 20 หุ น้ สามัญเดิ ม ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดย
ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่ อในวันกําหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ได้รับ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จะได้รับสิ ทธิ ตามที่กาํ หนดไว้ใน
ข้อกําหนดสิ ทธิ (ตามคํานิยามที่ระบุดา้ นล่าง) นี้ โดยบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องผูกพันตามข้อกําหนด
สิ ทธิ น้ ี ทุกประการ และให้ถือว่าผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ รับทราบและเข้าใจข้อกําหนดต่าง ๆ ในข้อกําหนดสิ ทธิ น้ ี เป็ น
อย่างดี แล้ว โดยบริ ษ ทั ฯ จะจัดให้มีการเก็บรั กษาสําเนาข้อกําหนดสิ ทธิ น้ ี ไว้ ณ สํานักงานใหญ่ ของบริ ษ ทั ฯ และ
สํานักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ตามคํานิ ยามที่ระบุดา้ นล่าง) (ถ้ามี) เพื่อให้ผูถ้ ือใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ สามารถขอตรวจสอบสําเนาข้อกําหนดสิ ทธิ ได้ในวันและเวลาทําการของสถานที่ดงั กล่าว
คําจํากัดความ
คําและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้ในข้อกําหนดสิ ทธิ น้ ี ให้มีความหมายดังต่อไปนี้
ข้ อกําหนดสิ ทธิ

หมายถึง ข้อ กํา หนดว่ า ด้ว ยสิ ท ธิ แ ละหน้า ที่ ข องผู อ้ อกใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ
และผู ถ้ ื อ ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อหุ ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษ ทั
บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (BTS-W6) (รวมถึงที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี))

ตลาดหลักทรัพย์

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตัวแทนรับแจ้ งความจํานง
ในการใช้ สิทธิ

หมายถึง บุคคลที่บริ ษทั ฯ จะแต่งตั้งให้เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯ ในการรับแจ้ง
ความจํานงในการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (ถ้ามี) ตามข้อ 1.2.3

นายทะเบียนของใบสํ าคัญ
แสดงสิ ทธิ

หมายถึง บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้ง
โดยชอบให้ทาํ หน้าที่เป็ นนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ แทน

บริษทั ฯ

หมายถึง บริ ษทั บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)

ใบแทนใบสํ าคัญ
แสดงสิ ทธิ

หมายถึง

เอกสารที่ออกโดย บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เพื่อใช้แทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
BTS-W7

หมายถึง

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั บีทีเอส กรุ๊ ป
โฮลดิ้ งส์ จํากัด (มหาชน) ครั้ งที่ 7 (BTS-W7) ชนิ ดระบุ ชื่อผูถ้ ื อและ
สามารถโอนเปลี่ยนมือได้

ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
BTS-W8

หมายถึง

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั บีทีเอส กรุ๊ ป
โฮลดิ้ งส์ จํากัด (มหาชน) ครั้ งที่ 8 (BTS-W8) ชนิ ดระบุ ชื่อผูถ้ ื อและ
สามารถโอนเปลี่ยนมือได้

ประกาศ ทจ. 34/2551

หมายถึง

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่ อง การขออนุญาต
และการอนุ ญาตให้เสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นที่ ออกใหม่
และหุ ้นที่ ออกใหม่เพื่ อรองรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม
2551 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ผู้ถือใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ

หมายถึง

ผูท้ รงสิ ทธิ ในใบสําคัญแสดงสิ ทธิ แต่ละหน่วยตามข้อ 1.2.4

ระยะเวลาการแจ้ งความ
จํานงในการใช้ สิทธิ

หมายถึง

ระยะเวลาที่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ่ ึ งประสงค์จะใช้สิทธิ ในการซื้ อ
หุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ สามารถแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.3

วันกําหนดการใช้ สิทธิ

หมายถึง

วันที่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ในการซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.1

วันทําการ

หมายถึง

วันที่ ต ลาดหลักทรั พ ย์เ ปิ ดทํา การตามปกติ ซึ่ งมิ ใ ช่ วนั เสาร์ ห รื อ วัน
อาทิตย์ หรื อวันที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยประกาศให้เป็ นวันหยุดทํา
การของธนาคารพาณิ ชย์

ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์

หมายถึง

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

สมุดทะเบียนผู้ถือ
ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ

หมายถึง

สมุ ด ทะเบี ย นหรื อ แหล่ ง ข้อ มู ล ทางทะเบี ย นซึ่ งบัน ทึ ก รายละเอี ย ด
เกี่ ยวกับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่เก็บรักษา
โดยนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

สํ านักงาน กลต.

หมายถึง

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หน้า 2

บริษัท บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)

1.

รายละเอียดของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
บริ ษ ทั ฯ ได้อ อกและจัด สรรใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ จาํ นวน 658,125,937 หน่ วย ให้แ ก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม ของ
บริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ น้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรร 20 หุ น้ สามัญเดิม
ต่อ 1 หน่ วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ตามมติ ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม
2564 โดยมีรายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดังนี้

1.1

ลักษณะสํ าคัญของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิที่ออก

ชื่ อผู้ออกหลักทรัพย์

:

บริ ษทั บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)

ชื่ อหลักทรัพย์

:

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั บีทีเอส กรุ๊ ป
โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (BTS-W6)

ชนิด

:

ระบุชื่อผูถ้ ือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

จํานวนที่ออก

:

658,125,937 หน่วย

ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย

:

0 บาท (ไม่คิดมูลค่า)

อัตราการใช้ สิทธิ

:

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุน้ เว้นแต่
กรณี มีการปรับอัตราการใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ ตามที่กาํ หนดไว้ใน
ข้อ 5.

ราคาการใช้ สิทธิ

:

9.90 บาทต่อหุ น้ เว้นแต่กรณี มีการปรับราคาการใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับ
สิ ทธิ ตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ 5.

วันออกใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ

:

6 กันยายน 2564

วันครบกําหนดอายุใบสํ าคัญ
แสดงสิ ทธิ

:

5 กันยายน 2565

อายุของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ

:

1 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ บริ ษทั ฯ จะไม่ขยายอายุใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

จํานวนหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่
จัดสรรไว้ เพื่อรองรับ

:

ไม่เกิ น 658,407,985 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เมื่อรวมกับจํานวนหุ น้
สามั ญ ที่ จั ด สรรไว้ เ พื่ อ รองรั บ ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ทธิ BTS-W7 จํ า นวน
1,316,815,970 หุ น้ และใบสําคัญแสดงสิ ทธิ BTS-W8 จํานวน 2,633,631,940
หุน้ ที่ได้รับการอนุมตั ิพร้อมกันในครั้งนี้ คิดเป็ นสัดส่ วนหุน้ รองรับต่อจํานวน
หุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ เท่ากับร้อยละ 35.01*
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บริษัท บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)

*วิธีการคํานวณสัดส่ วนหุน้ รองรับ:
=

หุน้ รองรับสําหรับ BTS-W6 + หุน้ รองรับสําหรับ BTS-W7
+ หุน้ รองรับสําหรับ BTS-W8
หุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ

= 658,407,985 + 1,316,815,970 + 2,633,631,940
13,163,182,036
= ร้อยละ 35.01
หมายเหตุ: คํานวณจากจํานวนหุ ้นที่ จาํ หน่ ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ณ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ซึ่ งเป็ นวันที่ ค ณะกรรมการบริ ษ ทั มี ม ติ เ สนอให้
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2564 พิจารณาและอนุมตั ิการออกใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ BTS-W6 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ BTS-W7 และใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
BTS-W8
วิธีการจัดสรร

:

ออกและจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights
Offering) โดยไม่คิดมูลค่ า ในอัตราการจัดสรร 20 หุ ้นสามัญเดิ ม ต่ อ 1 หน่ วย
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้น
ของบริ ษทั ฯ ที่ มีรายชื่ อในวันกําหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีสิทธิ ได้รับจัด สรร
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ ในการคํานวณสิ ทธิ ของ
ผูถ้ ือหุ น้ แต่ละรายที่ได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หากเกิดเศษจากการ
คํานวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ ง เช่ น ผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งถื อ หุ ้น
จํานวน 27 หุ ้น เมื่อคํานวณตามอัตราส่ วนที่ ได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ แล้วจะได้เท่ากับ 1.35 (27 หารด้วย 20) ในกรณี น้ ี บริ ษทั ฯ จะปั ดเศษ 0.35
ทิ้ง โดยผูถ้ ือหุน้ จะได้รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จาํ นวน 1 หน่วย

ระยะเวลาการใช้ สิทธิ

:

ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ได้ในวันทําการสุ ดท้ายของทุ ก ๆ ไตรมาสหลังจากวันที่
ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (“วันกําหนดการใช้ สิทธิ”) โดยวันกําหนดการใช้สิทธิ
ครั้งแรก คือ วันทําการสุ ดท้ายของสิ้ นไตรมาสแรกหลังจากวันที่ ออกใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ซึ่ งจะตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2564 และวันกําหนดการใช้สิทธิ ครั้ง
สุ ดท้าย คือ วันที่ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ มีอายุครบ 1 ปี นับจากวันที่ ออกใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ซึ่ งจะตรงกับวันที่ 5 กันยายน 2565 โดยหากวันกําหนดการใช้สิทธิ
ครั้งใด (ซึ่ งรวมถึงวันกําหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย) ไม่ตรงกับวันทําการ ให้
เลื่อนวันกําหนดการใช้สิทธิ ดงั กล่าวเป็ นวันทําการก่อนหน้านั้น
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ระยะเวลาการแจ้ งความจํานง
ในการใช้ สิทธิ

:

ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ่ ึ งประสงค์ที่จะใช้สิทธิ ในการซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่ มทุ น
ของบริ ษทั ฯ จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่ มทุ นตาม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทํา
การก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิ ในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจํานงในการ
ใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย ให้แสดงความจํานงในการใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง
15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย

การไม่ สามารถยกเลิกการแจ้ ง
ความจํานงในการใช้ สิทธิ

:

เมื่ อผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ได้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ แล้ว ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จะไม่สามารถ
ยกเลิกการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ดงั กล่าวได้อีกต่อไป

ตลาดรองของใบสํ าคัญ
แสดงสิ ทธิ

:

บริ ษทั ฯ จะนําใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เข้าจดทะเบี ยนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน
ในตลาดหลักทรัพย์

ตลาดรองของหุ้นสามัญ
เพิม่ ทุนที่เกิดจากการใช้ สิทธิ
ตามใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ

:

บริ ษ ทั ฯ จะนํา หุ ้นสามัญ เพิ่ มทุ นที่ ออกเนื่ อ งจากการใช้สิ ทธิ ซ้ื อหุ ้น สามัญ
เพิ่มทุนตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนใน
ตลาดหลักทรัพย์

ผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้น

:

