
 

 

ท่ี BTS 15150/2564 

       วนัท่ี 14 กนัยายน 2564 

เร่ือง แจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) 

ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ BTS-W6 (การใชสิ้ทธิคร้ังแรก) 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

อา้งถึง ขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้

สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 6 (BTS-W6)  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1. ใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั  

บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 6 (BTS-W6) (“ใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิฯ”) 

2. ใบนาํฝากพิเศษ (Bill Payment Form) สําหรับการชาํระเงินในการใช้สิทธิผ่านระบบ Bill 

Payment ของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) (“ใบนาํฝากพิเศษ”) 

ตามท่ีบริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดอ้อกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี

จะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 6 (BTS-W6) (“ใบสําคญัแสดงสิทธิ” หรือ “ใบสําคญัแสดงสิทธิ BTS-

W6”) จาํนวน 658,125,937 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่

คิดมูลค่า ในอตัราการจดัสรร 20 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2564 โดยผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ BTS-W6 ไดใ้นวนั

ทําการสุดท้ายของทุก ๆ ไตรมาสหลังจากวนัท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (“วนักําหนดการใช้สิทธิ”) โดยวนั

กาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังแรกคือวนัทาํการสุดทา้ยของส้ินไตรมาสแรกหลงัจากวนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงจะ

ตรงกบัวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยคือวนัท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 1 ปี นบั

จากวนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงจะตรงกบัวนัท่ี 5 กนัยายน 2565 นั้น 

ในการน้ี บริษทัฯ ขอแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ตามใบสําคญั

แสดงสิทธิ BTS-W6 สาํหรับการใชสิ้ทธิคร้ังแรก ดงัต่อไปน้ี 

1.   วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ :  วนัท่ี 30 กนัยายน 2564  

2.   ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ  :  ระหวา่งเวลา 8.30 น. – 15.30 น. ของวนัท่ี 22 – 23 กนัยายน และ 

วนัท่ี 27 – 29 กนัยายน 2564 

3.   อตัราการใชสิ้ทธิ  :  ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนได ้1 หุน้  

4.   ราคาการใชสิ้ทธิ  :  9.90 บาท ต่อหุน้  



5.   ตวัแทนรับแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ  :  บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จาํกดั (มหาชน)  

6.   สถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิ  :  บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จาํกดั (มหาชน) 

ฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรัพย ์ชั้น 17 อาคารจตุัรัสจามจุรี  

319 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั  

กรุงเทพมหานคร 10330  

บุคคลท่ีติดต่อ: คุณญาดาภา ศุกรศิริ 

เบอร์ติดต่อ: 0-2080-2751 

โทรสาร: 0-2160-5394 

7.   เอกสารท่ีใชใ้นการยื่นความจาํนงการใชสิ้ทธิ 

7.1 ใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิฯ (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) ท่ีไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชดัเจนและครบถว้นทุก

รายการพร้อมลงนามโดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ี ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถขอรับแบบฟอร์ม

ได้ท่ีบริษทัหลกัทรัพย์ ไอร่า จาํกัด (มหาชน) หรือบริษทัหลกัทรัพย์ท่ีทาํหน้าท่ีเป็นนายหน้าซ้ือขาย

หลักทรัพย์ (Broker) ของผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ  หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ท่ี  

https://www.btsgroup.co.th/th/investor-relations/stock-information/warrant-information-bts-w6    

7.2 ใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิตามจาํนวนท่ีระบุในใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิฯ 

กรณีใชสิ้ทธิโดยใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิ  นาํส่งใบสาํคญัแสดงสิทธิตามจาํนวนท่ีระบุในใบแจง้ความจาํนง

การใชสิ้ทธิฯ 

กรณีใชสิ้ทธิในระบบไร้ใบหลกัทรัพย ์(Scripless)  นาํส่งใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิตามจาํนวนท่ีระบุใน

ใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิฯ 

(ก) ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใบสาํคญัแสดงสิทธิฝากอยู่ในบญัชี 

“บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือผูฝ้าก” ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีตอ้งการ

ใชสิ้ทธิตอ้งแจง้ความจาํนงและกรอกแบบคาํขอเพ่ือขอถอนใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือเพ่ือใหอ้อกใบ

แทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด โดยยื่นผ่านบริษัท

หลกัทรัพยท่ี์เป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์(Broker) ของตน ซ่ึงจะดาํเนินการแจง้บริษทั ศูนยรั์บ

ฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (“ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย”์) เพ่ือขอถอนใบสาํคญัแสดงสิทธิจาก

บัญชี “บริษทั ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย  ์(ประเทศ ไทย) จาํกัด เพ่ือผูฝ้าก” ต่อไป โดยศูนย์รับฝาก

