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(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 30 กันยายน 2565 

ข้าพเจ้า บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 30 
กันยายน 2565 (“ที่ประชุมฯ”) เก่ียวกับการเพ่ิมทุน การเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) และ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ดังต่อไปน้ี 

1. การเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 2/2565 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษัท จาก 132,000,000 บาท เป็น 311,547,664 บาท โดยออกหุ้นสามัญจ านวน 179,547,664  หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ 
หุ้นละ 1.00 บาท รวมมูลค่า 179,547,664 บาท โดยเป็นการเพ่ิมทุนในลักษณะดังน้ี 

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้เงินทุน 

หุ้นสามัญ 179,547,664 1.00 179,547,664 

 แบบมอบอ านาจทั่วไป หุ้นสามัญ - - - 

 (General Mandate) 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

หมายเหตุ 

บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement)
ได้แก ่บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากัด 
(มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อยที่ บริษัท 
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์  จ ากัด (มหาชน) 
ก าหนด (“BTS”) 

ไม่เกิน 

87,237,766 

 

- 33.06 โปรดพิจารณา หมายเหตุที่ 1
ด้านล่าง 
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จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

หมายเหตุ 

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Right Offering)  

ไม่เกิน 

92,309,898 

 

2.3 : 1 

(คิ ดจากจ าน วนหุ้ น
ทั้งหมดของบริษัทภาย
หลังจากการออกและ
เสนอขายหุ้ นสามั ญ
ให้กับบุคคลในวงจ ากัด
ในคร้ังน้ี) 

33.06 โปรดพิจารณา หมายเหตุที่ 2
ด้านล่าง 

รวม ไม่เกิน 179,547,664 หุ้น 

หมายเหตุ 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 2/2565  เพ่ือพิจารณาและอนุมัติการเพ่ิม
ทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 179,547,664 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 132,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จ านวน 311,547,664 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่จ านวน 179,547,664 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือ (1) 
เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จ านวน 87,237,766 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 
บาท และ (2) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จ านวน 92,309,898 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1.00 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นดังน้ี  

1. การเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement)  

(1) ออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่เพ่ือเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จ านวน 
87,237,766 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ BTS ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
จ านวนไม่เกิน 87,237,766 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  ทั้งน้ี การออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวเป็นการ
เสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพ่ือเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาก าหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 33.06 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 
2,884,080,543.96  บาท (สองพันแปดร้อยแปดสิบสี่ล้านแปดหมื่นห้าร้อยสี่สิบสามบาทเก้าสิบหกสตางค์) ซึ่งไม่
เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อ
บุคคลในวงจ ากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”)  
ทั้งน้ี ราคาตลาดค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7 วันท าการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพ่ือขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงระหว่างวันที่ 21 ถึง
วันที่ 29 กันยายน 2565 โดยมีราคาเท่ากับ 27.26 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตามwww.setsmart.com) 

http://www.setsmart.com/
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(2) ทั้งน้ี การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ BTS ในคร้ังน้ี มีราคาเสนอขายไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคา
ตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทตามท่ีได้กล่าวไว้ตามข้างต้น จึงไม่เข้าข่ายเป็นเหตุปรับสิทธิที่ก าหนดในข้อก าหนดว่า
ด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ธนู
ลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท (TNL-ESOP W 2022) (“ใบส าคัญ
แสดงสิทธิของบริษัท”) ดังน้ัน บริษัทจึงไม่มีหน้าท่ีที่จะต้องปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัทแต่อย่างใด 

(3) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ BTS ในคร้ังน้ี ถือเป็นการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยว
โยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่
เก่ียวโยงกัน”) เน่ืองจาก ภายหลังการได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบเฉพาะเจาะจงดังกล่าว BTS จะมีสถานะ
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทโดยจะถือหุ้นในบริษัทจ านวน 87,237,766 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.09 ของหุ้นที่
ออกและช าระแล้วของบริษัท (ภายหลังการเพ่ิมทุนช าระแล้วของบริษัท หลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนใน
คร้ังน้ี) นอกจากน้ีการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ BTS ในคร้ังน้ีจะส่งผลให้ BTS ได้มาซึ่งหุ้นสามัญในบริษัทจน
มีสัดส่วนข้ามจุดท่ีจะต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือ
ครอบง ากิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศ ทจ.12/2554”) 
รวมถึงกฎเกณฑ์และประกาศที่เก่ียวข้อง ซึ่งในการน้ี BTS อาจได้รับหุ้นสามัญของบริษัทเพ่ิมเติมนอกเหนือไปจาก
การได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบเฉพาะเจาะจงในคร้ังน้ี จากการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ
ดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นรายเดิมของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้ BTS อาจมีสถานะเป็นผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ซึ่งจะ
เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศเร่ืองรายการที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งน้ี หาก BTS ได้หุ้นมาเพ่ิมเติมจนเกิน
กว่าร้อยละ 50 BTS จะจ าหน่ายหุ้นออกไป ภายหลังจากท่ีการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการได้เสร็จ
สิ้นลง จนท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของ BTS ในบริษัทต่ ากว่าร้อยละ 50 เน่ืองจาก BTS ไม่มีความประสงค์จะลงทุน
ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 

