ที่ BTS 15194/2561
วันที่ 31 สิ งหาคม 2561
เรื่ อง

แจ้งกาหนดการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั บี ทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BTS-W3 (การใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย) และการขอพักการซื้ อขายใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ BTS-W3

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง

ข้อกาหนดสิ ทธิ วา่ ด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTS-W3)

เอกสารแนบท้าย 1. ใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์
จากัด (มหาชน) ตามใบส าคัญแสดงสิ ทธิ BTS-W3 (ส าหรั บการใช้สิ ทธิ ค รั้ ง
สุ ดท้ายเท่านั้น)
2. แบบฟอร์มการชาระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
ตามที่ (1) บริ ษทั บี ทีเ อส กรุ๊ ป โฮลดิ้ งส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้ออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3 (BTS-W3) (“ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ” หรื อ
“ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BTS-W3”) จานวน 3,944,626,464 หน่วย ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้นเมื่อ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ได้ในวันทาการสุ ดท้ายของทุก ๆ ไตรมาสของแต่ละปี ปฏิทิน (กล่าวคือวันทาการสุ ดท้าย
ของเดื อนมี นาคม มิ ถุนายน กันยายน และธันวาคม) ภายหลังจากวันครบกาหนด 3 ปี นับจากวันที่ ออก
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ โดยวันกาหนดการใช้สิทธิ ครั้งแรกตรงกับวันที่ 30 ธันวาคม 2559 และวันกาหนดการใช้
สิ ทธิ ครั้งสุ ดท้ายตรงกับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และ (2) ตามที่บริ ษทั ฯ ได้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ น้
จดทะเบี ยนที่ย งั ไม่ไ ด้อ อกจาหน่า ย ซึ่ งเป็ นหุ น้ คงเหลือที่จดั สรรไว้เพื่อรองรับ การใช้สิทธิ ตามใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ BTS-W3 จานวน 26,990,914 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 4 บาท ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นั้น
โดยที่ผา่ นมา ได้มีการใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BTS-W3
ไปแล้ว จ านวนรวมทั้ง สิ้ น 75,000 หน่ ว ย จึ ง ท าให้ปั จ จุ บัน (ภายหลัง การตัด หุ ้น จดทะเบี ย นที ่ย งั ไม่ไ ด้
ออกจาหน่ายของบริ ษทั ฯ ดังกล่าวข้างต้น) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BTS-W3 มีจานวนคงเหลือ เท่ากับจานวน
3,944,551,464 หน่วย และมีหุน้ สามัญที่ จดั สรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BTS-W3
คงเหลือเท่ากับจานวน 3,944,551,464 หุน้
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ในการนี้ บริ ษทั ฯ ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ ยวกับการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BTS-W3 สาหรับการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย ซึ่ งตรงกับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ดังต่อไปนี้
ทั้งนี้ ก่ อ นการใช้สิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ เพิ่ มทุ นของบริ ษทั ฯ ตามใบส าคัญแสดงสิ ทธิ BTS-W3 ครั้ งสุ ด ท้าย
ดังกล่าว ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
BTS-W3 อีกครั้งหนึ่ ง (การใช้สิทธิ ครั้งที่ 8) ซึ่ งตรงกับวันที่ 28 กันยายน 2561 (วันทาการสุ ดท้ายของไตร
มาส) โดยบริ ษ ทั ฯ จะแจ้งรายละเอี ยดของการใช้สิทธิ ครั้ งที่ 8 ดังกล่ า วให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ต่อไป
รายละเอียดเกีย่ วกับการใช้ สิทธิครั้งสุ ดท้ ายตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BTS-W3
1. วันกาหนดการใช้สิทธิ

: วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

2. วันสุ ดท้ายที่สามารถซื้ อหรื อขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ : วันที่ 8 ตุลาคม 2561
3. วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

: วันที่ 11 ตุลาคม 2561 – 1 พฤศจิกายน 2561

4. ระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ

: ระหว่างเวลา 8.30 น. – 15.30 น. ของวันที่ 9 – 12,
16 – 19, 22, 24 – 26 และ 29 – 31 ตุลาคม 2561

5. ระยะเวลาหยุดพักการซื้ อขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
BTS-W3 (การขึ้นเครื่ องหมาย SP)