เนื่ องจากใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกในครั้ งนี้ จดั สรรให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มของ
บริ ษัท ฯ ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น (Rights Offering) จึ ง ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ
ผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
อย่ า งไรก็ ต าม หากมี ก ารใช้สิ ท ธิ ซ้ื อ หุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษัท ฯ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครบถ้วนทั้งจํา นวน และผูใ้ ช้สิทธิ ตามใบสําคัญ แสดง
สิ ทธิ ดงั กล่าวไม่ใช่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ จะได้รับ
ผลกระทบ (Dilution Effect) ดังนี้
1. การลดลงของสั ดส่ วนการถือหุ้น (Control Dilution)
หากมีการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนครบตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ BTS-W6
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ BTS-W7 และใบสําคัญแสดงสิ ทธิ BTS-W8 ที่ ผูถ้ ือหุ ้น
อนุมตั ิพร้อมกันทั้งจํานวน และผูใ้ ช้สิทธิ ไม่ใช่ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ จะทําให้
สัดส่ วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ เดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 25.93*
* คํานวณจากจํานวนหุ น้ รองรับที่ออกในครั้งนี้ จาํ นวน 658,407,985 หุ น้ รวม
กับจํานวนหุ ้นสามัญที่ จดั สรรไว้เพื่อรองรั บใบสําคัญแสดงสิ ทธิ BTS-W7
จํา นวน 1,316,815,970 หุ ้ น และใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ BTS-W8 จํา นวน
2,633,631,940 หุ ้น หารด้วยผลบวกของ (1) จํานวนหุ ้นที่ จาํ หน่ ายได้แ ล้ว
ทั้ง หมดของบริ ษัท ฯ จํา นวน 13,163,182,036 หุ ้ น และ (2) จํา นวนหุ ้ น
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รองรับที่ออกในครั้งนี้ จํานวน 658,407,985 หุ น้ รวมกับจํานวนหุ น้ สามัญที่
จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ BTS-W7 จํานวน 1,316,815,970
หุน้ และใบสําคัญแสดงสิ ทธิ BTS-W8 จํานวน 2,633,631,940 หุน้
Control dilution =

จํานวนหุน้ รองรับที่เสนอขายครั้งนี้ +
จํานวนหุน้ รองรับสําหรับ BTS-W7 +
จํานวนหุน้ รองรับสําหรับ BTS-W8
จํานวนหุน้ paid-up + จํานวนหุน้ รองรับที่เสนอขายครั้งนี้ +
จํานวนหุ น้ รองรับสําหรับ BTS-W7 +
จํานวนหุ น้ รองรับสําหรับ BTS-W8

=

658,407,985 + 1,316,815,970 + 2,633,631,940
13,163,182,036 + 658,407,985 + 1,316,815,970
+ 2,633,631,940

= ร้อยละ 25.93
หมายเหตุ: คํานวณจากจํานวนหุ ้นที่ จาํ หน่ ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ณ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ซึ่ งเป็ นวันที่ คณะกรรมการบริ ษทั มี มติ เสนอให้ที่
ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2564 พิจารณาและอนุ มตั ิ การออกใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ BTS-W6 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ BTS-W7 และใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
BTS-W8
2. ผลกระทบต่ อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)
การออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในครั้ งนี้ ไม่มีผลกระทบต่ อราคาหุ ้นของบริ ษทั ฯ
(Price Dilution) เนื่ องจากราคาการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เท่ากับ 9.90
บาทต่ อหุ ้น ซึ่ งสู งกว่าราคาตลาดก่ อนการเสนอขาย โดยราคาตลาดก่ อนการ
เสนอขายเท่ากับ 8.75 บาทต่อหุ ้น ซึ่ งเป็ นราคาหุ ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้น
สามั ญ ของบริ ษั ท ฯ ที่ ท ํ า การซื้ อขายในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ย ้ อ นหลั ง 15
วันทําการติ ดต่อกันก่อนวันที่ คณะกรรมการบริ ษทั มีมติ ให้เสนอวาระเรื่ องการ
ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ต่อที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2564
(ระหว่ า งวัน ที่ 7 พฤษภาคม 2564 ถึ ง วัน ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ข้อมู ลจาก
SETSMART ที่ www.setsmart.com)
เหตุในการต้ องออกหุ้นใหม่
เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ

:

เมื่ อมี การดําเนิ นการปรั บราคาการใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้สิทธิ ตาม
เงื่ อ นไขในการปรั บ สิ ท ธิ ต ามที่ ก ํา หนดไว้ใ นข้อ กํา หนดสิ ท ธิ น้ ี ซึ่ งเป็ น
เหตุการณ์ที่กาํ หนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศ ทจ. 34/2551
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1.2

การใช้ สิทธิและเงื่อนไขการใช้ สิทธิ

1.2.1

วันกําหนดการใช้ สิทธิ
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ได้ใน
วันทําการสุ ดท้ายของทุก ๆ ไตรมาสหลังจากวันที่ ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทั้งนี้ วันกําหนดการใช้สิทธิ
ครั้งแรก คื อ วันทําการสุ ดท้ายของสิ้ นไตรมาสแรกหลังจากวันที่ ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่ งจะตรงกับ
วันที่ 30 กันยายน 2564 และวันกําหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย คือ วันที่ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ มีอายุครบ 1 ปี
นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่ งจะตรงกับวันที่ 5 กันยายน 2565 โดยหากวันกําหนดการใช้สิทธิ
ครั้งใด (ซึ่ งรวมถึงวันกําหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย) ไม่ตรงกับวันทําการ ให้เลื่อนวันกําหนดการใช้สิทธิ
ดังกล่าวเป็ นวันทําการก่อนหน้านั้น

1.2.2

การใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
ในการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่ มทุ นของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ตนถื ออยู่ท้ งั หมดหรื อบางส่ วนก็ได้ สําหรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่เหลื อ
และไม่ได้ใช้สิทธิ ภายในวันกําหนดการใช้สิทธิ ครั้ งสุ ดท้าย บริ ษทั ฯ จะถือว่าผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ไม่
ประสงค์จะใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าว และให้ถือว่าใบสําคัญแสดงสิ ทธิ น้ นั ๆ สิ้ นสภาพลงโดย
ไม่มีการใช้สิทธิ

1.2.3

ระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ
ผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ่ ึ งประสงค์จะใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เพื่ อซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่ มทุ นของ
บริ ษทั ฯ จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทํา
การก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิ ในแต่ละครั้ง (“ระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ”) ยกเว้นการ
แสดงความจํานงในการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย ให้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง
15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย (“ระยะเวลาการแจ้ งความจํานง
ในการใช้ สิทธิครั้งสุ ดท้ าย”)
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะไม่มีการปิ ดสมุดทะเบี ยนเพื่อพักการโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ยกเว้นในกรณี การใช้สิทธิ
ครั้งสุ ดท้าย ซึ่ งจะมีการปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เพื่อพักการโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 21 วัน
ก่ อนวันกําหนดการใช้สิ ทธิ ครั้ งสุ ดท้าย โดยตลาดหลักทรั พย์จะขึ้ นเครื่ องหมาย SP เพื่ อห้ามการซื้ อขาย
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ล่วงหน้า 2 วันทําการก่อนปิ ดสมุดทะเบี ยน ในกรณี ที่วนั ปิ ดสมุดทะเบี ยนพักการโอน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ วนั แรกตรงกับวันหยุดทําการของตลาดหลักทรัพย์ ให้เลื่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนวันแรก
ดังกล่าวเป็ นวันทําการก่อนหน้า
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บริ ษทั ฯ จะแจ้งข่าวเตือน และรายละเอียดเพิ่มเติม (หากมี) เกี่ยวกับวันกําหนดการใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้ง
ความจํานงในการใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย อัตราการใช้สิทธิ ราคาการ
ใช้สิทธิ รายละเอียดบัญชี ธนาคารของบริ ษทั ฯ เพื่อการจองซื้ อและใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ บุคคลที่
บริ ษทั ฯ จะแต่งตั้งให้เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯ ในการรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ (ถ้ามี) (“ตัวแทนรั บแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ”) และสถานที่ ติดต่อในการใช้สิทธิ โดยผ่านระบบ
เผยแพร่ ขอ้ มูลผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ของตลาดหลักทรัพย์ให้ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทราบอย่างน้อย 5 วัน
ทําการก่ อนระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ในแต่ ละครั้ง สําหรั บวันกําหนดการใช้สิทธิ ครั้ง
สุ ดท้าย บริ ษทั ฯ จะแจ้งข่าวดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลผ่านสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ของตลาดหลักทรั พย์
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14 วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียน พร้อมทั้งส่ งรายละเอียดดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ที่มีรายชื่ อปรากฏตามสมุ ดทะเบี ยนผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ณ วันปิ ดสมุดทะเบี ยนทางไปรษณี ย ์
ลงทะเบียนด้วย
1.2.4

1.2.5

ผู้ทรงสิ ทธิในใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
(ก)

ผูท้ รงสิ ทธิ ในใบสําคัญแสดงสิ ทธิ กรณี ทวั่ ไป สิ ทธิ ในใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จะตกได้แก่บุคคล
หรื อนิ ติบุคคลที่ ปรากฏชื่ อเป็ นเจ้าของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จาํ นวนดังกล่าวในสมุดทะเบี ยน
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในขณะนั้น ๆ หรื อในวันแรกของการปิ ดสมุดทะเบียน ในกรณี ที่มีการ
ปิ ดสมุดทะเบี ยนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เว้นแต่จะได้มีการโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ซึ่ งสามารถใช้ยนั กับบริ ษทั ฯ ได้ตามข้อ 4.1(ก) เกิดขึ้นแล้วในวันปิ ดสมุดทะเบี ยนที่ เกี่ยวข้อง
ข้างต้น ซึ่ งสิ ทธิ ในใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จะตกได้แก่ผรู ้ ับโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

(ข)

ผูท้ รงสิ ทธิ ในใบสําคัญแสดงสิ ทธิ กรณี ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ แทน
สิ ทธิ ในใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จะตกได้แก่บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่ นายทะเบี ยนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ได้รับแจ้งเป็ นหนังสื อจากศู นย์รับฝากหลักทรั พย์ว่าเป็ นผูท้ รงสิ ทธิ ในใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
จํานวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ไว้ในชื่ อของศูนย์รับฝาก
หลักทรั พย์ในขณะนั้น ๆ หรื อในวันแรกของการปิ ดสมุดทะเบี ยน ในกรณี ที่มีการปิ ดสมุ ด
ทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

นายทะเบียนของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุ งเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
: 0-2009-9999
Website
: http://www.set.or.th/tsd
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นายทะเบี ยนของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จะรั บผิดชอบการปิ ดสมุดทะเบี ยนผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่ งใน
สมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องประกอบด้วยชื่ อเต็ม สัญชาติ และที่อยูข่ องผูถ้ ือใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ และรายละเอี ยดอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องตามที่ ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์จะกําหนด ในกรณี ขอ้ มูลไม่ตรงกัน
บริ ษทั ฯ จะถือว่าสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เป็ นข้อมูลที่ถูกต้อง
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ มีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรื อข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึ ก
ในสมุดทะเบี ยนผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และนายทะเบี ยนของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จะเปลี่ ยนแปลงหรื อ
แก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว
1.2.6