รายการที่เกี่ยวโยงกันตามรายละเอียดข้างต้นน้ี เป็นรายการประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการที่มี
มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนจ านวน 2,884.08 ล้านบาท และมีขนาดรายการสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 73.95 ของมูลค่า
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ซึ่งพิจารณาจากงบการเงินรวมฉบับสอบทาน ส าหรับงวดระยะเวลา 6 
เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 (NTA ตามงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แล้ว ส าหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ของบริษัทเท่ากับ 3 ,900.11 ล้านบาท) นอกจากน้ี 
หากนับรวมรายการเก่ียวโยงอื่นที่บริษัทท ากับผู้ที่เกี่ยวข้องของ BTS ในคร้ังน้ี ได้แก่ การเข้าท าธุรกรรมร่วมลงทุน
ในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ กับบริษัท ยู ซิ ต้ี จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิต้ี จ ากัด 
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ซึ่งมีมูลค่ารวมสิ่งตอบแทนของรายการที่เกี่ยวโยงกันเท่ากับ 2 ,294.35 ล้าน
บาท  จะท าให้ขนาดรายการสูงสุดของมูลค่ารวมสิ่งตอบแทนจะรวมทั้งสิ้น 5 ,178.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
132.78 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท (NTA ตามงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทานจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ส าหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ของบริษัทเท่ากับ 3,900.11 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
 

4 
 

ล้านบาท) ดังน้ัน รายการดังกล่าวจึงมีขนาดมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ส่งผล
ให้บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งจัดท าและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าท า
รายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเร่ืองรายการที่เกี่ยวโยงกัน และขออนุมัติการเข้าท ารายการ
ดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 
รวมถึงแต่งต้ังที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายช่ือเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”)อน่ึง ก่อนการออกและ
จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ BTS ในคร้ังน้ี BTS ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือมีความเกี่ยวโยงกันกับบริษัท ตาม
นัยของประกาศเร่ืองรายการที่เกี่ยวโยงกันแต่อย่างใด 

(4) ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร ประธาน
กรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจ
ในการด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการ
ด าเนินการดังต่อไปน้ี 

(ก) พิจารณาก าหนด และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน การ
ช าระค่าหุ้นโดยอาจพิจารณาก าหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว  

(ข) ติดต่อ เจรจา เข้าท า ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และ
หลักฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เพียง สัญญาจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุน การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการย่ืนค าขอ
อนุญาต ค าขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ค าขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียน
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ  

(ค) ด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องเพ่ือให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทดังกล่าวข้างต้นประสบ
ผลส าเร็จ รวมถึงการสรรหาผู้ลงทุนในวงจ ากัด (Private Placement) การแต่งต้ังและมอบหมายบุคคลอื่น
ที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการต่าง ๆ ข้างต้น 

(5) ภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทให้แก่ BTS ข้างต้น จะส่งผลให้ BTS ถือหุ้นในบริษัท
จ านวน 87,237,766 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.09 ของหุ้นที่ออกและช าระแล้วของบริษัท (ภายหลังการเพ่ิมทุนช าระ
แล้วของบริษัท หลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี)  ซึ่งเป็นผลให้ BTS มีหน้าที่ท าค าเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ.12/2554 รวมถึงกฎเกณฑ์และ
ประกาศที่เกี่ยวข้อง  

(6) ตามประกาศ ทจ. 72/2558 ก าหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีได้รับอนุมัติจากท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือ
บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ใน
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กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทก าหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย 

ดังน้ัน เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมั ติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ให้
คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทก าหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาด
ในช่วงที่เสนอขายได้ 

(7) ทั้งน้ี ก าหนดการขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามก าหนดการ
คาดว่าจะเป็นภายในป ี2565 ภายหลังจากการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมไปถึงเมื่อเง่ือนไขบังคับก่อน
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดระหว่างบริษัท กับ BTS เสร็จสมบูรณ์หรือได้รับการ
ยกเว้นแล้ว และยังจะข้ึนกับการอนุมัติของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ข้ันตอนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) 
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3) 

2. การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 

(1) ออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
จ านวน 92,309,898 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในอัตราส่วน 2.3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพ่ิมทุน ซึ่งจะ
เกิดข้ึนภายหลังการออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ให้แก่ BTS และเมื่อการท าค า
เสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดย BTS และรวมไปถึงการจ าหน่ายหลักทรัพย์ในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 50 
ให้แก่ผู้ลงทุนรายอื่นซึ่งมิใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ BTS และ/หรือ บริษัทย่อยของ BTS เสร็จสิ้น ทั้งน้ี หาก BTS 
ได้หุ้นมาเพ่ิมเติมระหว่างการท าค าเสนอซื้อดังกล่าว BTS จะจ าหน่ายหุ้นออกไปจนท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของ 
BTS ในบริษัทต่ ากว่าร้อยละ 50 เน่ืองจาก BTS ไม่มีความประสงค์จะลงทุนในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 50 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท   

โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) น้ัน 
ทีก่ าหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 1 33.06 บาท กรณีที่มี เศษของหุ้นที่เกิดจากการค านวณให้ปัดเศษของหุ้นน้ันทิ้ง 

(2) ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่ก าหนดไว้ข้างต้นได้ 
(Oversubscription) แต่จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่าน้ัน ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเหลือจากการ
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกแล้วบริษัทจะจัดสรรหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนที่เหลือดังกล่าว ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ใน
ราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

(ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ใน
รอบแรกมีจ านวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือ
ดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและช าระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจ านวนที่แสดง
ความจ านงซื้อเกินกว่าสิทธิ 
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(ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ใน
รอบแรกมีจ านวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้
จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี 

- บริษัทจะจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยน าสัดส่วนการถือ
หุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้จองซื้อ
เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการค านวณให้ปัดเศษหุ้นน้ัน
ทิ้ง) ทั้งน้ี จ านวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและช าระ
ค่าจองซื้อแล้ว 

- ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้างต้นอยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ
แต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละ
รายน้ัน โดยน าสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจ านวนหุ้นที่
เหลือ จะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษ
ของหุ้นจากการค านวณ ให้ปัดเศษของหุ้นน้ันทิ้ง) โดยจ านวนหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรจะไม่เกิน
จ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อหุ้นและช าระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งน้ีให้ด าเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้
ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีในข้อ (ข) น้ีจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร 

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) การจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ตามหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว ให้ด าเนินการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพ่ิมทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง 

ทั้งน้ี การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ท าให้ผู้ถือหุ้นรายใด 
(รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม) ของผู้ถือหุ้น รายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัท ในลักษณะดังต่อไปน้ี 

- ในลักษณะที่เพ่ิมข้ึนจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่ก าหนดใน 
ประกาศที่ ทจ.12/2554 เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งหมดของ
กิจการตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศที่ ทจ.12/2554 หรือ  

- ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามท่ีระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท 

(3) ในการน้ี ที่ประชุมฯ มีมติอนุมั ติเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการ  หรือ 
คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่ง
รวมถึงการด าเนินการดังน้ี 

(ก) ก าหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น  

(ข) ก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจ านวน หรือ  หลาย
คราว อัตราส่วนการเสนอขาย วันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุ น 
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(Record Date) การก าหนดวัน เวลา จองซื้อและช าระราคา ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย 
วิธีการช าระราคา รายละเอียด ในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ  

(ค) ลงนามในแบบค าขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ  การ
จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการย่ืนเอกสารต่อเจ้าหน้าท่ีหรือตัวแทนของหน่วยงานใด 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และ 

(ง) ด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนได้ทุกประการ เพ่ือเสนอขายให้แก่ ผู้
ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

(4) บริษัทจะด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) ภายหลังจากที่ BTS ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบเฉพาะเจาะจงข้างต้น รวมถึงการปฏิบัติ
หน้าท่ีท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผลจากการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
แบบเฉพาะเจาะจงในคร้ังน้ีเสร็จสมบูรณ์ ตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ.12/2554 ซึ่งบริษัทคาดว่าจะด าเนินการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ภายในไตรมาส
ที่ 1 ปี 2566 อย่างไรก็ดี การก าหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนยังมีความไม่แน่นอน
จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

2.2 การด าเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น 

(1) หุ้นเพ่ิมทุนที่เสนอขายให้แก่ BTS น้ันเป็นการเสนอขายหุ้นทั้งจ านวน จึงไม่มีกรณีที่มีเศษของหุ้น 

(2) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนซึ่งถืออยู่แต่ละราย ให้ปัดเศษของหุ้น
ดังกล่าวทิ้ง 

3. ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2565 ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9:00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ ช้ัน 5 
โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดย 

 ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที ่18 ตุลาคม 2565 

 ก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นต้ังแต่วันที่................................. 
จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง และเง่ือนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)          

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นเพ่ือ (1) เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่
บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และ (2) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering)  
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(2) การเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้
เสียในที่ประชุม 

(3) บริษัทจะต้องจดทะเบียนการเพ่ิมทุนจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัท และการ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

(4) บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัดจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอ
ขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ให้แก่ BTS 

