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วิธีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญเพิม่ทุน 
ของบริษัทบีทเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากัด(มหาชน) คร้ังที ่7 (BTS-W7) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ”) 

ส าหรับการใช้สิทธิคร้ังที ่3 

1. อัตราและราคาการใช้สิทธิ 

 ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย ซือ้หุน้สำมญัของบรษัิทฯ ได ้1 หุน้ ในรำคำใชส้ทิธิ 9.90 บำทตอ่หุน้ 

2. ระยะเวลาการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ 

 วนัท่ี 23 - 24 และ 27 – 29 มิถนุำยน 2565 ตัง้แตเ่วลำ 08.30 น. - 15.30 น. 

3. ตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิและสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ 

บรษัิทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอ็กซส์ปรงิ จ ำกดั 

ฝ่ำยปฏิบตัิกำรธุรกิจ ชัน้ 15 อำคำรลเิบอรต์ีส้แควร ์287 ถนนสลีม เขตบำงรกั กรุงเทพฯ 10500  

บคุคลที่ติดตอ่: คณุรวิวรรณ ทองสงิห ์และ คณุรชันี เทียนเสม 
 โทรศพัท:์ 0-2695-5036 และ 0-2695-5513 
 E-mail: RaviwanT@krungthaixspring.com และ RachaneeT@krungthaixspring.com 

4. วิธีการใช้สิทธิ 

 ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชส้ทิธิ ตอ้งด ำเนินกำรและจดัสง่เอกสำรดงัตอ่ไปนีใ้หแ้ก่ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิตำมขอ้ 3. 

4.1. ใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิที่ไดก้รอกขอ้ควำมถกูตอ้งชดัเจน และครบถว้นแลว้ทกุรำยกำร  พรอ้มทัง้ลงลำยมือช่ือ
ของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

4.2. หลกัฐำนใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตำมจ ำนวนที่ระบอุยูใ่นใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธิ 
ทัง้นี ้กรณีที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไรใ้บหุน้ (Scripless) ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะประสงคจ์ะใชส้ทิธิ
แจง้ควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือเพื่อใหอ้อกใบแทนตำมที่ตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
ก ำหนด โดยยื่นตอ่บรษัิทหลกัทรพัยท์ี่เป็นนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัย ์(Broker) ของตน และบรษัิทหลกัทรพัยด์งักลำ่ว
จะด ำเนินกำรแจง้บริษัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือเพื่อออก
ใบแทนส ำหรบัน ำไปใชเ้ป็นหลกัฐำนประกอบกำรใชส้ทิธิดงักลำ่ว 

4.3. เอกสำรประกอบกำรใชส้ทิธิ 

กรณีบุคคลธรรมดา 

 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือทะเบียนบำ้น ที่มีเลขที่บัตรประชำชน หรือส ำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นที่มี
เลขบตัรประชำชน กรณีชำวตำ่งชำติ ใหใ้ชส้  ำเนำหนงัสอืเดินทำงที่ยงัไมห่มดอำย ุพรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

กรณีนิติบุคคล 

 ส ำเนำหนงัสือรบัรองของนิติบคุคลผูข้อใชส้ิทธิอำยไุม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิ พรอ้มรบัรองส ำเนำ
ถกูตอ้ง 

 หนงัสอืมอบอ ำนำจ (ถำ้มี) 
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 ส ำเนำบตัรประชำชนของผูม้ีอ  ำนำจลงนำมกระท ำกำรแทนนิติบคุคล หรอืผูร้บัมอบอ ำนำจและผูม้อบอ ำนำจ 

 กรณีนิติบคุคลต่ำงชำติ ใหใ้ชห้นงัสือส ำคญักำรจดัตัง้นิติบคุคล และ/หรือหนงัสือรบัรองของนิติบคุคล โดยใหผู้มี้
อ  ำนำจลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง พรอ้มประทบัตรำ (ถำ้มี) และเอกสำรยืนยนัตวัของผูม้ีอ  ำนำจลงนำม 
พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง ทัง้นี ้เอกสำรทัง้หมดตอ้งไดร้บักำรลงลำยมือชื่อโดยโนตำรีพลบัลิค 
(Notary Public) และมีอำยไุมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิ 

