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ที่ BTS 15564/2562 
       วันที่ 17 ตุลาคม 2562 
 

เรื่อง แจ้งก าหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) 
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ BTS-W4 (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) และการขอพักการซื้อขายใบส าคัญ
แสดงสิทธิ BTS-W4 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

อ้างถึง ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (BTS-W4) (รวมทั้งที่ได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

เอกสารแนบท้าย ใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (BTS-W4) (“ใบแจ้งความจ านง
การใช้สิทธิฯ”) 

ตามที่บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ออกและจัดสรรใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่  4 (BTS-W4) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ”) จ านวน 
1,315,710,907 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิด
มูลค่า ในอัตราการจัดสรร 9 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ เม่ือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 
โดยผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบส าคัญแสดงสิทธิได้ใน
วันท าการสุดท้ายของทุก ๆ ไตรมาสหลังจากวันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ (“วันก าหนดการใช้สิทธิ”)  
โดยวันก าหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันท าการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสแรกหลังจากวันที่ออกใบส าคัญ  
แสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 28 ธันวาคม 2561 และวันก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบส าคัญแสดง
สิทธิมีอายุครบ 1 ปี นับจากวันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 น้ัน  

ปัจจุบันใบส าคัญแสดงสิทธิมีจ านวนคงเหลือ 416,703,953 หน่วย และมีหุ้นสามัญท่ีจัดสรรไว้เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  BTS-W4 คงเหลือเท่ากับจ านวน 438,632,475 หุ้น ในการน้ี 
บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ส ำหรับกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย ดังต่อไปน้ี  

1. วันก าหนดการใช้สิทธิ  : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

2. วันสุดท้ายที่สามารถซื้อหรือขายใบส าคัญแสดงสิทธิ  : วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 

3. วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ  :  วันที่ 8 – 29 พฤศจิกายน 2562 
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4. ระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ  : ระหว่างเวลา 8.30 น. – 15.30 น. ของวันที่ 14 – 
15, 18 – 22 และ 25 – 28 พฤศจิกายน 2562   

5. ระยะเวลาหยุดพักการซื้อขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 
(การขึ้นเครื่องหมาย SP) 

: 6 – 29 พฤศจิกายน 2562 

6. วันสิ้นสภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิ : เม่ือใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 1 ปี ซึ่งตรง
กับวันที่  29 พฤศจิกายน 2562 โดยใบส าคัญ
แสดงสิทธิจะสิ้นสภาพการเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป 

7. อัตราการใช้สิทธิ  : ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้น
สา มัญเพิ่ มทุนได้  1.011 หุ้น  (หำกจ ำนวน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่แสดงควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิ ค ำนวณจ ำนวนหุ้นออกมำเป็นเศษหุ้น ให้
ตัดเศษของหุ้นน้ันทิ้ง) 

8. ราคาการใช้สิทธิ  : 10.384 บาทต่อหุ้น (หำกจ ำนวนเงินที่ค ำนวณได้
จำกกำรใช้สิทธิ มีเศษของบำท ให้ตัดเศษของ
บำททิ้ง) 

9. ตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ  : บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 

10 สถานท่ีติดต่อในการใช้สิทธิ  : ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์  

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 

ชั้น 4 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ เลขที่ 48/8 ถนน
สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
10500 

โทรศัพท์  : 02-633-6441-5 

โทรสาร   : 02-633-6690 

11. เอกสารที่ใช้ในการยื่นความจ านงการใช้สิทธิ 

11.1 ใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิฯ (ตามเอกสารแนบท้าย) ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและ
ครบถ้วนทุกรายการพร้อมลงนามโดยผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ทั้งน้ี ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ
สามารถขอรับแบบฟอร์มได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ท าหน้าที่
เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือดาวน์โหลดจาก
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.btsgroup.co.th/th    
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11.2 ใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิตามจ านวนที่ระบุในใบแจ้งความจ านงการ
ใช้สิทธิฯ 

กรณีใช้สิทธิโดยใช้ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

น าส่งใบส าคัญแสดงสิทธิตามจ านวนที่ระบุในใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิฯ 

กรณีใช้สิทธิในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) 

น าส่งใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ตามจ านวนที่ระบุในใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิฯ 

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใบส าคัญแสดงสิทธิอยู่ใน
บัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ
ที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิ 
หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด 
โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัท
หลักทรัพย์ดังกล่าวจะด าเนินการแจ้งกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) เพื่อขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิจากบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะด าเนินการออกใบ
แทนใบส าคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ 