: 9 ตุลาคม 2561 – 1 พฤศจิกายน 2561

6. วันสิ้ นสภาพของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

: เมื่ อครบกาหนดอายุใ บส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ใน
วันที่ 1 พฤศจิ กายน 2561 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
BTS-W3 จะสิ้ นสุ ดการเป็ นหลั ก ทรั พ ย์ จ ด
ทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ ตั้ง แต่ ว นั ที่ 2
พฤศจิกายน 2561 เป็ นต้นไป

7. อัตราการใช้สิทธิ

: ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ 1 หน่ ว ย ต่ อ หุ ้ น สามัญ
เพิ่มทุน 1 หุน้

8. ราคาการใช้สิทธิ

: 12.00 บาทต่อหุ น้

9. ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ

: บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)

10. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

: บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ เลขที่ 191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์
ชั้น 29 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก
กรุ งเทพฯ 10500
บุคคลที่ติดต่อ : คุณปิ ยะพร แคว้นน้อย
คุณเบญจวรรณ ผาสุ ข
คุณฐานมาศ พึ่งโพธิ์
คุณไตรนพ กาเนิดกาญจน์
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เบอร์ติดต่อ

: 0-2618-1147, 0-2618-1143,
0-2618-1141, 0-2618-1140

11. เอกสารที่ใช้ในการยื่นความจานงการใช้สิทธิ
11.1 ใบแจ้งความจานงการใช้สิ ทธิ ซ้ื อ หุ ้นสามัญ เพิ่ ม ทุ นของบริ ษ ทั บี ที เ อส กรุ๊ ป โฮลดิ้ งส์ จากัด
(มหาชน) ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BTS-W3 (เอกสารแนบท้าย 1) ที่ ได้กรอกข้อความถูกต้อง
ชัดเจนและครบถ้วนทุ กรายการพร้อมลงนามโดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ทั้งนี้ ผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ยงั สามารถขอรั บแบบฟอร์ มได้ที่ บริ ษทั หลักทรั พย์บวั หลวง จากัด (มหาชน) หรื อ
บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ทาหน้าที่ เป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ หรื อดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที่ http://www.btsgroup.co.th
11.2 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ตามจานวนที่ระบุในใบแจ้งความจานงการ
ใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BTS-W3
กรณี ใช้สิทธิ โดยใช้ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
นาส่ งใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ตามจานวนที่ ระบุในใบแจ้งความจานงใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่ มทุ น
ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BTS-W3
กรณี ใช้สิทธิ ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless)
นาส่ งใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ตามจานวนที่ ระบุในใบแจ้งความจานงใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BTS-W3
(ก) ในกรณี ที่ ผู ้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ มี บัญชี ซ้ื อขายหลัก ทรั พ ย์ข องตนอยู่ โดยใบส าคัญ
แสดงสิ ทธิ อยู่ในบัญชี “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” ผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ตอ้ งการใช้สิทธิ ตอ้ งแจ้งความจานงและกรอกแบบคาขอเพื่ อขอถอน
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อเพื่ อให้ออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ตามที่ ตลาดหลักทรั พย์ ฯ
กาหนด โดยยื่นต่อบริ ษทั หลักทรัพย์ที่เป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และ
บริ ษทั หลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดาเนิ นการแจ้งกับบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จากบัญชี “บริ ษทั ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดาเนิ นการออก
ใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เพื่อใช้เป็ นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษทั ฯ
(ข) ในกรณี ที่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ไม่มีบญั ชี ซ้ื อขายหลักทรัพย์ โดยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อยู่กบั
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ใน “บัญชี บริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์” ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ตอ้ งการ
ใช้สิทธิ ตอ้ งแจ้งความจานงและกรอกแบบคาขอเพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อเพื่อให้
ออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ตามที่ ตลาดหลักทรั พย์ ฯ กาหนด โดยยื่ นต่ อศู นย์รั บฝาก
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หลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จาก “บัญชี บริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์” โดยศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์จะดาเนิ นการออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เพื่อใช้เป็ นหลักฐานประกอบการ
ใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจนในรายละเอียดของขั้นตอน บริ ษทั ฯ แนะนาให้ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
สอบถามขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการดาเนิ นการได้จากบริ ษทั หลักทรัพย์ที่เป็ นนายหน้า
ซื้ อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน หรื อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
11.3 หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญเพิ่มทุน
1) บุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย

: ส าเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อส าเนาบัตรข้า ราชการ
หรื อสาเนาบัตรพนักงานรั ฐวิสาหกิ จที่ ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อม
สาเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนชื่ อ/ชื่ อสกุล ซึ่ งทา
ให้ชื่อ/ชื่ อสกุลไม่ตรงกับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ให้แนบเอกสาร
ที่ ออกโดยหน่ วยงานราชการ เช่ น ทะเบี ยนสมรส ใบหย่า ใบ
แจ้งเปลี่ ยนชื่ อ/ชื่ อสกุล เป็ นต้น) พร้ อมลงลายมื อชื่ อรั บ รอง
สาเนาถูกต้อง

2) บุคคลธรรมดา
สัญชาติต่างด้าว

: สาเนาใบต่ างด้าวหรื อสาเนาหนังสื อเดิ นทางที่ ยงั ไม่หมดอายุ
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง

3) นิติบุคคลสัญชาติไทย : 3.1) สาเนาหนังสื อรับรองที่กระทรวงพาณิ ชย์ออกให้ไม่เกิน
6 เดื อนก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ ในครั้งนั้น ๆ พร้อม
ลงลายมือชื่ อรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนาม
ของนิ ติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิ ติบุคคล
(ถ้ามี) และ
3.2) สาเนาเอกสารตามข้อ 1) หรื อ 2) (แล้วแต่กรณี ) ของผูม้ ี
อานาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่ อรับรองสาเนาถูกต้องใน
เอกสารตามข้อ 3.1)
4) นิติบุคคลสัญชาติ
ต่างด้าว