(5) บริษัทจะต้องขออนุมั ติ ต่อตลาดหลักท รัพย์ฯ เ พ่ือพิจารณา รับหุ้ นสามัญเ พ่ิมทุนเป็นหลักท รัพ ย์  
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม  

5.1 กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

บริษัทจะน าเงินที่ได้รับจากการเพ่ิมทุนไปใช้ในการเข้าลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆ เพ่ือขยายธุรกิจตามที่ได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 น้ี โดยส่วนที่เหลือ บริษัทจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 
และรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและผลการด าเนินงานที่ดีข้ึน โดยมีรายละเอียด
แผนการใช้เงินเบื้องต้นดังน้ี 

วัตถุประสงค์ จ านวนเงิน โดยประมาณ 
(ล้านบาท)   

ก าหนดระยะเวลาการน าเงินไปใช ้

(ก) การลงทุนในหุ้นสามัญร้อยละ 90 ของ บริษัท 
ออกซิเจนแอสเซ็ท จ ากัด  

835.70 ภายในปี 2565 

(ข) การลงทุนในหุ้นสามัญร้อยละ 50 ในบริษัท 7 
แห่งที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทที่อยู่อาศัย ได้แก่ 

1. บริษัท รัชดา อัลไลแอนซ์ จ ากัด  

2. บริษัท พระราม 9 อัลไลแอนซ์ จ ากัด  

3. บริษัท คูคต สเตชัน อัลไลแอนซ์ จ ากัด  

4. บริษัท มาเจสติค พาร์ค จ ากัด  

531.92 ภายในปี 2565 
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วัตถุประสงค์ จ านวนเงิน โดยประมาณ 
(ล้านบาท)   

ก าหนดระยะเวลาการน าเงินไปใช ้

5. บริษัท ฟิวเจอร์ โดเมน จ ากัด 

6. บริษัท สุขสวัสด์ิ อัลไลแอนซ์ จ ากัด  

7. บริษัท ราษฎร์บูรณะ อัลไลแอนซ์จ ากัด  

(ค) ใช้ในการช าระเงินกู้คงค้างของกิจการที่บริษัทจะ
เข้าลงทุนในคร้ังน้ีบางส่วน และ/หรือ ใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนของกิจการและเพ่ือการขยาย
ธุรกิจที่เข้าลงทุนเพ่ือสร้างการเติบโตเพ่ิมเติม  

1,516.46 ภายในปี 2565 - 2566 

       รวม 2,884.08  

 

5.2 กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 

หากมีผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเต็มจ านวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจ านวนเงินประมาณ 3,051.77 ล้านบาท ซึ่ง
บริษัทจะน าเงินที่ได้รับจากการเพ่ิมทุนที่ได้รับ ไปใช้ในการช าระเงินกู้ยืมคงค้างของกิจการทีบ่ริษัทจะเข้าลงทุน ตามรายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท คร้ังที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยการให้กู้ยืม
แก่กิจการดังกล่าว หรือเข้าซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของกิจการที่บริษัทได้เข้าลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น เพ่ือน าเงินที่ได้รับไปช าระหน้ี
เงินกู้ยืมดังกล่าว เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม โดยส่วนที่เหลือ (หากมี) บริษัทจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ
รองรับการขยายการลงทุนในอนาคต โดยมีรายละเอียดแผนการใช้เงินเบื้องต้น ดังน้ี 

วัตถุประสงค์ จ านวนเงิน โดยประมาณ 
(ล้านบาท)   

ก าหนดระยะเวลาการน าเงินไปใช้ 
โดยประมาณ 

(ก) การช าระคืนเงินกู้ ยืมที่คงเหลือของ บริษัท 
ออกซิเจน แอสเซ็ท จ ากัด ที่บริษัทจะเข้าถือหุ้น 
ร้อยละ 90 โดยจะเป็นการช าระตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น และ ช าระคืนเงินกู้ ยืมที่คงเหลือของ
บ ริ ษั ท  7 แ ห่ ง ที่ ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ พั ฒ น า
อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ที่บริษัทจะ
เข้าถือหุ้นร้อยละ 50 รวมถึงใช้เป็นเ งินทุน
หมุนเวียนของกิจการ 

3,051.77 ภายในปี 2566 

       รวม 3,051.77  
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ทั้งน้ี แผนการใช้เงินดังกล่าวยังอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยข้ึนอยู่กับ เงินสดและสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องที่บริษัทถือ
ครองอยู่เพ่ือการลงทุนในปัจจุบัน ผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการด าเนินธุรกิจ แผนการลงทุน ความจ าเป็นและความ
เหมาะสมอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร โดยค านึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

6.1 กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

(1) บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมในการเพ่ิมทุน ทั้งน้ีผู้
ถือหุ้นเดิมจะได้รับประโยชน์จากเงินทุนที่บริษัทได้รับจากการระดมทุนเพ่ือใช้ในการขยายกิจการในอนาคต 
รวมถึงการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือเสริมสภาพคล่อง 