หลกัทรัพยจ์ะดาํเนินการออกใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิเพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิซ้ือ

หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 

(ข) ในกรณีท่ีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิไม่มีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใบสําคญัแสดงสิทธิฝากอยู่กบั

ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยใ์น “บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย”์ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีตอ้งการใชสิ้ทธิ

ตอ้งแจง้ความจาํนงและกรอกแบบคาํขอเพ่ือขอถอนใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือเพ่ือให้ออกใบแทน

https://www.btsgroup.co.th/th/investor-relations/stock-information/warrant-information-bts-w6


ใบสําคัญแสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝาก

หลกัทรัพยเ์พ่ือขอถอนใบสําคญัแสดงสิทธิจาก “บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย”์ โดยศูนยรั์บฝาก

หลกัทรัพยจ์ะดาํเนินการออกใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิเพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิซ้ือ

หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 

ทั้งน้ี เพ่ือความชดัเจนในรายละเอียดของขั้นตอน บริษทัฯ แนะนาํให้ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิสอบถาม

ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการดาํเนินการจากบริษทัหลกัทรัพยท่ี์เป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์

(Broker) ของตน หรือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์

7.3 หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน 

1)  บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย :  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรขา้ราชการ/สาํเนา

บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจท่ียงัไม่หมดอายุพร้อมสําเนาทะเบียน

บา้น (ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล ซ่ึงทาํใหช่ื้อ/ช่ือสกุลไม่

ตรงกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้นบเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงาน

ราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจง้เปล่ียน ช่ือ/ช่ือสกุล 

เป็นตน้) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

2)  บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดา้ว  :  สําเนาใบต่างด้าวหรือสําเนาหนังสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุ 

พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  

3)  นิติบุคคสัญชาติไทย  :  3.1) สําเนาหนงัสือรับรองท่ีกระทรวงพาณิชยอ์อกให้ไม่เกิน 6 

เดือนก่อนวนักาํหนดการใช้สิทธิในคร้ังนั้น ๆ พร้อมลง

ลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามของ

นิติบุคคลนั้น และประทบัตราสําคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

และ 

3.2) สําเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แลว้แต่กรณี) ของผูมี้

อาํนาจลงนามท่ีไดล้งลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอ้งใน

เอกสารตามขอ้ 3.1) 

4)  นิติบุคคลสญัชาติต่างดา้ว  

 
:  4.1) สําเนาเอกสารการจดทะเบียนจดัตั้ งนิติบุคคล และ/หรือ 

หนงัสือรับรองนิติบุคคล พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนา

ถูกต้องโดยผู ้มีอ ํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้ น  และ

ประทบัตราสาํคญัของนิติบุคล (ถา้มี) และ 

4.2) สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูมี้อาํนาจลงนามท่ีไดล้งลายมือ

ช่ือรับรองสําเนาเอกสารตามข้อ 4.1) ท่ีย ังไม่หมดอายุ 

พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 



ทั้งน้ี เอกสารตามขอ้ 4.1) และ 4.2) ซ่ึงผูมี้อาํนาจลงนามลงลายมือ

ช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้งแลว้ จะตอ้งไดรั้บการรับรองงลายมือช่ือ

โดย Notary Public และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนักาํหนดการ

ใชสิ้ทธิ  

นอกจากน้ี ในกรณียื่นผ่านคัสโตเดียน (Custodian) จะต้องยื่น

พร้อมสําเนาหนังสือแต่งตั้งคสัโตเดียน และสําเนาเอกสารตาม 

ขอ้ 1) หรือ 2) (แลว้แต่กรณี) ของผูมี้อาํนาจลงนามของคสัโตเดียน 

พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

7.4  หลกัฐานการชาํระเงินตามจาํนวนในการใช้สิทธิตามท่ีระบุในใบแจง้ความจาํนงการใช้สิทธิฯ โปรด

พิจารณาวิธีการชาํระเงินตามขอ้ 8. 