: 4.1) ส าเนาหนัง สื อ ส าคัญ การจัด ตั้ง นิ ติ บุ ค คล และ/หรื อ
หนังสื อรับรองของนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้องโดยผูม้ ี อานาจลงนามของนิ ติ บุค คลนั้น
และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
4.2) ส าเนาหนัง สื อ เดิ น ทางของผู ม้ ี อ านาจลงนามที่ ไ ด้ลง
ลายมื อ ชื่ อ รั บ รองส าเนาเอกสารตามข้อ 4.1) ที่ ย งั ไม่
หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
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ทั้งนี้ เอกสารตามข้อ 4.1) และ 4.2) ซึ่ งผูม้ ี อานาจลงนามลง
ลายมือชื่ อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรั บรอง
ลายมือชื่อโดย Notary Public และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน
กาหนดการใช้สิ ทธิ นอกจากนี้ ในกรณี ยื่ นผ่า นคัส โตเดี ย น
(Custodian) จะต้องยื่นพร้อมสาเนาหนังสื อแต่งตั้งคัสโตเดี ยน
และสาเนาเอกสารตามข้อ 1) หรื อ 2) (แล้วแต่ กรณี ) ของผูม้ ี
อานาจลงนามของคัสโตเดียน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้อง
11.4 เอกสารการชาระเงินตามจานวนในการใช้สิทธิ ตามที่ระบุในใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้
สามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BTS-W3 กล่าวคื อ หลักฐานการชาระเงิ นผ่านระบบ Bill
Payment ของธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BTS-W3 สามารถ
ขอรั บแบบฟอร์ มการชาระเงิ นผ่านระบบ Bill Payment ได้ที่บริ ษทั หลักทรั พย์บวั หลวง จากัด
(มหาชน) หรื อ บริ ษทั หลักทรั พย์ที่ทาหน้าที่ เป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของผูถ้ ื อ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที่ http://www.btsgroup.co.th
12. วิธีการชาระเงิน*
12.1 ชาระเป็ นเช็ค แคชเชี ยร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุ งเทพ จากัด
(มหาชน) ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ทุกสาขา โดยใช้แบบฟอร์มใบชาระเงิน
ผ่านระบบ Bill Payment (เอกสารแนบท้าย 2) และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุเลขทะเบียน
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่ งจัดส่ งโดยศูนย์
รั บฝากหลักทรั พ ย์) เป็ นรหัส อ้า งอิ ง 1 (Ref.1) และเลขประจาตัว ประชาชน 13 หลักหรื อเลข
หนังสื อเดิ นทางของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เป็ นรหัสอ้างอิ ง 2 (Ref.2) ทั้งนี้ เช็ค แคชเชี ยร์ เช็ค
หรื อ ดร๊ าฟท์ ต้องลงวันที่ 9 – 29 ตุลาคม 2561 เท่านั้น โดยสั่งจ่ายในนาม “บริ ษัทหลักทรั พย์ บัว
หลวง จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้ อหลักทรั พย์ 2” และต้องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้จากสานักหัก
บัญชี ในเขตเดี ยวกันภายในวันที่ 30 ตุ ลาคม 2561 ทั้งนี้ ผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BTS-W3 ซึ่ ง
ชาระเป็ นเช็ค แคชเชี ยร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุ งเทพ จากัด
(มหาชน) จะต้องนาส่ งเอกสารที่ ใช้ในการยื่นความจานงการใช้สิทธิ ตามข้อ 11.1 – 11.4 ภายใน
เวลา 15.30 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ให้แก่ตวั แทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
12.2 ชาระโดยการโอนเงิ นผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) เข้าบัญชี
“บริ ษัท หลัก ทรั พ ย์ บัว หลวง จากัด (มหาชน) เพื่ อ การจองซื้ อ หลัก ทรั พ ย์ 2” ได้ที่ เ คาน์เ ตอร์
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ทุกสาขา โดยใช้แบบฟอร์มใบชาระเงินผ่านระบบ Bill Payment
(เอกสารแนบท้าย 2) และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุเลขทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่ งจัดส่ งโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์) เป็ น
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รหัสอ้างอิ ง 1 (Ref.1) และเลขประจาตัว ประชาชน 13 หลักหรื อเลขหนังสื อเดิ นทางของผู ถ้ ื อ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เป็ นรหัสอ้างอิง 2 (Ref.2) ทั้งนี้ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซ่ ึ งชาระโดยการโอน
เงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) จะต้องนาส่ งเอกสารที่ใช้ในการ
ยื่นความจานงการใช้สิทธิ ตามข้อ 11.1 – 11.4 ภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ให้แก่
ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
ทั้งนี้ การใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อตัวแทนรับแจ้งความจานงในการ
ใช้สิทธิ ได้รับหลักฐานประกอบการใช้สิ ทธิ ตามที่ กล่าวข้า งต้นและเรี ย กเก็บเงิ นจานวนดังกล่าวได้แ ล้ว
เท่ านั้น หากตัวแทนรั บแจ้งความจานงในการใช้สิ ทธิ เรี ย กเก็บเงิ นไม่ไ ด้ด ้วยเหตุ ผ ลใดๆ ที่ มิได้เกิ ด จาก
ความผิดของบริ ษทั ฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ จะถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
แสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้น ๆ
รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนื อจากที่กล่าวมาข้างต้น โปรดดูจากข้อกาหนดสิ ทธิ ว่าด้วย
สิ ทธิ และหน้าที่ ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นของ
บริ ษทั บี ทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTS-W3) ซึ่ งสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ
บ ริ ษั ท ฯ ที่ http://www.btsgroup.co.th/th/investor-relations/stock-information/bts-w3/btsw3-information

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
_____________________________________
นายคง ชิ เคือง
กรรมการบริ หารและรองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
*หมายเหตุ:
(1) การชาระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
(2) ห้ามผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ชาระเงินหรื อสั่งจ่ายเช็คลงวันที่ ก่อนระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
โดยเด็ดขาด
(3) ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ชาระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ต้องยื่น
หลักฐานการชาระเงินผ่านระบบ Bill Payment และเอกสารที่ใช้ในการยื่นความจานงการใช้สิทธิ ณ สถานที่
ติ ดต่อในการใช้สิทธิ ตามที่ ระบุ ในข้อ 10 และห้ ามมิให้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฝากเอกสารดังกล่ า วกับ
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ทุกสาขา โดยเด็ดขาด
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เอกสารแนบท้ าย 1
เลขที่...................................................................

ใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ
ของใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทเี อส กรุ๊ ป โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3 (“BTS-W3”)
(สาหรับการใช้ สิทธิครั ง้ สุดท้ ายเท่ านัน้ )
เรียน คณะกรรมการบริ ษัท บีทเี อส กรุ๊ ป โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

วันที่ย่ นื ความจานง...................................................

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน) (“ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ”)
โปรดกรอกข้ อความในช่ องด้ านล่ างนีด้ ้ วยตัวบรรจงให้ ครบถ้ วนชัดเจน
ข้ าพเจ้ า (โปรดระบุประเภทผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ)
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจาตัวประชาชน

 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว เลขที่ใบต่างด้ าว/หนังสือเดินทาง .........................................................