(2) การเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีจะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท โดยเป็น
การเพ่ิมฐานเงินทุนที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และการลงทุนของบริษัทเพ่ือสร้างการเติบโตอย่าง
ย่ังยืนในอนาคต 

(3) บริษัทสามารถน าเงินทุนที่ได้รับจากการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี ไปลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพได้ทันที ซึ่งจะส่งผลต่อ
การเติบโตของรายได้และผลประกอบการของบริษัททั้งในระยะสั้น และในระยะยาว 

(4) การที่ BTS เป็นหน่ึงในกลุ่มธุรกิจช้ันน าของประเทศไทยที่มีศักยภาพ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และมี
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการและการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศมาเป็นระยะเวลานาน 
เข้ามาเป็นผู้ถืออย่างมีนัยส าคัญของบริษัทผ่านการซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดของบริษัทในคร้ังน้ี
น้ัน จะส่งเสริมศักยภาพในด้านความมั่นคงของการด าเนินงานของบริษัท รวมถึงเสริมสร้างโอกาสในการเติบโต
ผ่านการขยายการลงทุนในโครงการใหม่ หรือ synergies อื่น ๆ ที่เป็นไปได้ในอนาคต  

(5) การที่บริษัทได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่มีศักยภาพเช่น BTS จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ถึงความส าเร็จในการเพ่ิมทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท สามารถเพ่ิมทุนได้ตามเป้าหมายและเป็นการเสริมสร้าง
โอกาสให้บริษัท สามารถที่จะเข้าไปลงทุนในโครงการที่สร้างผลตอบแทนที่ดี เป็นการเพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขันและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและย่ังยืนต่อไป 

(6) เมื่อเปรียบเทียบกับการเพ่ิมทุนด้วยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งจะใช้
ระยะเวลาในการเตรียมการค่อนข้างนาน และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัท ไม่สามารถ
ควบคุมก าหนดเวลาได้แน่นอน ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัท จึงได้พิจารณาว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพ่ิมทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ให้แก่บุคคลที่มีศักยภาพทางด้านเงินทุน มี
ฐานะทางการเงินมั่นคง และมีความพร้อมในการช าระเงินเพ่ิมทุน จึงเป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมทุนคร้ังน้ี ซึ่งจะท าให้บริษัทได้รับเงินทุนตามจ านวนที่
ต้องการในระยะเวลาอันสั้น และสามารถลดความเสี่ยงในการระดมทุนที่อาจเกิดข้ึนจากสภาพเศรษฐกิจที่มี
ความผันผวนในปัจจุบัน 
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6.2 กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 

(1) เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหน้ี และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ถึงสถานะทางการเงินที่มั่นคง
แข็งแกร่ง ของบริษัทในระยะยาว 

(2) การเพ่ิมทุนโดยออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ในคร้ังน้ีจะช่วย
เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและฐานเงินทุนให้แก่บริษัทเพ่ิมเติมจากเดิม โดยจะช่วยเพ่ิมสภาพคล่องให้แก่
บริษัท และ เป็นแหล่งเงินทุนส าหรับการช าระหน้ีสิน ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เข้าลงทุนเพ่ือ
ลดภาระดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง  

(3) เพ่ือน าเงินที่ได้รับไปใช้เป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ ต่อยอดในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงการรองรับการขยายการลงทุน
ของบริษัทในอนาคตเพ่ือให้ได้มาซึ่งรายได้ และส่งต่อให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบของเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลต่อไป   

 

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผล 

ในปัจจุบัน กิจการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ร้อยละ 20 ของมูลค่าที่ตราไว้) แต่ทั้งน้ี 
ข้ึนอยู่กับผลการด าเนินงานของกิจการ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ซึ่งคณะกรรมการของกิจการมีอ านาจในการพิจารณายกเว้นไม่
ด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นคร้ังคราว โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่การด าเนินการดังกล่าวจะต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยมติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน าเสนอเพ่ือขออนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้ว
ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลข้ึนอยู่กับภาวะเศรษฐกิจกระแสเงินสดของบริษัท 
และสภาพตลาดเงินและตลาดทุน รวมถึงเง่ือนไขที่ทางสถาบันการเงินก าหนด และข้อพิจารณา อื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร 

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษัท 

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และ หุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)  ในคร้ังน้ีจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการ
ด าเนินงานของบริษัท เมื่อได้รับจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว และบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งน้ี เป็นไปตามกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

7.3 อื่น ๆ 

การเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีทั้งกรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และ การออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ท าให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนในการเข้า
ลงทุนในกิจการและหรือธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพต่างๆ ซึ่งจะสามารถสร้างการเติบโตของรายได้ และผลประกอบการให้แก่บริษัทได้ในระยะ
ยาว  
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8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผู้ถือหุ้นของบริษัทจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคล
ในวงจ ากัด (Private Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน 