สถานที่ตดิ ต่ อในการใช้ สิทธิ
บริ ษทั บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)
ชั้น 15 ทีเอสทีทาวเวอร์ 21 ซอยเฉยพ่วง
ถนนวิภาวดี-รังสิ ต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
:
0-2273-8611-5
โทรสาร
:
0-2273-8610
ทั้งนี้ ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ตามข้อ 1.2.3 ให้ผูถ้ ือใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ท่ีตอ้ งการใช้สิทธิ แจ้งความจํานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่ตวั แทนรับแจ้งความจํานง
ในการใช้สิทธิ โดยบริ ษทั ฯ จะแจ้งรายละเอี ยดของตัวแทนรั บแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ และสถานที่
ติดต่อในการใช้สิทธิ ผา่ นระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ของตลาดหลักทรัพย์

1.2.7

เงื่อนไขการแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิ
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สามารถขอรับใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนได้ที่บริ ษทั ฯ หรื อ
ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ หรื อดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.btsgroup.co.th)
และแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่บริ ษทั ฯ หรื อตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้
สิ ทธิ (แล้วแต่ กรณี ) ตามรายละเอี ยดที่ ระบุ ไว้ในข้อ 1.2.6 โดยจะต้องแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ ต าม
ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ตามที่ระบุในข้อ 1.2.3 ข้างต้น
ในกรณี ที่ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ตอ้ งการใช้
สิ ทธิ ตอ้ งแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่ อขอถอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อเพื่ อให้ออกใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
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(ก)

ในกรณี ที่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ มีบญ
ั ชี ซ้ื อขายหลักทรัพย์ของตนอยู่ โดยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
อยูใ่ นบัญชี “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝ้ าก” ผูถ้ ือใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ที่ตอ้ งการใช้สิทธิ ตอ้ งแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
หรื อเพื่อให้ออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ตามที่ ตลาดหลักทรั พย์กาํ หนด โดยยื่นต่อบริ ษทั
หลักทรัพย์ที่เป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริ ษทั หลักทรัพย์ดงั กล่าวจะ
ดําเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จากบัญชี “บริ ษทั ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝ้ าก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดําเนิ นการออก
ใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เพื่อใช้เป็ นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นของ
บริ ษทั ฯ

(ข)

ในกรณี ที่ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ไม่มีบญ
ั ชี ซ้ื อขายหลักทรัพย์ โดยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อยู่กบั
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ใน “บัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์” ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ตอ้ งการใช้
สิ ทธิ ตอ้ งแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อเพื่อให้ออก
ใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อ
ขอถอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จาก “บัญชี บริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์” โดยศูนย์รับฝากหลักทรั พย์จะ
ดําเนิ นการออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เพื่ อใช้เป็ นหลักฐานประกอบการใช้สิ ทธิ ซ้ื อหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ

ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (ทั้งที่ถือเป็ นใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless)) ที่
ประสงค์จะใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่ อนไขการแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ โดย
ดําเนิ นการและยื่นเอกสารแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ ภายในระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ
แต่ละครั้ง ดังนี้
(ก)

ยื่นใบแจ้งความจํานงการใช้สิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่ มทุ นที่ ได้กรอกข้อความถู กต้องชัดเจนและ
ครบถ้วนทุกรายการพร้อมลงนามโดยผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่บริ ษทั ฯ หรื อตัวแทนรับแจ้ง
ความจํานงในการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี ) ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ

(ข)

นําส่ งใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ตามจํานวนที่ระบุในใบแจ้งความจํานง
การใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่ มทุ นให้แก่ บริ ษทั ฯ หรื อตัวแทนรั บแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ
(แล้วแต่กรณี )

(ค)

ชําระเงิ นตามจํานวนในการใช้สิทธิ ตามที่ ระบุในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ
เพิ่ ม ทุ น ให้แ ก่ บ ริ ษ ัท ฯ หรื อ ตัว แทนรั บ แจ้งความจํา นงในการใช้สิ ท ธิ (แล้วแต่ กรณี ) โดย
ผู ถ้ ื อ ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ ป ระสงค์จ ะใช้สิ ท ธิ ซ้ื อ หุ ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จะต้อ งชํา ระเป็ นเช็ ค
แคชเชี ยร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ที่ สามารถเรี ยกเก็บเงิ นได้ในกรุ งเทพมหานครภายใน 2 วันทําการ
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และขี ด คร่ อ มเฉพาะสั่งจ่ า ย “บมจ. บี ที เ อส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์ เพื่ อ การจองซื้ อและใช้ สิทธิ ตาม
ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ” หรื อชําระโดยวิธีการอื่นใดตามแต่ที่บริ ษทั ฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ง
ความจํานงในการใช้สิทธิ จะเป็ นผูก้ าํ หนดและแจ้งให้ทราบต่อไป
ทั้งนี้ การใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริ ษทั ฯ หรื อตัวแทนรับแจ้ง
ความจํานงในการใช้สิทธิ เรี ยกเก็บเงินจํานวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากบริ ษทั ฯ หรื อตัวแทน
รับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงิ นไม่ว่าในกรณี ใด ๆ ที่ ไม่ได้เกิ ดจาก
ความผิ ด ของบริ ษัท ฯ หรื อตัว แทนรั บ แจ้ง ความจํา นงในการใช้สิ ท ธิ บริ ษัท ฯ จะถื อ ว่ า
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ แสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้น ๆ โดย
บริ ษทั ฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ จะจัดส่ งใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อ
ใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ พร้อมกับเช็ค แคชเชี ยร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ที่เรี ยกเก็บเงิ นไม่ได้คืน
ให้แก่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใช้สิทธิ ในครั้งนั้น ๆ ทั้งนี้
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สามารถแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนได้ใหม่ในวัน
กําหนดการใช้สิทธิ ในครั้งต่อ ๆ ไป เว้นแต่การใช้สิทธิ ครั้งนั้นจะเป็ นการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย
บริ ษทั ฯ จะถือว่าใบสําคัญแสดงสิ ทธิ น้ นั ๆ สิ้ นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ ซึ่ งบริ ษทั ฯ และ
ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรื อ ค่าเสี ยหายอื่น
ใดไม่วา่ ในกรณี ใด ๆ
(ง)

หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ
1) บุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย

: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรข้าราชการ/
สํา เนาบัต รพนัก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ย งั ไม่ ห มดอายุ พร้ อ ม
สําเนาทะเบี ยนบ้าน (ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนชื่ อ/ชื่ อสกุล ซึ่ ง
ทํา ให้ชื่ อ/ชื่ อสกุลไม่ ต รงกับใบสํา คัญแสดงสิ ทธิ ให้แ นบ
เอกสารที่ ออกโดยหน่ วยงานราชการ เช่ น ทะเบี ยนสมรส
ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่ อ/ชื่ อสกุล เป็ นต้น) พร้อมลงลายมือ
ชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง

2) บุคคลธรรมดา
สัญชาติต่างด้าว

: สําเนาใบต่างด้าวหรื อสําเนาหนังสื อเดิ นทางที่ยงั ไม่หมดอายุ
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง

3) นิติบุคคลสัญชาติ
ไทย

: 3.1) สําเนาหนังสื อรับรองที่กระทรวงพาณิ ชย์ออกให้ไม่เกิ น
6 เดือนก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิ ในครั้งนั้น ๆ พร้อม
ลงลายมือชื่ อรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ของนิ ติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิ ติบุคคล
(ถ้ามี) และ
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3.2) สํา เนาเอกสารตามข้อ 1) หรื อ 2) (แล้วแต่ กรณี ) ของ
ผูม้ ีอาํ นาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
ในเอกสารตามข้อ 3.1)
4) นิติบุคคลสัญชาติ
ต่างด้าว

: 4.1) สํา เนาหนัง สื อ สํา คัญ การจัด ตั้ง นิ ติ บุ ค คล และ/หรื อ
หนั ง สื อ รั บ รองของนิ ติ บุ ค คล พร้ อ มลงลายมื อ ชื่ อ
รั บ รองสํ า เนาถู ก ต้ อ งโดยผู ้ มี อ ํา นาจลงนามของ
นิ ติ บุ ค คลนั้น และประทับ ตราสํา คัญ ของนิ ติ บุ ค คล
(ถ้ามี) และ
4.2) สํา เนาหนังสื อเดิ นทางของผู ม้ ี อาํ นาจลงนามที่ ไ ด้ล ง
ลายมื อ ชื่ อ รั บ รองสํ า เนาเอกสารตามข้ อ 4.1) ที่ ย ัง
ไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
เอกสารตามข้อ 4.1) และ 4.2) ซึ่ งผูม้ ีอาํ นาจลงนามลงลายมือชื่ อ
รั บรองสําเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรั บรองลายมื อชื่ อ
โดย Notary Public และมี อายุไม่ เกิ น 6 เดื อนก่ อนวันกําหนด
การใช้สิทธิ ในครั้งนั้น ๆ

ทั้งนี้ หากผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ ตามที่ กล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯ
และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะถือว่าผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ไม่
ประสงค์จะใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในครั้งนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ง
ความจํานงในการใช้สิทธิ สามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ใช้สิทธิ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ได้ตามความเหมาะสม
(จ)

ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรื อภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตาม
บทบัญญัติแห่ งประมวลรัษฎากร หรื อข้อบังคับ หรื อกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บงั คับกับการใช้สิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

1.2.8

จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ขอใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจะต้องเป็ นจํานวนเต็มเท่านั้น โดย
อัตราการใช้สิทธิ เท่ากับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หนึ่ งหน่ วยต่อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนหนึ่ งหุ ้น เว้นแต่กรณี มีการ
ปรับอัตราการใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.