 นิติบุคคลสัญชาติไทย

 นิติบุคคลสัญชาติต่างด้ าว

เลขทะเบียนนิติบุคคล. ....................................................................................

เลขทะเบียนนิติบุคคล .........................................................................

ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบคุ คล .................................................................................................................................................................................................................................. เพศ  ชาย  หญิง
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้านเลขที่....................................หมู่ท.ี่ ..................ตรอก/ซอย...........................................................................ถนน.........................................................................................................................
แขวง/ตาบล ....................................................................... เขต/อาเภอ ............................................................................ จังหวัด ........................................................รหัสไปรษณีย์ ........................................
โทรศัพท์ ........................................................................................................................... อีเมล์ ............................................................... สัญชาติ ................................ อาชีพ ..................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด (ปี ค.ศ.) .......................................... เลขประจาตัวผู้เสียภาษี .......................................................................... ประเภทของการหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย  ไม่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย  หักภาษี ณ ทีจ่ ่าย
ในฐานะผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ที่จะใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริ ษัทฯ
จานวน......................................................................................................หน่วย ในอัตราใช้ สทิ ธิ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
กรณีถือเป็ นใบสาคัญแสดงสิทธิ
ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
เลขที่ใบสาคัญแสดงสิทธิ
เลขที่เอกสาร
วันที่
เลขที่สมาชิก
จานวนหุ้น
ราคาใช้ สทิ ธิ (บาทต่อหุ้น) 12.00
รวมเป็ นเงินทั ้งสิ ้น (บาท)
หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามที่แสดงความประสงค์ ข้างต้ น ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการดังต่ อไปนี :้ (ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่ านัน้ โปรดทาเครื่องหมาย  ในช่ องที่เลือก)
 ในกรณี ท่ ี มี บั ญ ชี ซื อ้ ขายหลั ก ทรั พ ย์ : ให้ ฝากหลัก ทรั พ ย์ ต ามจ านวนที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรตามการใช้ สิ ท ธิ นั น้ ไว้ ในชื่ อ “บริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ ากั ด เพื่ อ ผู้ ฝาก” และด าเนิ น การให้
บริ ษัท………………....………………………........................................สมาชิกผู้ฝากเลขที่………………...........................นาหลักทรัพย์ เข้ าฝากไว้ กับบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้ าบัญชีซื ้อ
ขายหลักทรัพย์ชื่อ...................................................................................................................เลขที่……………………………..……..…ซึง่ ข้ าพเจ้ ามีอยู่กบั บริ ษัทหลักทรัพย์นั ้น (ชื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิต้องตรงกับชื่อ
บัญชีซื ้อขายหลักทรั พย์มิฉะนั ้นจะดาเนินการออกใบหุ้นสามัญ เพิ่มทุนตามจานวนที่ได้ รับจัดสรรตามการใช้ สิทธิ นั ้นไว้ ในนามของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ และจัดส่งใบหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรตามการใช้ สิทธิ ทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ข้างต้ น)
 ในกรณีท่ไี ม่ มีบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ :
 ให้ ฝากใบหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรตามการใช้ สิทธิ นั ้นไว้ ในชื่อ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุ้นเข้ าฝากไว้ กับ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้ า
บัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรั พย์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า (กรณีเลือกรั บหุ้นเข้ าบัญชี 600 ในช่ องนี ้ กรุ ณากรอก “แบบสอบถามเพื่อหาข้ อบ่ งชีก้ ารเป็ นบุคคลสหรั ฐฯ (สาหรั บบุคคลธรรมดาและนิติบุ คคล)
เฉพาะผู้ประสงค์ นาหลักทรัพย์ ฝากเข้ าบัญชีผ้ อู อกหลักทรั พย์ (Issuer Account)” และ “แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิตบิ ุคคล)” เพื่อนาส่ งให้ แก่ บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จากัด (“TSD”) ทัง้ นี ้ ในกรณีไม่ จัดทาเอกสารตามที่ TSD กาหนด หรื อ มีข้อบ่ งชีว้ ่ าท่ านอาจเป็ นบุคคลอเมริ กัน บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่ นาฝากหุ้นเข้ าบัญชี 600 โดยจะดาเนินการออกใบหุ้นและจัดส่ ง
ตามที่อยู่ข้างต้ นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแทน)
 ให้ ออกใบหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามจานวนที่ได้ รับจัดสรรตามการใช้ สทิ ธินั ้นไว้ ในนามของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิและจัดส่งใบหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรตามการใช้ สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ข้างต้ น โดยข้ าพเจ้ า
อาจได้ รับใบหุ้นภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ ทาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว
พร้ อมกันนี ้ ข้ าพเจ้ าขอส่ งเงินตามจานวนในการใช้ สิทธิดงั กล่ าวผ่ านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ตามแบบฟอร์ มที่กาหนด โดย
 เงินโอน เข้ าบัญชีเงินฝากชื่อ “บริษัทหลักทรั พย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้ หลักทรัพย์ 2” หรื อ
 เช็คบุคคล  แคชเชียร์ เช็ค  ดร๊ าฟท์ เลขที่เช็ค...........................................วันที่.................................................ธนาคาร...........................................................สาขา....................................................โดยสัง่ จ่าย
“บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้ หลักทรัพย์ 2” (ในกรณีที่ส่งค่าใช้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นเป็ นเช็คบุคคล แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ จะต้ องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2561)
ข้ าพเจ้ าขอรั บรองและตกลงว่าจะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและจะไม่ยกเลิกการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้ างต้ นนี ้ แต่หากข้ าพเจ้ าไม่ส่งใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามจานวนที่ระบุไว้ ข้างต้ น
หรื อไม่กรอกรายละเอียดในใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิให้ ครบถ้ วน หรื อไม่ปิดอากรแสตมป์ (ถ้ ามี) หรื อไม่ชาระเงินตามจานวนในการใช้ สทิ ธิดงั กล่าวให้ ครบถ้ วน หรื อไม่นาสาเนาใบนาฝาก (Bill Payment) การชาระเงินตามจานวนในการ
ใช้ สทิ ธิดงั กล่าว มาถึงตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิของบริ ษัทฯ ภายในกาหนดระยะเวลาแจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิในแต่ละครั ง้ ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ บริ ษัทฯ ดาเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิของ BTS-W3
ลงชื่อ .................................................................................... ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิท ธิ
(...................................................................................)