8.  วิธีการชาํระเงินและระยะเวลายื่นเอกสาร 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถเลือกชาํระเงินได ้2 วิธีตามขอ้ 8.1 หรือขอ้ 8.2 (แลว้แต่กรณี) โดยต้องชําระเงิน

ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกดั (มหาชน) เท่าน้ัน รายละเอียดของบญัชีธนาคารดงัน้ี 

ธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือบญัชี “บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จาํกดั (มหาชน) เพ่ือการจองซ้ือหลกัทรัพย”์ 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถขอรับแบบฟอร์มใบนาํฝากพิเศษ (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) ไดท่ี้บริษทัหลกัทรัพย ์

ไอร่า จาํกดั (มหาชน) หรือบริษทัหลกัทรัพยท่ี์เป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์(Broker) ของตน หรือดาวนโ์หลด

จากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี https://www.btsgroup.co.th/th/investor-relations/stock-information/warrant-information-

bts-w6    

8.1 ชาํระเป็นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ โดยนาํฝากเขา้บญัชีธนาคารตามรายละเอียดขา้งตน้ ผ่าน

ระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย  ์จาํกดั (มหาชน) ท่ีเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย  ์จาํกดั 

(มหาชน) ทุกสาขา ตั้งแต่วนัท่ี 22 – 27 กนัยายน 2564 โดยใชแ้บบฟอร์มใบนาํฝากพิเศษ (ตามส่ิงท่ีส่งมา

ดว้ย 2) และกรอกรายละเอียดใหค้รบถว้นพร้อมระบุรหสัอา้งอิง (Ref.1) เป็นหมายเลขโทรศพัทข์องผูถื้อ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ และระบุรหัสอา้งอิง (Ref.2) เป็นเลขบัตรประจาํตัวประชาชน 13 หลกั หรือเลข

หนงัสือเดินทาง หรือเลขทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ (แลว้แต่กรณี) ทั้งน้ี เช็คบุคคล 

แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ต้องส่ังจ่ายในนาม “บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) เพ่ือการจองซ้ือ

หลักทรัพย์” โดยลงวันที่ภายในวันที่ 22 – 27 กันยายน 2564 เท่าน้ัน และตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้าก

สาํนกัหกับญัชีในเขตเดียวกนัภายใน 2 วนัทาํการ ทั้งน้ี ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีชาํระเงินเป็นเช็คบุคคล 

แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ตอ้งยื่นเอกสารท่ีใชใ้นการยื่นความจาํนงการใชสิ้ทธิตามขอ้ 7.1 – 7.4 ให้แก่

https://www.btsgroup.co.th/th/investor-relations/stock-information/warrant-information-bts-w6
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ตวัแทนรับแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิภายในเวลา 8.30 น. – 15.30 น. ของวนัท่ี 22 – 23 กนัยายน 2564 

และวนัท่ี 27 – 29 กนัยายน 2564 

8.2   ชาํระโดยการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารตามรายละเอียดขา้งตน้ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารไทย

พาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ท่ีเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ทุกสาขา ตั้งแต่วนัท่ี 22 – 29 

กนัยายน 2564 โดยใชแ้บบฟอร์มใบนาํฝากพิเศษ (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) และกรอกรายละเอียดใหค้รบถว้น

พร้อมระบุรหัสอา้งอิง (Ref.1) เป็นหมายเลขโทรศพัท์ของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ และระบุรหัสอา้งอิง 

(Ref.2) เป็นเลขบตัรประจาํตวัประชาชน 13 หลกั หรือเลขหนงัสือเดินทาง หรือเลขทะเบียนนิติบุคคลของ

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ (แลว้แต่กรณี) ทั้งน้ี ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีชาํระเงินโดยการโอนเงินตอ้งยื่น

เอกสารท่ีใชใ้นการยื่นความจาํนงการใชสิ้ทธิตามขอ้ 7.1 – 7.4 ใหแ้ก่ตวัแทนรับแจง้ความจาํนงในการใช้

สิทธิภายในเวลา 8.30 น. – 15.30 น. ของวนัท่ี 22 – 23 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 27 – 29 กนัยายน 2564 

ทั้งน้ี การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวจะสมบูรณ์ต่อเม่ือตวัแทนรับแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ

ไดรั้บเอกสารท่ีใช้ในการยื่นความจาํนงการใช้สิทธิตามท่ีกล่าวขา้งตน้และเรียกเก็บเงินจาํนวนดงักล่าวไดแ้ลว้

เท่านั้น หากตวัแทนรับแจง้ความจาํนงในการใช้สิทธิไม่สามารถเรียกเก็บเงินไม่ว่าในกรณีใด ๆ ท่ีไม่ไดเ้กิดจาก

ความผิดของบริษทัฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ จะถือว่าผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิแสดง

เจตนายกเลิกการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนในคร้ังนั้น ๆ  

รายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ โปรดพิจารณาจากขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิ

และหนา้ท่ีของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั บีทีเอส 

กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 6 (BTS-W6) ตามท่ีอา้งถึงขา้งตน้ ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ

บริษทัฯ ท่ี https://www.btsgroup.co.th/th/investor-relations/stock-information/warrant-information-bts-w6  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ  

บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) 

 

  _____________________________________ 

 นายคง ชิ เคือง 

 กรรมการบริหารและรองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 
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