1.2.9

หากบริ ษทั ฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ได้รับเอกสารแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ
ตามข้อ 1.2.7 ไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้อง หรื อตรวจสอบได้วา่ ข้อความที่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ กรอกลง
ในใบแจ้งความจํา นงการใช้สิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่ มทุ น นั้นไม่ ค รบถ้ว นหรื อไม่ ถูกต้อง หรื อติ ด อากร
แสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ งประมวลรัษฎากร ข้อบังคับ หรื อกฎหมายต่าง ๆ
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ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ
หากผูถ้ ื อ ใบสํา คัญแสดงสิ ทธิ ไ ม่ ทาํ การแก้ไ ขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่ า ว บริ ษ ทั ฯ จะถื อ ว่า
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ แสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่ มทุ นในครั้งนั้น ๆ โดยบริ ษทั ฯ
และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ จะจัดส่ งใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ และเงินที่ได้รับไว้คืนให้แก่ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวโดยไม่มีดอกเบี้ ยภายใน 14 วัน
นับจากวันกําหนดการใช้สิทธิ ในครั้งนั้น ๆ ทั้งนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กาํ หนดโดยบริ ษทั ฯ และ/หรื อ
ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ อย่างไรก็ตาม ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สามารถแจ้งความจํานง
การใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนได้ใหม่ในวันกําหนดการใช้สิทธิ ครั้งต่อ ๆ ไป เว้นแต่การใช้สิทธิ ครั้งนั้น
จะเป็ นการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย ให้ถือว่าใบสําคัญแสดงสิ ทธิ น้ นั ๆ สิ้ นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ โดย
บริ ษทั ฯ และตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรื อ ค่าเสี ยหาย
อื่นใดไม่วา่ ในกรณี ใด ๆ
ในกรณี ที่ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ชาํ ระจํานวนเงิ นในการใช้สิทธิ ไม่ครบถ้วนหรื อมี การชําระเงิ นเกิ น
จํานวนในการใช้สิทธิ บริ ษทั ฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ มีสิทธิ ท่ีจะดําเนินการ
อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ต่ อ ไปนี้ ตามที่ บ ริ ษ ัท ฯ และ/หรื อ ตัว แทนรั บ แจ้ง ความจํา นงในการใช้สิ ท ธิ จะ
เห็นสมควร
(ก)

ถือว่าการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ มีจาํ นวนเท่ากับ (1) จํานวนหุ น้ สามัญเพิ่มทุนที่ พึงจะ
ได้รับตามสิ ทธิ หรื อ (2) จํานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่พึงได้รับตามจํานวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่ ง
บริ ษทั ฯ หรื อตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ได้รับชําระไว้จริ งตามราคาการใช้สิทธิ
และอัตราการใช้สิทธิ ในขณะนั้น แล้วแต่จาํ นวนใดจะน้อยกว่า หรื อ

(ข)

ให้ผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ชาํ ระเงิ นเพิ่มเติ มตามจํานวนที่ ประสงค์จะใช้สิทธิ ให้ครบถ้วน
ภายในระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ หากบริ ษทั ฯ หรื อตัวแทนรับแจ้งความ
จํานงในการใช้สิทธิ ไม่ได้รับเงินครบตามจํานวนการใช้สิทธิ ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือ
ว่าผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ แสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้น ๆ
เฉพาะส่ วนที่ ผู ถ้ ื อ ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ช ํา ระจํา นวนเงิ นในการใช้สิ ท ธิ ไ ม่ ค รบถ้ว น ทั้ง นี้
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สามารถแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนได้ใหม่ในวัน
กําหนดการใช้สิทธิ ครั้งต่อ ๆ ไป เว้นแต่เป็ นการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย ให้ถือว่าใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ น้ นั ๆ สิ้ นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ โดยบริ ษทั ฯ และตัวแทนรับแจ้งความจํานงใน
การใช้สิทธิ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรื อ ค่าเสี ยหายอื่นใดไม่วา่ ในกรณี ใด ๆ

ในกรณี ตามข้อ (ก) หรื อ (ข) หากมีกรณี ตอ้ งส่ งเงินคืนให้แก่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ บริ ษทั ฯ และ/หรื อ
ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ จะส่ งเงิ นที่ เหลือจากการใช้สิทธิ หรื อเงิ นที่ ได้รับไว้คืนให้แก่
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ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใช้สิทธิ ในครั้งนั้น ๆ ทั้งนี้
ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กาํ หนดโดยบริ ษทั ฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ
อย่างไรก็ดี ไม่วา่ กรณี ใด ๆ หากได้มีการส่ งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิ หรื อเงินที่ได้รับไว้โดย
ไม่มีการใช้สิทธิ หรื อไม่สามารถใช้สิทธิ ได้ โดยได้ส่งทางไปรษณี ยล์ งทะเบี ยนตามที่ อยู่ที่ระบุ ไ ว้ใน
ใบแจ้งความจํา นงการใช้สิ ทธิ โ ดยถู กต้อ งแล้ว ให้ถือว่า ผูถ้ ื อใบสํา คัญแสดงสิ ท ธิ ไ ด้รั บเงิ นคื น แล้ว
โดยชอบ และผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ไม่มีสิทธิ เรี ยกร้องดอกเบี้ย และ/หรื อ ค่าเสี ยหายใด ๆ อีกต่อไป
1.2.10

ในกรณี ที่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ส่งมอบใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เป็ นจํานวนมากกว่าจํานวนที่ประสงค์จะใช้
สิ ทธิ บริ ษทั ฯ จะส่ งใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ใบใหม่ โดยระบุ จาํ นวนของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ส่วนที่ เหลือ
ให้แก่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวภายใน 15 วันนับจากวันกําหนดการใช้สิทธิ ในครั้งนั้น ๆ และจะ
ทําการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ใบเก่า

1.2.11

จํานวนหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่ ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิ จะคํานวณโดยการนําจํานวนเงิ นในการใช้สิทธิ ซ่ ึ ง
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ได้ชาํ ระตามที่กล่าวมาข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิ โดยบริ ษทั ฯ จะออกหุ น้
สามัญเพิ่มทุนเป็ นจํานวนเต็มไม่เกินจํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ คูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ
หากมี การปรั บราคาการใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้สิทธิ แล้วทําให้ (ก) มี เศษหุ ้นเหลื ออยู่จากการ
คํานวณดังกล่าว บริ ษทั ฯ จะไม่นาํ เศษหุ น้ ดังกล่าวมาคิดคํานวณ และให้ตดั เศษของหุ น้ นั้นทิ้ง และ (ข) มี
เศษของบาทจากการคํานวณเงินจากการใช้สิทธิ ให้ตดั เศษของบาทนั้นทิ้ง อนึ่ง บริ ษทั ฯ จะชําระคืนเงินที่
เหลือจากการใช้สิทธิ ดงั กล่าว (หากมี) โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ภายใน 14 วันนับจาก
วันกําหนดการใช้สิทธิ ในครั้งนั้น ๆ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กาํ หนดโดยบริ ษทั ฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ง
ความจํานงในการใช้สิทธิ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ไม่ชาํ ระคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิ หากจํานวนเงิ น
ดังกล่าวเป็ นเศษที่ต่าํ กว่าบาท
อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณี ใด ๆ หากได้มีการส่ งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิ หรื อเงินที่ได้รับไว้โดย
ไม่มีการใช้สิทธิ หรื อไม่สามารถใช้สิทธิ ได้ โดยได้ส่งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ระบุไว้ในใบแจ้ง
ความจํานงการใช้สิทธิ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ได้รับเงินคื นแล้วโดยชอบ และ
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ไม่มีสิทธิ เรี ยกร้องดอกเบี้ย และ/หรื อ ค่าเสี ยหายใด ๆ อีกต่อไป

1.2.12

เมื่อผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญเพิ่มทุนได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้งความ
จํานงการใช้สิทธิ ตามข้อ 1.2.7 อย่างครบถ้วนถูกต้อง กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบ
แทนใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ และใบแจ้ง ความจํา นงการใช้สิ ท ธิ ซ้ื อ หุ ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น พร้ อ มหลัก ฐาน
ประกอบการใช้สิทธิ และชําระเงินในการใช้สิทธิ ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
จะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิ ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อจากบริ ษทั ฯ
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1.2.13

เมื่อพ้นระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายแล้ว แต่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ยงั ไม่ได้
ปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขการแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ ตามข้อ 1.2.7 อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ น้ นั ๆ สิ้ นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จะใช้สิทธิ ไม่ได้อีก

1.2.14

บริ ษทั ฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วของบริ ษทั ฯ ต่อกระทรวงพาณิ ชย์ตามจํานวนหุน้
สามัญเพิ่มทุนที่ ออกใหม่ตามการใช้สิทธิ ภายใน 14 วันนับแต่วนั กําหนดการใช้สิทธิ ในแต่ละครั้ง และ
บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการให้นายทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ จดทะเบี ยนผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ได้ใช้
สิ ทธิ น้ นั เข้าเป็ นผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ในสมุดทะเบี ยนผูถ้ ือหุ ้นตามจํานวนหุ ้นสามัญเพิ่ มทุ นที่ ได้
ออกตามการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะดําเนินการยื่นคําขอให้รับหุ น้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกเนื่ องจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วนั กําหนดการใช้สิทธิ
ในแต่ละครั้ง

1.2.15

ในกรณี ที่หุ้นสามัญเพิ่ มทุ นที่ สํารองไว้เพื่ อรองรับการใช้สิทธิ ไม่เพี ยงพอ บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการชดใช้
ค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ไม่สามารถใช้สิทธิ ได้ตามข้อ 6.

1.2.16

บริ ษทั ฯ จะไม่ชดใช้ค่าเสี ยหายใด ๆ ให้แก่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิ ติบุคคล) ซึ่ ง
มีสญ
ั ชาติต่างด้าว ที่ไม่สามารถใช้สิทธิ ได้อนั เนื่องมาจากข้อจํากัดในเรื่ องอัตราส่ วนการถือหุ น้ ของคนต่าง
ด้าว ซึ่ งข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กําหนดว่า สัดส่ วนการถือหุ ้นของคนต่างด้าวจะต้องไม่เกิ นกว่าร้อยละ 49
ของหุน้ ที่ออกจําหน่ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ

2.

การประชุมผู้ถือใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
การเรี ยก และ/หรื อ การประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้เป็ นไปตามวิธีการดังต่อไปนี้
(ก)

บริ ษทั ฯ มีสิทธิ เรี ยกประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่บริ ษทั ฯ จะต้อง
เรี ยกประชุ มผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เพื่อขอมติ ในการดําเนิ นการอย่างใดอย่างหนึ่ งโดยเร็ ว
ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ ทราบว่าเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1)

หากมี การเสนอขอแก้ไขเปลี่ ย นแปลงข้อกํา หนดสิ ทธิ ในสาระสําคัญไม่ ว่ า โดย
บริ ษทั ฯ หรื อผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3. ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ และ/หรื อ
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ไม่มีสิทธิ ที่จะเสนอให้แก้ไขข้อกําหนดสิ ทธิ ในเรื่ องอัตรา
การใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิ
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2)

หากมี เหตุ การณ์สําคัญที่ อาจกระทบต่ อส่ วนได้เสี ยของผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
อย่ า งเป็ นนัย สํ า คัญ หรื อความสามารถของบริ ษ ัท ฯ ในการปฏิ บัติ ห น้า ที่ ต าม
ข้อกําหนดสิ ทธิ

ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ไม่ดาํ เนิ นการจัดการประชุ มภายใน 30 วันนับจากวันที่ บริ ษทั ฯ ทราบว่า
เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวในข้อ 1) หรื อ 2) ข้างต้น ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ถือใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของจํานวนหน่ วยทั้งหมดของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยงั
ไม่ ไ ด้ใช้สิ ทธิ ณ ขณะนั้น อาจร่ วมกันเข้า ชื่ อทํา หนังสื อร้ องขอให้บริ ษ ทั ฯ ดํา เนิ นการจัด
ประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ได้ โดยระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนใน
หนังสื อดังกล่าว และบริ ษทั ฯ จะต้องจัดประชุ มผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ภายในระยะเวลา
30 วันนับจากวันที่ ได้รับการร้ องขอจากผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวนั้น หากบริ ษทั ฯ
ไม่ จัด การประชุ ม ภายในกํา หนดดัง กล่ า ว ผู ถ้ ื อ ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ส ามารถจัด ประชุ ม
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ได้เอง
ในกรณี ที่ มี ก ารจัด ประชุ ม ผูถ้ ื อ ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ บริ ษ ัท ฯ จะทํา การปิ ดสมุ ด ทะเบี ย น
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เพื่อกําหนดสิ ทธิ ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุ ม
เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 21 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
(ข)

ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ไม่ว่าจะเป็ นการประชุมเนื่ องจากบริ ษทั ฯ หรื อ
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ร้องขอให้บริ ษทั ฯ จัดทําหนังสื อนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา
ผูท้ ี่ ขอให้เรี ยกประชุ ม และเรื่ องที่ จะพิจารณาในที่ ประชุ ม และจัดส่ งให้ผูถ้ ือใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ แต่ละราย ตามรายชื่อและที่อยูท่ ี่ปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และ
แจ้งผ่านระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ของตลาดหลักทรัพย์ไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน
ก่อนวันประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

(ค)

ในการประชุ มผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ่ ึ งมีสิทธิ เข้าประชุ มและออก
เสี ยงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่ นเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงแทนตนก็ได้ โดย
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวจะต้องจัดทําหนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่ บริ ษทั ฯ กําหนด
และให้ยื่นหนังสื อมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรื อผูท้ ี่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่ ม
การประชุม
ผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ท ธิ ที่มีสิ ทธิ ออกเสี ยงในที่ ประชุ มผูถ้ ื อใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ หมายถึ ง
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งปรากฏรายชื่ อในสมุดทะเบี ยนผูถ้ ือใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ในวันปิ ดสมุดทะเบี ยนผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เพื่อกําหนดสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุม
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โดยไม่รวมถึงผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ คนใดที่มีส่วนได้เสี ยในข้อพิจารณาอันใดซึ่ งที่ประชุม
จะพิจารณาและลงมติ
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่มีส่วนได้เสี ยตามข้อนี้ หมายถึง ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่ องที่ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
(ง)

ในการออกเสี ยงลงคะแนน ให้ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ มีคะแนนเสี ยงเท่ากับหน่วยของใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่ถืออยู่ โดยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หนึ่งหน่วยมีหนึ่ งเสี ยง

(จ)

ในการประชุ มผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จดั ขึ้นโดยบริ ษทั ฯ ให้ประธานกรรมการของบริ ษทั ฯ
หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการของบริ ษทั ฯ ทําหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุ ม
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในกรณี ที่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เป็ นผูจ้ ดั การประชุ ม ประธานในที่
ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ลงมติเห็นชอบคัดเลือกก็ได้ โดยที่ท้ งั สอง
กรณี ผูเ้ ป็ นประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงชี้ขาด

(ฉ)

องค์ประชุ มในการประชุ ม ผู ้ถื อ ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ จ ะต้อ งประกอบด้ว ยผู ้ถื อ ใบสํ า คัญ
แสดงสิ ทธิ และ/หรื อ ผูร้ ับมอบฉันทะ มาประชุมรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของจํานวน
หน่ วยทั้งหมดของใบสํา คัญ แสดงสิ ทธิ ที่ ย งั ไม่ ไ ด้ใ ช้สิ ทธิ ณ ขณะนั้น จึ งจะครบเป็ นองค์
ประชุ ม และหากปรากฏว่า การประชุ มครั้ งใด เมื่ อล่ วงเลยเวลานัด ไปแล้ว 60 นาที แต่ มี
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เข้าร่ วมประชุมยังไม่ครบเป็ นองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมในครั้ง
นั้นไม่ครบองค์ประชุม
ในกรณี ที่ไม่ครบเป็ นองค์ประชุม หากการประชุ มผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ น้ นั เป็ นการเรี ยก
โดยบริ ษทั ฯ ให้นดั ประชุ มใหม่ภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิ นกว่า 14 วันนับ
จากวันกําหนดประชุ มผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในครั้งแรก และให้บริ ษทั ฯ ดําเนิ นการจัดส่ ง
หนังสื อเชิญประชุมไปยังผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทุกรายและตลาดหลักทรัพย์ตามรายละเอียด
และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 2(ข) ข้างต้น ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์
ประชุม กล่าวคือ มีผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ มาประชุมเท่าใด ให้ถือว่าครบเป็ นองค์ประชุม
อย่ า งไรก็ ต าม หากผู ถ้ ื อ ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ เ ป็ นผู ร้ ้ อ งขอให้เ รี ย กประชุ ม ผู ถ้ ื อ ใบสํา คัญ
แสดงสิ ทธิ ในกรณี ที่ไม่ครบเป็ นองค์ประชุมในวันกําหนดประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ใน
ครั้งแรก ให้ถือว่าการประชุมเป็ นอันระงับไป โดยจะไม่มีการเรี ยกประชุมใหม่อีก

(ช)

มติที่ประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของ
จํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ่ ึ งเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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(ซ)

มติ ใ ด ๆ ซึ่ งที่ ป ระชุ ม ผู ถ้ ื อ ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ไ ด้ล งมติ ไ ปแล้ว นั้น ให้ถื อ ว่ า มี ผ ลผู ก พัน
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทุกราย ไม่ว่าผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ น้ นั จะได้เข้าร่ วมประชุมด้วย
หรื อไม่กต็ าม

(ฌ)

ภายหลังจากบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการจัดประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ บริ ษทั ฯ จะแจ้งมติ ของ
ที่ ประชุ มผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้ผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทราบผ่านระบบเผยแพร่ ข ้อมู ล
ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ของตลาดหลักทรัพย์โดยเร็ ว

(ญ)

บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการจัดทําและบันทึ กรายงานการประชุ มและเก็บรักษาบันทึ กดังกล่า วไว้
ที่สาํ นักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯ รายงานการประชุมที่ได้ลงลายมือชื่ อโดยประธานที่ประชุม ให้
ถือเป็ นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทั้งหลายที่ได้ประชุ มกันนั้น และให้ถือว่าการประชุ ม
และมติท้ งั หลายได้กระทําโดยถูกต้อง และบริ ษทั ฯ จะจัดส่ งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่
ตลาดหลักทรั พ ย์แ ละสํา นักงาน กลต. ภายในระยะเวลาไม่ เ กิ น 14 วันนับจากวันประชุ ม
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

(ฎ)

ในการประชุ มผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ บริ ษทั ฯ หรื อผูท้ ี่ ได้รับมอบหมายจากบริ ษทั ฯ และ
ที่ปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั ฯ มีสิทธิ ที่จะเข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เพื่อแสดง
ความคิดเห็นหรื อให้คาํ อธิ บายในที่ประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ได้

(ฏ)

บริ ษทั ฯ จะเป็ นผูช้ าํ ระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ท้ งั หมด

(ฐ)

บริ ษทั ฯ จะแก้ไขเพิ่มเติ มข้อกําหนดสิ ทธิ ตามมติที่ประชุ มผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ นบั ตั้งแต่
วันที่ที่ประชุมได้ลงมติ และบริ ษทั ฯ จะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติ มข้อกําหนดสิ ทธิ เป็ นลายลักษณ์
อักษรให้สํานักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบี ยนของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ผถู ้ ือใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ทราบผ่านระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ของตลาดหลักทรัพย์ในวันเดียวกัน
กับที่บริ ษทั ฯ แจ้งสํานักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในข้อ 3.

(ฑ)

กรณี ที่ไม่สามารถจัดประชุมได้ทนั ภายในอายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้ถือว่าการดําเนินการ
ประชุมสิ้ นสุ ดลงและไม่ได้มีการจัดประชุมในครั้งนั้นขึ้น
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3.

การแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อกําหนดสิ ทธิ

3.1

การแก้ ไขในส่ วนที่เป็ นประโยชน์ ต่อผู้ถือใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิโดยชั ดแจ้ งหรื อที่ต้องดําเนินการให้ เป็ นไป
ตามกฎหมายหรื อกรณีการปรับสิ ทธิตามข้ อกําหนดสิ ทธินี้
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิ ทธิ ในเรื่ องที่เห็นได้ว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
โดยชัดแจ้งหรื อในส่ วนซึ่ งไม่ทาํ ให้สิทธิ ของผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดอ้ ยลง หรื อเพื่อให้เป็ นไปตาม
บทบัญญัติหรื อหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายอื่น
ใดที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ หรื อข้อบังคับ หรื อคําสั่งที่มีผลบังคับทัว่ ไป หรื อประกาศ หรื อข้อบังคับของ
สํานักงาน กลต. ที่เกี่ยวข้อง หรื อกรณี การปรับสิ ทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5. ให้บริ ษทั ฯ กระทําได้โดยไม่
ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

3.2

การแก้ ไขเพิม่ เติมในกรณีอื่น
การแก้ไขเพิ่มเติ มข้อกําหนดสิ ทธิ นอกจากกรณี ตามข้อ 3.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริ ษทั ฯ และที่
ประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
การแก้ไขเพิ่มเติ มข้อกําหนดสิ ทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ตามที่ กาํ หนดในข้อ 3.2 จะต้องได้รับความ
ยินยอมจากที่ ประชุ มผูถ้ ื อ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดว้ ยคะแนนเสี ย งไม่ น้อยกว่า กึ่ งหนึ่ งของจํา นวนเสี ย ง
ทั้งหมดของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ่ ึ งเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

3.3

เงื่อนไขในการดําเนินการแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อกําหนดสิ ทธิ
การแก้ไขเพิ่มเติ มข้อกําหนดสิ ทธิ ไม่ว่าในกรณี ใด ๆ จะต้องไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อกําหนดตามประกาศ
ทจ. 34/2551 หรื อกฎเกณฑ์ใด ๆ ของสํานักงาน กลต. รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง เว้นแต่
จะได้รับการผ่อนผัน
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะดําเนินการแจ้งให้สาํ นักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิ ทธิ และจะจัดส่ งข้อกําหนดสิ ทธิ ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว
ภายใน 15 วันนับจากวันที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติ มข้อกําหนดสิ ทธิ ตามข้อ 3.1 หรื อ 3.2 (แล้วแต่กรณี ) และ
บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติ มข้อกําหนดสิ ทธิ ดงั กล่าวในข้อ 3.1
หรื อ 3.2 ผ่านระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ของตลาดหลักทรัพย์ในวันเดียวกันกับที่บริ ษทั ฯ
แจ้งสํานักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และจะจัดส่ งข้อกําหนด
สิ ทธิ ที่แก้ไขเพิ่มเติ มให้แก่ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ ได้รับ
การร้องขอเป็ นหนังสื อจากผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และจะจัดให้มีการเก็บรักษาสําเนาข้อกําหนดสิ ทธิ ที่
แก้ไขเพิ่มเติม ณ สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯ และสํานักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้
หน้า 19

บริษัท บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)

สิ ทธิ (ถ้ามี) เพื่อให้ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สามารถขอตรวจสอบสําเนาข้อกําหนดสิ ทธิ ที่แก้ไขเพิ่มเติ ม
ได้ในวันและเวลาทําการของสถานที่ดงั กล่าว
4.

การโอนใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ

4.1

การโอนใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิท่ไี ม่ ได้ ฝากไว้ กบั ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดงั นี้
(ก)

(ข)

แบบการโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ระหว่างผูโ้ อนและผูร้ ับโอน การโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จะ
สมบูรณ์เมื่อผูโ้ อนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ่ ึ งเป็ นผูท้ ี่สมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ระบุ
ชื่ อเป็ นเจ้าของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จาํ นวนที่จะทําการโอนหรื อผูร้ ับโอนคนสุ ดท้าย โดยมีการ
สลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่ องครบถ้วนจากผูท้ ี่ปรากฏชื่ อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี ) และได้ส่ง
มอบใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผรู ้ ับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ดว้ ย
1)

ผลการโอนใบสําคั ญแสดงสิ ทธิ ระหว่ างผู้รับโอนกับบริ ษัทฯ การโอนใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ จะใช้ยนั กับบริ ษทั ฯ ได้กต็ ่อเมื่อนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ได้
รับคําขอลงทะเบี ยนการโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ พร้ อมทั้งใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ท่ี
ผู ้รั บ โอนใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ไ ด้ล งลายมื อ ชื่ อ เป็ นผู ้รั บ โอนในด้า นหลัง ของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ น้ นั ครบถ้วนแล้ว

2)

ผลของการโอนใบสําคั ญแสดงสิ ทธิ ระหว่ างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอน
ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ จ ะใช้ย นั กับ บุ ค คลภายนอกได้ก็ ต่ อ เมื่ อ นายทะเบี ย นของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ได้ลงทะเบี ยนการโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในสมุดทะเบี ยน
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เรี ยบร้อยแล้ว

การขอลงทะเบี ย นการโอนใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ จะต้อ งกระทํา ณ สํ า นัก งานใหญ่ ข อง
นายทะเบี ยนของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในวันและเวลาทําการของนายทะเบี ยนของใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ และจะต้องทําตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ กาํ หนด
โดยนายทะเบี ย นของใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ มีสิ ทธิ ปฏิ เ สธไม่ รั บคํา ขอลงทะเบี ย นการโอน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หากนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เห็นว่าการโอนใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ น้ นั ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผูข้ อลงทะเบี ยนจะต้องส่ งมอบใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ลง
ลายมื อชื่ อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1(ก) พร้ อมทั้งหลักฐานอื่ น ๆ ที่ ยืนยันถึ งความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ตามที่นายทะเบียน
ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ กาํ หนดให้แก่นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดว้ ย
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4.2

การโอนใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิท่ฝี ากไว้ กบั ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์
สําหรับการโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ฝากไว้กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์น้ นั ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

5.

เงื่อนไขการปรับสิ ทธิใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการปรั บราคาการใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้สิทธิ ในการซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
(หรื อปรั บจํานวนหน่ วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ แทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ ) ตลอดอายุของใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ การปรับสิ ทธิ ดงั กล่าวจะต้องเป็ นไปเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม
(ก)

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ อันเป็ นผลมาจากการรวมหุ น้
หรื อแบ่งแยกหุ ้น ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับ
ทันทีนบั ตั้งแต่วนั ที่ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ
กับกระทรวงพาณิ ชย์
1)

ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสู ตรการคํานวณ ดังนี้
Price 1 = Price 0 x Par 1
Par 0

2)

อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสู ตรการคํานวณ ดังนี้
Ratio 1 = Ratio 0 x Par 0
Par 1

โดยที่

(ข)

Price 1

คือ

ราคาการใช้สิทธิ ใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0

คือ

ราคาการใช้สิทธิ เดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้สิทธิ ใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้สิทธิ เดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Par 1

คือ

มูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญหลังการเปลี่ยนแปลง

Par 0

คือ

มูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

เมื่อบริ ษทั ฯ ได้เสนอขายหุ ้นสามัญให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม และ/หรื อ ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ
บุคคลในวงจํากัด ในราคาสุ ทธิ ต่อหุ ้นของหุ ้นสามัญที่ ออกใหม่คาํ นวณได้ต่ าํ กว่าร้อยละ 90
ของราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ
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การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันที ต้ งั แต่วนั แรกที่
ผูซ้ ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ไม่ได้รับสิ ทธิ ในการจองซื้ อหุ ้นสามัญที่ ออกใหม่กรณี ที่เป็ นการ
เสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม (Rights Issues) และ/หรื อ วันแรกของการเสนอขายหุ ้นสามัญที่
ออกใหม่กรณี ที่เป็ นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณี ที่เป็ นการเสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (แล้วแต่กรณี )
“ราคาสุ ทธิ ต่อหุ ้นของหุ ้นสามัญที่ ออกใหม่” คํานวณได้จากจํานวนเงิ นทั้งสิ้ นที่ บริ ษทั ฯ จะ
ได้รับจากการเสนอขายหุ น้ สามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดจากการออกหลักทรัพย์น้ นั (ถ้ามี )
หารด้วยจํานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่ท้ งั หมด
“ราคาตลาดต่ อ หุ ้นของหุ ้นสามัญของบริ ษ ทั ฯ” หมายถึ ง มู ลค่ า การซื้ อขายหุ ้นสามัญ ของ
บริ ษ ทั ฯ ทั้งหมดหารด้ว ยจํา นวนหุ ้นสามัญ ของบริ ษ ัทฯ ที่ มีการซื้ อขายทั้ง หมดในตลาด
หลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคํานวณ
“วันที่ ใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ ผูซ้ ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ จะไม่ได้รับสิ ทธิ ใน
การจองซื้ อหุ ้นสามัญที่ ออกใหม่กรณี ที่เป็ นการเสนอขายให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม (Rights Issues)
และ/หรื อ วันแรกของการเสนอขายหุ ้นสามัญ ที่ ออกใหม่ กรณี ที่ เ ป็ นการเสนอขายให้แ ก่
ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณี ที่เป็ นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (แล้วแต่กรณี )
ในกรณี ที่ไม่สามารถหาราคาตลาดต่อหุ น้ ของหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ เนื่ องจากหุ น้ สามัญไม่มี
การซื้ อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริ ษทั ฯ จะดําเนินการกําหนดราคายุติธรรมของหุน้ สามัญของ
บริ ษทั ฯ เพื่อใช้ในการคํานวณแทน
อนึ่ ง ในกรณี ที่มีการเสนอขายหุ น้ สามัญพร้อมกันมากกว่าหนึ่ งราคาเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไข
ที่ตอ้ งจองซื้ อด้วยกัน ให้ใช้ราคาเสนอขายทุกราคามาคํานวณราคาสุ ทธิ ต่อหุ น้ ของหุ น้ สามัญที่
ออกใหม่ แต่ในกรณี ที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ จะต้องจองซื้ อด้วยกัน ให้
นําเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่าํ กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ น้ ของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ
มาคํานวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น
1)

ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสู ตรการคํานวณ ดังนี้
Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BY]
[MP x (A + B)]

2)

อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสู ตรการคํานวณ ดังนี้
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP x (A + B)]
[(A x MP) + BY]
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โดยที่

(ค)

Price 1

คือ

ราคาการใช้สิทธิ ใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0

คือ

ราคาการใช้สิทธิ เดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้สิทธิ ใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้สิทธิ เดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP

คือ

ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ

A

คือ

จํานวนหุ ้นสามัญที่ ได้เรี ยกชําระเต็มมูลค่ าแล้ว ณ วันก่ อนปิ ดสมุ ด
ทะเบี ยนผูถ้ ื อหุ ้นเพื่ อสิ ทธิ ในการจองซื้ อหุ ้นสามัญที่ ออกใหม่ กรณี
เสนอขายหุ น้ สามัญให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม และ/หรื อ วันก่อนวันแรกของ
การเสนอขายหุ ้นสามัญ ที่ ออกใหม่ กรณี เสนอขายหุ ้นสามัญให้แก่
ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณี เสนอขายหุ ้นสามัญให้แก่บุคคลใน
วงจํากัด (แล้วแต่กรณี )

B

คือ

จํานวนหุ น้ สามัญที่ออกใหม่ท้ งั การเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม และ/
หรื อ เสนอขายให้แ ก่ ประชาชนทั่วไป และ/หรื อ เสนอขายให้แ ก่
บุคคลในวงจํากัด

BY

คือ

จํานวนเงิ นที่ ได้รับหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากหุ น้ สามัญที่ออกใหม่
ทั้ง การเสนอขายให้ แ ก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น เดิ ม และ/หรื อ เสนอขายให้ แ ก่
ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด

เมื่อบริ ษทั ฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม และ/หรื อ ประชาชนทัว่ ไป
และ/หรื อ บุ คคลในวงจํากัด โดยที่ หลักทรั พย์น้ ันให้สิทธิ ที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ ยนเป็ นหุ ้น
สามัญ หรื อให้สิทธิ ในการซื้ อหุ น้ สามัญ (เช่น หุ น้ กูแ้ ปลงสภาพ หรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะ
ซื้ อหุน้ สามัญ) โดยที่ราคาสุ ทธิ ต่อหุ น้ ของหุ น้ สามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิ ทธิ ดงั กล่าวตํ่ากว่า
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีต้ งั แต่วนั แรกที่ผซู ้ ้ื อ
หุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ไม่ได้รับสิ ทธิ การจองซื้ อหลักทรั พย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ ให้สิทธิ ที่ จะ
แปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ น้ สามัญ หรื อให้สิทธิ ในการซื้ อหุ น้ สามัญ กรณี ที่เป็ นการเสนอขาย
ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม (Rights Issues) และ/หรื อ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ
ที่ให้สิทธิ ที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ น้ สามัญ หรื อให้สิทธิ ในการซื้ อหุ น้ สามัญ กรณี ที่เป็ น
การเสนอขายให้แ ก่ ประชาชนทั่วไป และ/หรื อ กรณี ที่ เ ป็ นการเสนอขายให้แ ก่ บุ ค คลใน
วงจํากัด (แล้วแต่กรณี )
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“ราคาสุ ทธิ ต่อหุ ้นของหุ ้นสามัญ ที่ ออกใหม่ เพื่ อรองรั บสิ ทธิ ” คํานวณได้จากจํา นวนเงิ นที่
บริ ษทั ฯ จะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิ ที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ น้ สามัญ หรื อ
ให้สิทธิ ในการซื้ อหุ น้ สามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์น้ นั (ถ้ามี) รวม
กับเงินที่จะได้รับจากการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ น้ สามัญ หรื อใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญนั้น หาร
ด้วยจํานวนหุน้ สามัญทั้งสิ้ นที่ตอ้ งออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิ น้ นั
“ราคาตลาดต่ อ หุ ้นของหุ ้นสามัญของบริ ษ ทั ฯ” หมายถึ ง มู ลค่ า การซื้ อขายหุ ้นสามัญ ของ
บริ ษ ทั ฯ ทั้งหมดหารด้ว ยจํา นวนหุ ้นสามัญ ของบริ ษ ัทฯ ที่ มีการซื้ อขายทั้ง หมดในตลาด
หลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคํานวณ
“วันที่ ใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ ผูซ้ ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ จะไม่ได้รับสิ ทธิ ใน
การจองซื้ อหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิ ที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ น้ สามัญ หรื อให้
สิ ทธิ ในการซื้ อหุ น้ สามัญกรณี ที่เป็ นการเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม (Rights Issues) และ/หรื อ
วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ ให้สิทธิ ที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ น
หุ น้ สามัญ หรื อให้สิทธิ ในการซื้ อหุ ้นสามัญสําหรับกรณี ที่เป็ นการเสนอขายให้แก่ประชาชน
ทัว่ ไป และ/หรื อ กรณี ที่เป็ นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (แล้วแต่กรณี )
1)

ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสู ตรการคํานวณ ดังนี้
Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BY]
[MP x (A + B)]

2)

อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสู ตรการคํานวณ ดังนี้
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP x (A + B)]
[(A x MP) + BY]

โดยที่
Price 1

คือ

ราคาการใช้สิทธิ ใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0

คือ

ราคาการใช้สิทธิ เดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้สิทธิ ใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้สิทธิ เดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP

คือ

ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ

A

คือ

จํานวนหุ ้นสามัญที่ ได้เรี ยกชําระเต็มมูลค่ าแล้ว ณ วันก่ อนปิ ดสมุ ด
ทะเบี ยนผูถ้ ือหุ ้นเพื่ อสิ ทธิ ในการจองซื้ อหลักทรั พย์ที่ออกใหม่ ที่ใ ห้
สิ ทธิ ที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ ้นสามัญ หรื อให้สิทธิ ในการซื้ อ
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หุ น้ สามัญกรณี เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม และ/หรื อ วันก่อนวันแรก
ของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ให้สิทธิ ที่จะแปลงสภาพ/
เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ หรื อให้สิทธิ ในการซื้ อหุน้ สามัญ กรณี เสนอขาย
ให้แ ก่ ป ระชาชนทั่ว ไป และ/หรื อ กรณี เ สนอขายให้แ ก่ บุ ค คลใน
วงจํากัด (แล้วแต่กรณี )

(ง)

B

คือ

จํานวนหุ ้นสามัญที่ ออกใหม่เพื่ อรองรับการใช้สิทธิ ของหลักทรัพย์
ใด ๆ ที่ ให้สิทธิ ที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ ้นสามัญ หรื อให้สิทธิ
ในการซื้ อหุ ้นสามัญ ตามที่ เ สนอขายให้แ ก่ ผู ถ้ ื อ หุ ้นเดิ ม และ/หรื อ
เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจํากัด

BY

คือ

จํานวนเงิ นที่ ได้รับหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรั พย์
ใด ๆ ที่ ให้สิทธิ ที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ ้นสามัญ หรื อให้สิทธิ
ในการซื้ อหุ ้นสามัญ สําหรั บการเสนอขายให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม และ/
หรื อ เสนอขายให้แ ก่ ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอขายให้แ ก่
บุคคลในวงจํากัด รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิ แปลงสภาพ/
เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ หรื อใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญ

เมื่อบริ ษทั ฯ จ่ายปั นผลทั้งหมดหรื อบางส่ วนเป็ นหุ น้ สามัญให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งการ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีต้ งั แต่วนั แรกที่ผูซ้ ้ื อหุ น้
สามัญของบริ ษทั ฯ จะไม่มีสิทธิ รับหุน้ ปันผล (วันแรกที่ข้ ึนเครื่ องหมาย XD)
1)

ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสู ตรการคํานวณ ดังนี้
Price 1 = Price 0 x A
(A + B)

2)

อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสู ตรการคํานวณ ดังนี้
Ratio 1 = Ratio 0 x (A + B)
A

โดยที่
Price 1

คือ

ราคาการใช้สิทธิ ใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0

คือ

ราคาการใช้สิทธิ เดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้สิทธิ ใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้สิทธิ เดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
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(จ)

A

คือ

จํานวนหุ ้นสามัญที่ ได้เรี ยกชําระเต็มมูลค่ าแล้ว ณ วันก่ อนปิ ดสมุ ด
ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิ ทธิ ในการรับหุน้ ปันผล

B

คือ

จํานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่ในรู ปแบบของหุน้ สามัญปันผล

เมื่ อบริ ษทั ฯ จ่ ายเงิ นปั นผลเป็ นเงิ นเกิ นกว่าร้ อยละ 95 ของกําไรสุ ทธิ ตามงบการเงิ นเฉพาะ
กิจการของบริ ษทั ฯ หลังหักภาษีเงินได้สาํ หรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุ ทธิ และ/หรื อ กําไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริ ษทั ฯ ของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี น้ นั จะไม่คาํ นึ งว่าเวลาที่ มีการจ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าว
ออกจริ ง จะเกิดขึ้นในหรื อภายหลังสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชีน้ นั ๆ
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีต้ งั แต่วนั แรกที่ ผูซ้ ้ื อ
หุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ จะไม่มีสิทธิ รับเงินปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ข้ ึนเครื่ องหมาย XD)
“ราคาตลาดต่ อ หุ ้นของหุ ้นสามัญของบริ ษ ทั ฯ” หมายถึ ง มู ลค่ า การซื้ อขายหุ ้นสามัญ ของ
บริ ษ ทั ฯ ทั้งหมดหารด้ว ยจํา นวนหุ ้น สามัญ ของบริ ษ ัทฯ ที่ มีการซื้ อขายทั้ง หมดในตลาด
หลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคํานวณ
“วันที่ ใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ ผูซ้ ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ จะไม่ได้รับสิ ทธิ ใน
เงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ข้ ึนเครื่ องหมาย XD)
1)

ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสู ตรการคํานวณ ดังนี้
Price 1 = Price 0 x [MP – (D – R)]
MP

2)

อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสู ตรการคํานวณ ดังนี้
Ratio 1 = Ratio 0 x MP
MP – (D – R)

โดยที่
Price 1

คือ

ราคาการใช้สิทธิ ใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0

คือ

ราคาการใช้สิทธิ เดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้สิทธิ ใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้สิทธิ เดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP

คือ

ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ
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D

คือ

เงินปันผลต่อหุน้ ที่จ่ายแก่ผถู ้ ือหุน้

R

คือ

เงิ นปั นผลต่อหุ ้นที่ คาํ นวณจากร้อยละ 95 ของกําไรสุ ทธิ ตามงบการเงิ น
เฉพาะกิจการของบริ ษทั ฯ หลังหักภาษีเงินได้สาํ หรับการดําเนิ นงานใน
รอบระยะเวลาบัญชี ใด ๆ หารด้วยจํานวนหุ ้นทั้งหมดที่ มีสิทธิ ได้รับเงิ น
ปันผล

(ฉ)

ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทําให้ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เสี ยสิ ทธิ และผลประโยชน์อนั พึง
ได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กาํ หนดอยู่ในข้อ (ก) – (จ) บริ ษทั ฯ มีสิทธิ จะพิจารณาเพื่อ
กําหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้สิทธิ ใหม่ (หรื อปรับจํานวน
หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ แทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ ) อย่างเป็ นธรรม โดยไม่ทาํ ให้สิทธิ
ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดอ้ ยไปกว่าเดิม ทั้งนี้ ให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็ นที่สุด

(ช)

การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้สิทธิ ตามข้อ (ก) – (ฉ) เป็ น
อิสระต่อกัน สําหรับในกรณี ที่เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คาํ นวณการเปลี่ยนแปลง
เรี ยงตามลําดับดังนี้ ข้อ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) โดยในแต่ ละลําดับครั้ งที่ คาํ นวณการ
เปลี่ยนแปลง ให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ เป็ นทศนิยม 3 ตําแหน่ง

(ซ)

การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้สิทธิ ตามข้อ (ก) – (ฉ) จะ
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่ งทําให้ราคาการใช้สิทธิ ใหม่สูงขึ้ น และ/หรื อ อัตราการใช้สิทธิ ลดลง
เว้นแต่กรณี การรวมหุน้
สําหรับการคํานวณจํานวนเงิ นจากการใช้สิทธิ จะคํานวณจากราคาการใช้สิทธิ ใหม่หลังการ
เปลี่ยนแปลง (ทศนิ ยม 3 ตําแหน่ง) คูณกับจํานวนหุ น้ สามัญ โดยจํานวนหุ น้ สามัญคํานวณได้
จากอัตราการใช้สิทธิ ใหม่ (ทศนิ ยม 3 ตําแหน่ ง) คูณกับจํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่แสดง
ความจํานงการใช้สิทธิ เมื่อคํานวณได้จาํ นวนหุ น้ ออกมาเป็ นเศษหุ น้ ให้ตดั เศษของหุ น้ นั้นทิ้ง
ในกรณี ที่มีเศษของบาทจากการคํานวณจํานวนเงินจากการใช้สิทธิ ให้ตดั เศษของบาททิ้ง
สํ า หรั บ กรณี ก ารเปลี่ ย นแปลงราคาการใช้ สิ ท ธิ แ ล้ว มี ผ ลทํา ให้ ร าคาการใช้ สิ ท ธิ ใ หม่
ตํ่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ
เป็ นราคาการใช้สิทธิ ใหม่แทน

(ฌ)

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้สิทธิ ตามข้อ (ก) – (ฉ) บริ ษทั ฯ จะ
ดําเนิ นการแจ้งผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ถึงผลการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่
ข้อมูลผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ของตลาดหลักทรัพย์ทนั ที หรื ออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของ
วันที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้สิทธิ มีผลบังคับใช้ และบริ ษทั ฯ
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จะแจ้งผลการเปลี่ ย นแปลงเป็ นลายลักษณ์ อ กั ษร โดยระบุ ร ายละเอี ย ดวิ ธีการคํานวณและ
เหตุผลที่ตอ้ งมีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนข้อกําหนดสิ ทธิ ที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ตลาดหลักทรัพย์
สํานักงาน กลต. และนายทะเบี ยนของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทราบภายใน 15 วันนับจากวันที่
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้สิทธิ มีผลบังคับใช้ และจะจัดส่ ง
ข้อกําหนดสิ ทธิ ที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15
วันนับแต่วนั ที่ได้รับการร้องขอเป็ นหนังสื อจากผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และจะจัดให้มีการ
เก็บรักษาสําเนาข้อกําหนดสิ ทธิ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯ และสํานักงาน
ใหญ่ของตัวแทนรั บแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี ) เพื่ อให้ผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ท ธิ
สามารถขอตรวจสอบสําเนาข้อกําหนดสิ ทธิ ที่แก้ไขเพิ่ มเติ มได้ในวันและเวลาทําการของ
สถานที่ดงั กล่าว
6.

การชดใช้ ค่าเสี ยหาย กรณีบริษทั ฯ ไม่ สามารถจัดให้ มหี ้ ุนสามัญเพิม่ ทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิ

6.1

บริ ษทั ฯ จะชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ต่อเมื่อผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ได้แจ้งความ
จํานงในการใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขการแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ ตามข้อ 1.2.7 และบริ ษทั ฯ ไม่สามารถจัด
ให้มีหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ได้อย่างครบถ้วน โดยค่าเสี ยหายที่
บริ ษทั ฯ จะชดใช้ให้แก่ ผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ด ังกล่าวสามารถคํานวณได้ตามที่ กาํ หนดในข้อ 6.3
ยกเว้นกรณี ตามที่ระบุไว้ในข้อจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และข้อจํากัดการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ตามข้อ 14.