ภายหลัง จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ BTS จะมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นและอ านาจ
ควบคุมของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ โดย BTS จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 41.09 ของบริษัท ในขณะที่สัดส่วนหุ้น
สามัญของผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วนในบริษัทจะลดลงไปตามจ านวนที่ BTS ได้เข้าซื้อข้างต้น ทั้งน้ี โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนและ
ภายหลังการเข้าท ารายการดังกล่าวสามารถสรุปโดยสังเขปได้ดังน้ี 

รายชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วนก่อนการเข้าท า
รายการ (ร้อยละ)1 

สัดส่วนภายหลังการ
เข้าท ารายการ  

(ร้อยละ)2 

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) 69.75 41.09 

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อยที่ บริษัท 
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากัด (มหาชน) ก าหนด 

- 41.09 

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) 10.64 6.27 

บริษัท วัตสดรมัย จ ากัด 2.24 1.32 

นาย ปาล์ม ลีลานุวัฒน์ 1.10 0.65 

น.ส. มารินทร์ ลีลานุวัฒน์ 0.89 0.52 

ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ 15.38 9.06 

รวม 100.00 100.00 

หมายเหตุที่ 1: อ้างอิงข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 หารด้วยจ านวนหุ้นจดทะเบียนที่ช าระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จ านวน 
125,075,000 หุ้น 
หมายเหตุที่ 2: สัดส่วนภายหลังจากการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ BTS  

 

อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในคร้ังน้ีน้ัน จะไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการด าเนิน
ธุรกิจในปัจจุบันของบริษัท แต่จะเป็นการส่งเสริมศักยภาพในการเติบโตและความมั่นคงของบริษัทในอนาคต เน่ืองจาก BTS เป็น
หน่ึงในกลุ่มธุรกิจช้ันน าของประเทศไทยที่มีศักยภาพ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการและการ
ลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศมาเป็นระยะเวลานาน ทั้งน้ี ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (ที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นรายย่อย) ยังคง
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ถือหุ้นในสัดส่วนที่ยังจะสามารถสร้างสมดุลในการด าเนินการของบริษัท ผ่านบทบาทในการตรวจสอบ การเสนอแนะและอนุมัติ
รายการผ่านสัดส่วนคณะกรรมการบริษัท และการก าหนดกรอบนโยบายในการด าเนินการร่วมกันกับ BTS ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ได้
อย่างต่อเน่ืองในอนาคต  

 
9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท1 

9.1 เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน 

เพ่ือให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับส าหรับการช าระคืนหน้ีสินของบริษัทและหรือบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เข้า
ลงทุน ตามรายละเอียดในข้อ 5.2 คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น เพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าว อีกทั้งใน
กรณีที่มีเงินทุนคงเหลือภายหลังจากการช าระหน้ีดังกล่าว บริษัทสามารถใช้เงินทุนดังกล่าวเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือเพ่ิมสภาพคล่อง
ให้แก่บริษัท และสามารถน าไปลงทุนในธุรกิจใหม่หรือกิจการที่มีศักยภาพเพ่ิมเติม ที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทในอนาคต
ต่อไป 

9.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน 

บริษัทคาดว่าจะด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และจะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนดังกล่าวให้
แล้วเสร็จภายในไตรมาสที ่1 ของปี 2566 ซึ่งจะท าให้บริษัทสามารถช าระหน้ีได้ และยังสามารถน าเงินส่วนที่เหลือมาใช้เป็นเงินหมุนเวียน
ในกิจการ และลงทุนขยายกิจการเพ่ิมเติมต่อไปในอนาคต 

9.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะด าเนินการ รวมทั้งความ
เพียงพอของแหล่งเงินทุน 

ภายหลังจากที่บริษัทได้ศึกษาความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพ่ิมทุน
ในคร้ังน้ีมีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยบริษัทมีความจ าเป็นที่จะต้องระดมทุนเพ่ิมเติมเพ่ือน ามาใช้ใน
การช าระคืนภาระหน้ีสินต่าง ๆ ที่มีอยู่เดิมของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เข้าลงทุนตามสัดส่วน  และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 
และ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทเติบโตได้ มีสภาพคล่องและผลการด าเนินงานที่แข็งแกร่ง โดยเมื่อพิจารณาแนวทางต่างๆ ในการระดมทุนแล้ว 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนเป็นวิธีการระดมทุนที่มีความเหมาะสมที่สุดใน
สถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท ทั้งน้ี การเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี จะท าให้บริษัท สามารถระดมทุนได้จ านวนเงินประมาณ 3,051.77 
บาท ซึ่งเพียงพอต่อการช าระหน้ีสินตามแผนทางธุรกิจที่วางไว้ 