5. เอกสารการช าระเงนิ / หลักฐานการช าระเงนิ 

5.1. ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิ กรอกข้อมูลในใบน าฝากพิเศษ (Bill Payment) ที่แนบมำพรอ้ม
กบัใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธินีเ้ทำ่นัน้ โดยกรอกหมำยเลขบตัรประชำชน 13 หลกั หรอืเลขทะเบียนนิติบคุคล หรอื
เลขหนงัสือเดินทำง และช ำระเงนิสด ไดท้ี่ บมจ.ธนำคำรกรุงไทย  ทกุสำขำทั่วประเทศ (Company Code 5298) ช่ือ
บญัชี “บริษัทหลักทรัพย ์กรุงไทย เอ็กซส์ปริง จ ากัด เพื่อจองซือ้หลักทรัพย”์  

ทัง้นี ้ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิโอนเงินครัง้เดียวตอ่ใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิ โดยสำมำรถช ำระเงินคำ่ใชส้ทิธิได้
ในระหวำ่งเวลำ 8.30 น. ของวนัท่ี 23 มิถนุำยน 2565 ถึงเวลำ 15.30 น. ของวนัท่ี 29 มิถนุำยน 2565 

5.2. กรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิประสงคจ์ะใชส้ิทธิและช ำระค่ำหุน้ดว้ย เช็ค/ดรำฟท์/แคชเชียร์เช็ค/ตัว๋แลกเงนิธนำคำร 
จะตอ้งสำมำรถเรียกเก็บไดจ้ำกส ำนกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพฯ ภำยใน 1 วนัท ำกำร เท่ำนัน้ โดยขีดครอ่มเฉพำะสั่ง
จ่ำย “บริษัทหลักทรัพย ์กรุงไทย เอ็กซส์ปริง จ ากัด เพื่อจองซือ้หลักทรัพย”์ และ น าเข้าฝากผ่านระบบ Bill 
Payment ไม่เกินวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. 

5.3. กรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิประสงคจ์ะใชส้ิทธิและช ำระค่ำหุน้โดยกำรโอนผำ่นระบบบำทเนต (BAHTNET) โปรด
สั่งจ่ำย ช่ือบญัชี “บริษัทหลักทรัพย ์กรุงไทย เอ็กซส์ปริง จ ากัด เพื่อจองซือ้หลักทรัพย”์ เลขที่บัญชี 000-6-

13241-3 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) โดยสำมำรถช ำระเงินค่ำใชส้ิทธิไดใ้นระหวำ่งเวลำ 8.30 น. ของวนัท่ี 
23 มิถนุำยน 2565 ถึงเวลำ 14.00 น. ของวนัท่ี 29 มิถนุำยน 2565 

ในกำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต ผูจ้องซือ้ตอ้งรบัผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนและ/หรือค่ำธรรมเนียมอื่นใดที่เกิด
จำกกำรท ำธุรกรรมโอนเงินทัง้หมดดว้ยตนเอง 

ทัง้นี ้กำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุดงักลำ่วจะสมบรูณต์่อเมื่อตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิไดร้บัมอบหลกัฐำน
ประกอบกำรใชส้ทิธิตำมที่กลำ่วขำ้งตน้ และเรยีกเก็บเงินจ ำนวนดงักลำ่วไดแ้ลว้เทำ่นัน้ หำกตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินไม่ว่ำในกรณีใด ๆ ที่ไม่ไดเ้กิดจำกควำมผิดของบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงใน
กำรใชส้ิทธิ จะถือว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนในครัง้นัน้ ๆ  โดยบรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธ์ิไมร่บัจองทำงไปรษณียแ์ละไมร่บักำรช ำระดว้ยเงินสด 

รำยละเอียดและเง่ือนไขอื่น ๆ  นอกเหนือจำกที่กลำ่วมำขำ้งตน้ โปรดพิจำรณำจำกขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสิทธิและหน้ำที่ของผูอ้อก
ใบส ำคัญแสดงสิทธิและผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน)  
ครัง้ที่ 7 (BTS-W7) หำกมีขอ้สงัสยัเก่ียวกบักำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ กรุณำติดตอ่สอบถำมตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนง
ในกำรใชส้ทิธิตำมรำยละเอียดในขอ้ 3 ขำ้งตน้ ในวนัและเวลำท ำกำร (จนัทร ์– ศกุร ์เวลำ 08.30 น. ถึง 17.00 น.) 

 