6.2

บริ ษทั ฯ จะชดใช้ค่าเสี ยหายตามข้อ 6.1 ให้ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ภายใน 30 วันนับจากวันกําหนดการ
ใช้สิทธิ ในครั้งนั้น ๆ ทั้งนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กาํ หนดโดยบริ ษทั ฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้งความ
จํานงในการใช้สิทธิ
อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณี ใด ๆ หากได้มีการส่ งมอบเช็คเงิ นค่ าเสี ยหายโดยได้ส่งทางไปรษณี ยล์ งทะเบี ยน
ตามที่อยูท่ ี่ระบุไว้ในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ได้รับ
เงินค่าเสี ยหายแล้วโดยชอบ และผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ไม่มีสิทธิ เรี ยกร้องดอกเบี้ย และ/หรื อ ค่าเสี ยหาย
ใด ๆ อีกต่อไป

6.3

การคํานวณค่าเสี ยหายที่บริ ษทั ฯ จะชดใช้ให้ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ตามข้อ 6.1 มีสูตรการคํานวณ ดังนี้
ค่าเสี ยหายต่อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย = B x (MP – EP)
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โดยที่
B

คือ

จํานวนหุ ้นสามัญที่ ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรื อ เพิ่ มขึ้ นได้ตามอัตราการใช้สิทธิ ที่
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ต่อ 1 หน่วย

MP

คือ

ราคาตลาดต่ อหุ ้นของหุ ้นสามัญของบริ ษ ทั ฯ ซึ่ งคํานวณโดยนํามูลค่ าการซื้ อขายหุ ้น
สามัญของบริ ษทั ฯ ทั้งหมดหารด้วยจํานวนหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ที่มีการซื้ อขายทั้งหมด
ในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 5 วันทําการติ ดต่อกันก่อนวันกําหนดการใช้
สิ ทธิ ในครั้งนั้น ๆ ซึ่ งผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ได้แจ้งความจํานงการใช้สิทธิ

EP

คือ

ราคาการใช้สิทธิ หรื อราคาการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่เปลี่ยนแปลงแล้วตาม
เงื่อนไขการปรับสิ ทธิ

อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที่ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สัญชาติ ต่างด้าว (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิ ติบุคคล) ไม่
สามารถใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ได้ เนื่ องจากข้อจํากัดในเรื่ องอัตราส่ วนการถือหุ ้นของคนต่าง
ด้าว ซึ่ งข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กําหนดไว้ว่า “หุ น้ ของบริ ษทั ฯ โอนได้อย่างเสรี โดยไม่มีขอ้ จํากัด เว้นแต่
การโอนหุ น้ นั้นเป็ นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ ้นอยู่ในบริ ษทั ฯ เกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ น้ ที่ออกจําหน่ าย
แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ การโอนหุ ้นรายใดที่ จะทําให้อตั ราส่ วนการถือหุ ้นของคนต่างด้าวในบริ ษทั ฯ
เกินอัตราส่ วนข้างต้น บริ ษทั ฯ มีสิทธิ ที่จะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ น้ รายนั้นได้” ในกรณี เช่นนี้
บริ ษทั ฯ จะไม่ชดใช้ค่าเสี ยหาย หรื อ ดําเนิ นการอื่นใดให้แก่ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ่ ึ งเป็ นคนต่างด้าว
และผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ่ ึ งเป็ นคนต่างด้าวไม่มีสิทธิ เรี ยกร้องค่าเสี ยหาย หรื อเรี ยกร้องให้บริ ษทั ฯ
ชดใช้ใด ๆ ทั้งสิ้ น
7.

การดําเนินการกรณีที่มเี ศษของหุ้น
ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ ตามเกณฑ์การปรับอัตราการใช้สิทธิ ตามที่ระบุในเงื่อนไข
การปรับสิ ทธิ และมีเศษของจํานวนหุ ้นสามัญที่ จะได้รับจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้ตดั
เศษของหุน้ นั้นทิ้ง

8.

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั กิ ารออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 มีมติอนุมตั ิจดั สรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุน
ของบริ ษทั ฯ จํานวนไม่เกิ น 658,407,985 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ BTS-W6 นอกจากนี้ ยังมีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จํานวน
ไม่เกิน 1,316,815,970 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
BTS-W7 และอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จํานวนไม่เกิน 2,633,631,940 หุ น้ มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 4 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ BTS-W8
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9.

รายละเอียดเกีย่ วกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
จํานวนหุ น้ สามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับ :
การใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

ไม่เกิน 658,407,985 หุน้

มูลค่าที่ตราไว้

:

หุน้ ละ 4 บาท

ราคาการใช้สิทธิ

:

9.90 บาทต่ อ หุ ้น เว้น แต่ ก รณี มี ก ารปรั บ ราคาการใช้
สิ ทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ

เนื่ องจากหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นหุ ้นสามัญที่ ออก
ใหม่เนื่ องจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จะสามารถเข้าทําการซื้ อขายในตลาดหลักทรั พย์ได้
ภายหลังจากที่บริ ษทั ฯ ดําเนินการจดทะเบียนหุ น้ สามัญที่ออกใหม่ดงั กล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แล้ว โดยบริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการยื่นขออนุ ญาตนําหุ ้นสามัญที่ ออกใหม่จากการใช้สิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับ
แต่ ว นั กํา หนดการใช้สิ ท ธิ ใ นแต่ ล ะครั้ ง ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้หุ้น สามัญ ดัง กล่ า วสามารถทํา การซื้ อ ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับหุน้ สามัญเดิมของบริ ษทั ฯ
10.

สิ ทธิของหุ้นสามัญเพิม่ ทุนใหม่ ที่เกิดจากการใช้ สิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
สิ ทธิ ของหุ น้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกตามการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกในครั้งนี้ จะมีสิทธิ และ
สภาพเหมือนหุ ้นสามัญเดิ มของบริ ษทั ฯ ที่ ออกไปก่อนหน้านี้ ซึ่ งรวมทั้งสิ ทธิ ในการรับเงิ นปั นผลหรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดที่ บริ ษทั ฯ ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น ทั้งนี้ นับแต่วนั ที่ กระทรวงพาณิ ชย์รับจดทะเบี ยนเพิ่มทุน
ชําระแล้ว และนายทะเบี ยนผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ได้จดแจ้งชื่ อผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใน
สมุ ด ทะเบี ย นผู ถ้ ื อ หุ ้น ของบริ ษ ัทฯ หากบริ ษ ทั ฯ ได้ประกาศวัน กํา หนดให้สิ ท ธิ ใ นเงิ นปั น ผล หรื อ
ผลประโยชน์ อื่ น ใดแก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น ก่ อ นวัน ที่ ก ระทรวงพาณิ ช ย์รั บ จดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น ชํา ระแล้ว และ
นายทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ได้จดแจ้งชื่อของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ในสมุดทะเบียน
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวจะไม่มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผลหรื อผลประโยชน์อื่นนั้น

11.

ข้ อจํากัดการโอนหุ้น
หุ น้ ของบริ ษทั ฯ โอนได้อย่างเสรี โดยไม่มีขอ้ จํากัด เว้นแต่การโอนหุ น้ นั้นเป็ นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุน้
อยูใ่ นบริ ษทั ฯ เกินกว่าร้อยละ 49 ของหุน้ ที่ออกจําหน่ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ การโอนหุน้ รายใดที่ จะ
ทําให้อตั ราส่ วนการถือหุ น้ ของคนต่างด้าวในบริ ษทั ฯ เกินอัตราส่ วนข้างต้น บริ ษทั ฯ มีสิทธิ ที่จะปฏิเสธ
ไม่รับจดทะเบียนการโอนหุน้ รายนั้นได้
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12.

สถานภาพของผู้ถือใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิที่อยู่ระหว่ างการแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิ
สถานะของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่อยู่ระหว่างวันที่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ได้แจ้งความจํานงการใช้สิทธิ
และวันก่อนวันที่ กระทรวงพาณิ ชย์จะรับจดทะเบี ยนเพิ่ มทุ นชําระแล้วอันเนื่ องมาจากการใช้สิทธิ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จะมีสถานภาพและสิ ทธิ เช่ นเดียวกับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยงั ไม่ได้แจ้งความจํานง
การใช้สิทธิ และสถานภาพดังกล่าวนี้ จะสิ้ นสุ ดลงในวันที่ กระทรวงพาณิ ชย์ได้รับจดทะเบี ยนเพิ่ มทุน
ชําระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวแล้ว
ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้สิทธิ ในช่ วงที่ บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้นาํ
หุ น้ สามัญเพิ่มทุนที่ เกิดขึ้ นจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เข้าจดทะเบี ยนกับกระทรวงพาณิ ชย์
ผู ถ้ ื อ ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ ไ ด้ท ํา การใช้สิ ท ธิ แ ล้ว จะได้รั บ การปรั บ สิ ท ธิ ย อ้ นหลัง โดยบริ ษ ัท ฯ จะ
ดําเนิ นการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยเร็ วที่ สุดตามจํานวนที่
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ มีสิทธิ จะได้รับหากราคาการใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี )
ที่ได้ปรับใหม่น้ นั มีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อาจได้รับหุ ้นสามัญส่ วนเพิ่ มช้า
กว่าหุน้ สามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้แล้ว ทั้งนี้ ไม่เกิน 45 วันนับจากวันที่มีการปรับสิ ทธิ

13.

ตลาดรองของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิที่เสนอขาย
บริ ษทั ฯ จะนําใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน
30 วันนับแต่วนั ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

14.

ข้ อจํากัดการโอนใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ และข้ อจํากัดการใช้ สิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ จํากัดในการโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ มีขอ้ จํากัดการใช้สิทธิ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และมีขอ้ จํากัดอันสื บเนื่องมาจากข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ว่าด้วยเรื่ องอัตราส่ วนการถือ
หุน้ ของคนต่างด้าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
(ก)

บริ ษทั ฯ จะไม่ออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่เป็ นคนต่างด้าว ซึ่ งได้
ดําเนิ นการใช้สิทธิ ตามเงื่ อนไขการแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ ตามข้อ 1.2.7 หากการใช้สิทธิ
ดั ง กล่ า วจะทํา ให้ อ ัต ราส่ ว นการถื อ หุ ้ น ของคนต่ า งด้ า วเกิ น กว่ า ร้ อ ยละ 49 ของหุ ้ น ที่
ออกจําหน่ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริ ษทั ฯ

(ข)

หากข้อจํากัดตามข้อ (ก) ข้างต้นมี ผลทําให้ผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ท่ี เป็ นคนต่ างด้าวที่ ได้
ดําเนินการใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขการแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ ตามข้อ 1.2.7 ไม่สามารถใช้สิทธิ
ได้ตามจํานวนที่ระบุในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าทั้งหมดหรื อ
บางส่ วน บริ ษทั ฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ขอสงวนสิ ทธิ ในการส่ ง
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