9.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัท 

การเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีจะท าให้บริษัทได้มาซึ่งเงินทุนเพ่ือช าระหน้ีของกลุ่มบริษัท ตลอดจนช่วยส่งเสริมให้บริษัท มีผลการ
ด าเนินงานและฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง เพ่ือให้บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรม นอกจากน้ี การ

                                                 
1 ส าหรับความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ปรากฏตามสารสนเทศ
เก่ียวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งเป็นรายการที่เก่ียวโยงกันของ
บริษัท 
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เพ่ิมทุนดังกล่าวจะส่งผลดีต่อการเติบโต และเพ่ิมความสามารถในการท าก าไรของบริษัท โดยไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของ
บริษัท รวมถึงช่วยให้บริษัท สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้และมีสถานภาพทางการเงินและฐานทุนที่มั่นคง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
บริษัท และผู้ถือหุ้นทุกราย 

9.5 ค ารับรองของคณะกรรมการ 

ในการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ด้วยความระมัดระวัง และมีความเห็น
ว่ามีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท ในเร่ืองที่เกี่ยวกับการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีแล้ว หากในการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความความเสียหายแก่
บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่น้ัน เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้
ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการน้ันแทนบริษัท ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 

10. ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

10.1  การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement)  

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จะไม่มีผลกระทบต่อ
ราคาของหุ้นของบริษัทเน่ืองจากราคาเสนอขายมีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาดจึงท าให้ ไม่มีผลกระทบจาก Price Dilution โดยสามารถ
ค านวณผลกระทบ ได้ดังน้ี 

= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย 

 ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

= 27.26 – 29.64 

 27.26 

= ร้อยละ -8.74 (เน่ืองจากราคาเสนอขายมีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาดจึงท าให้ ไม่มีผลกระทบจาก Price 
Dilution) 

 

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย: 

ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ 7 วันท าการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 30 
กันยายน 2565 (ระหว่างวันที่ 21 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2565 คิดเป็นราคาเท่ากับ 27.26 บาทต่อหุ้น) 
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ราคาตลาดหลังเสนอขาย 
= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว) + (ราคาเสนอขาย x จ านวนหุ้นที่เสนอขาย) 

 จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขาย 

= (27.26 x 125,075,000) + (33.06 x 87,237,766)  

 125,075,000 + 87,237,766  

= 29.64 บาทต่อหุ้น 

   

ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อสิทธิการออก
เสียงของผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงร้อยละ 41.09  โดยสามารถค านวณได้ดังน้ี 

= จ านวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่ 

 จ านวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม + จ านวนสิทธิออกเสียงของผู้
ถือหุ้นใหม่ทีเ่สนอขาย 

= 87,237,766 

 125,075,000 + 87,237,766 

= ร้อยละ 41.09 

  ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้น (Earnings Per Share (“EPS”) Dilution)  

= EPS ก่อนเสนอขาย - EPS หลังเสนอขาย 

 EPS ก่อนเสนอขาย 

= 0.5022 – 0.2959 

 0.5022 

= ร้อยละ 41.09 
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โดย EPS ก่อนเสนอขาย = ก าไรสุทธิ 

  จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว 

 = 62,818,496 

  125,075,000 

 = 0.5022 บาทต่อหุ้น 

   

โดย EPS หลังเสนอขาย = ก าไรสุทธิ 

  จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขาย 

 = 62,818,496 

  125,075,000 + 87,237,766 

 = 0.2959 บาทต่อหุ้น 

ก าไรสุทธิคิดจากก าไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง ต้ังแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  

10.2 กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น  (Rights Offering) 
ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท (Price Dilution) ข้ึนอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย 
หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเลย จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท แต่หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ
จองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจนครบทั้งจ านวน จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ซึ่งกระทบต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยราคาตลาดของหุ้นจะเพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 3.49 สามารถค านวณได้ดังน้ี 

 

= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย 

 ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

= 29.64  – 30.68 

 29.64 
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= ร้อยละ -3.49 

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย: 

               ราคาตลาดหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) เท่ากับ 29.64 บาทต่อหุ้น 

ราคาตลาดหลังเสนอขาย: 

= 

(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว) +  

(ราคาเสนอขาย x จ านวนหุ้นที่เสนอขาย) 

 จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขาย 

= (29.64 x 212,312,766) + (33.06 x 92,309,898) 

 212,312,766 + 92,309,898 

= 30.68 บาทต่อหุ้น 

 

หมายเหตุ: จ านวนหุ้นที่ช าระแล้วของบริษัท ได้นับรวมหุ้นสามัญเพ่ิมทุนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัดในคร้ังน้ีให้แก่ BTS นอกจากน้ี ราคาตลาดก่อนการเสนอขายจะอ้างอิงจากสมมติฐานการค านวณราคาหุ้นของบริษัทภาย
หลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดดังกล่าว 

ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 

              ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ข้ึนอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุน ของผู้ถือหุ้นเดิมแต่
ละราย หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเลยหรือผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตาม
สิทธิที่มี จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามสิทธิที่มีอยู่ 
และผู้ ถือหุ้นอื่นใ ช้สิท ธิจองซื้ อ  หุ้นสามัญเ พ่ิมทุนตามสิทธิที่มีอ ยู่  และ/หรือ จองซื้ อหุ้นสามัญเ พ่ิมทุนเกินกว่าสิทธิ 
(Oversubscription) จนมีการจองซื้อ หุ้นสามัญเพ่ิมทุนครบทั้งจ านวน จะมีผลกระทบต่อสัดส่วนการผู้ถือหุ้น (Control Dilution) 
โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วน การถือหุ้นลดลงประมาณ ร้อยละ 30.30 ซึ่งสามารถค านวณได้ดังน้ี 

 

= จ านวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่ 

 จ านวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม + จ านวนสิทธิออกเสียงของผู้
ถือหุ้นใหม่ทีเ่สนอขาย 
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= 92,309,898 

 212,312,766 + 92,309,898 

= ร้อยละ 30.30  

หมายเหตุ: จ านวนหุ้นที่ช าระแล้วของบริษัท ได้นับรวมหุ้นสามัญเพ่ิมทุนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัดในคร้ังน้ีให้แก่ BTS 

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้น (Earnings Per Share (“EPS”) Dilution)  

= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย 

 EPS ก่อนเสนอขาย 

= 0.2959 – 0.2062 

 0.2959 

= ร้อยละ 30.30 

 

โดย EPS ก่อนเสนอขาย = ก าไรสุทธิ 

  จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว 

 = 62,818,496 

  212,312,766 

 = 0.2959 บาทต่อหุ้น 

   

โดย EPS หลังเสนอขาย = ก าไรสุทธิ 

  จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขาย 

 = 62,818,496 

  212,312,766 + 92,309,898 

 = 0.2062 บาทต่อหุ้น 
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11. หมายเหตุ: จ านวนหุ้นที่ช าระแล้วของบริษัท ได้นับรวมหุ้นสามัญเพ่ิมทุนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่
บุคคลในวงจ ากัดในคร้ังน้ีให้แก่ BTS ก าไรสุทธิจะอ้างอิงจากก าไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง ต้ังแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ม
ทุน  

ล าดั
บ 

ขั้นตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 

1.  ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 8/2565 30 กันยายน 2565 

2.  ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2565 (Record date)  

18 ตุลาคม 2565 

3.  ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2565 30 พฤศจิกายน 2565 

4.  จดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือ 
บริคณห์สนธิเพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุน ต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ภ า ย ใ น  14 วั น นั บ แ ต่ วั นที่ ที่ ป ร ะ ชุ ม 
ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียน  

5.  ขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. เพ่ือออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement)  

ภายในเดือนธันวาคม 2565 

6.  บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่ออกและเสนอขายต่อ
บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ให้แก่ BTS  

หลังจากวันที่มีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น ซึ่งคาดว่าภายในเดือนธันวาคม 2565 /
ภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้
ถื อหุ้ นมี ม ติ ไ ว้ อ ย่ า ง ชัด เ จน ว่ า เมื่ อ พ้น
ร ะ ย ะ เ ว ล า  3 เ ดื อ น ดั ง ก ล่ า ว  ใ ห้
ค ณ ะ ก ร รม ก า รบ ริ ษั ท ห รื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทก าหนด
ราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอ
ขาย ดังน้ัน เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับ
แต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่ ให้คณะกรรมการบริษัท
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทก าหนดราคาเสนอขายตามราคา
ตลาดในช่วงที่เสนอขายได้ 
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ล าดั
บ 

ขั้นตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 

7.  จดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแล้วส าหรับหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่ออก
และเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
ได้แก่ BTS ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัท  ได้รับช าระ
ค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจาก BTS 

8.  ย่ืนแบบค าขอให้รับหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่ออกและเสนอขายต่อ
บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ให้แก่ BTS เป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

9.  วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิม
ทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 

บริษัทจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ทั้งน้ีจะเป็น
ภายหลังวันที่การท าค าเสนอซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทโดย BTS รวมไปถึงการจ าหน่าย
หลักทรัพย์ในส่วนที่ เกินกว่าร้อยละ 50 
ให้แก่ผู้ลงทุนรายอื่นซึ่งมิใช่บุคคลที่เกี่ยวโยง
กันของ BTS และ/หรือ บริษัทย่อยของ BTS 
เสร็จสิ้น 

10.  วันจองซื้อและช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่ออกและ
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Right Offering) 

บริษัทจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

11.  จดทะเบียนเพ่ิมทุนส าหรับหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่ออกและเสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วัน นับแต่วันปิดการจองซื้อ และ
ช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่ออกและเสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Right Offering) 
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