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใบส าคัญแสดงสิทธิอยู่กับ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ต้องการ
ใช้สิทธิต้องแจ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้
ออกใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด โดยยื่นต่อ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิจาก “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” 
โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะด าเนินการออกใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

ทั้งน้ี เพื่อความชัดเจนในรายละเอียดของขั้นตอน บริษัทฯ แนะน าให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ
สอบถามขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการด าเนินการจากบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อ
ขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

11.3 หลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

1) บุคคลธรรมดา 
สัญชาติไทย 

: ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ/
ส าเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมส าเนา
ทะเบียนบ้าน (ในกรณีที่มีการเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งท าให้ชื่อ/
ชื่อสกุลไม่ตรงกับใบส าคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออก
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โดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้ง
เปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

2) บุคคลธรรมดา 
สัญชาติต่างด้าว 

: ส าเนาใบต่างด้าวหรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ 
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

3) นิติบุคคลสัญชาติไทย : 3.1) ส าเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 
6 เดือนก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิในครั้งน้ัน ๆ พร้อม
ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม
ของนิติบุคคลน้ัน และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล 
(ถ้ามี) และ 

   3.2) ส าเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของผู้มี
อ านาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องใน
เอกสารตามข้อ 3.1) 

4) นิติบุคคลสัญชาติ 
ต่างด้าว 

: 4.1) ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ 
หนังสือรับรองของนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
ส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน 
และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ 

   4.2) ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอ านาจลงนามที่ได้ลง
ลายมือชื่อรับรองส าเนาเอกสารตามข้อ 4.1) ที่ยังไม่
หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

   ทั้งน้ี เอกสารตามข้อ 4.1) และ 4.2) ซึ่งผู้มีอ านาจลงนามลงลายมือ
ชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อ
โดย Notary Public และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันก าหนดการ
ใช้สิทธิ นอกจากน้ี ในกรณียื่นผ่านคัสโตเดียน (Custodian) 
จะต้องยื่นพร้อมส าเนาหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน และส าเนา
เอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนาม
ของคัสโตเดียน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

11.4 เอกสารการช าระเงินตามจ านวนในการใช้สิทธิตามท่ีระบุในใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิฯ  

12. วิธีการช าระเงิน 

12.1 ช าระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 
วันท าการ (โดยลงวันที่ได้ไม่เกินวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562) และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บริษัท
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หลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ำกัด เพื่อกำรใช้สิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์” โดยยื่น
พร้อมเอกสารที่ใช้ในการยื่นความจ านงการใช้สิทธิตามข้อ 11.1 – 11.4 ให้แก่ตัวแทนรับแจ้งความ
จ านงในการใช้สิทธิภายในเวลา  8.30 – 15.30 น.  ของวันที่  14 – 15, 18 – 22 และ 25 – 26  
พฤศจิกายน 2562 

12.2 ช าระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร โดยโอนเงินได้ตั้งแต่วันที่ 14 – 28 พฤศจิกายน 2562 พร้อม
น าส่งส าเนาหลักฐานการโอนเงินและเอกสารที่ใช้ในการยื่นความจ านงการใช้สิทธิตามข้อ 11.1 – 
11.4 ให้แก่ตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิภายในเวลา 8.30 – 15.30 น. ของวันที ่14 – 15, 
18 – 22 และ 25 – 28 พฤศจิกายน 2562 โดยมีรายละเอียดของบัญชีธนาคารดังน้ี 

 ธนาคาร ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)  
 ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด เพื่อการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ 

บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์” 
 เลขที่บัญชี 0001-114-005063-8 
 ประเภทบัญชี กระแสรายวัน  
 สาขาธนาคาร ส านักงานใหญ่ 

ทั้งน้ี การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเม่ือตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการ
ใช้สิทธิได้รับมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้นและเรียกเก็บเงินจ านวนดังกล่าวได้แล้ว
เท่าน้ัน หากตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิไม่สามารถเรียกเก็บเงินไม่ว่าในกรณีใด ๆ ที่ไม่ได้เกิด
จากความผิดของบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ จะถือว่าผู้ถือใบส าคัญแสดง
สิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งน้ี  

ทั้งน้ี รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น โปรดพิจารณาจากข้อก าหนด
ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (BTS-W4) (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่ง
สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.btsgroup.co.th/th  

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) 

 

  _____________________________________ 
 นายคง ชิ เคือง 
 กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
 