หลักฐานการรั บแบบฟอร์ มใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิของ BTS-W3 (ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ โปรดกรอกข้ อความในส่ วนนีด้ ้ วยตัวบรรจงให้ ครบถ้ วนชัดเจน)
เลขที่………………….…………………………..

วันที่........................................................................

ข้ าพเจ้ า ......................................................................................................ประสงค์ใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน) ตามใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน.............................................หุ้น ในราคา
หุ้นละ 12.00 บาท รวมเป็ นเงิน.......................................................................................................................บาท (.............................................................................................................................................................................บาท)
โดยชาระผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ตามแบบฟอร์ มที่กาหนด โดย
 เงินโอน เข้ าบัญชีเงินฝากชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้ หลักทรัพย์ 2”
 เช็คบุคคล  แคชเชียร์ เช็ค  ดร๊ าฟท์ เลขที่เช็ค...........................................วันที่.................................................ธนาคาร...........................................................สาขา....................................................โดยสัง่ จ่าย
“บริษัทหลักทรั พย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้ หลักทรัพย์ 2”
พร้ อมกันนี ้ หากได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ข้ าพเจ้ าตกลงให้ บริ ษัทฯ ดาเนินการส่งมอบหุ้นดังนี ้
 ฝากใบหุ้นในนาม “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” เลขที่สมาชิกผู้ฝาก.........................................................บัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์เลขที่ ..............................................................................
 ฝากใบหุ้นในนาม “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” โดยเข้ าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า
 ออกใบหุ้น
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับมอบอานาจ .............................................................
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ผู้ฝากเลขที่

ชื่อบริษัท

ผู้ฝากเลขที่

ชื่อบริษัท

Participant No.

Company Name

Participant No.

Company Name

002

บริษัทหลักทรั พย์ ทิสโก้ จากัด

003

บริษัทหลักทรั พย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

004

บริษัทหลักทรั พย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จากัด

005

บริษัทหลักทรั พย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)

006

บริษัทหลักทรั พย์ ภัทร จากัด (มหาชน)

007

บริษัทหลักทรั พย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด

008

บริษัทหลักทรั พย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ ป โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)

010

บริษัทหลักทรั พย์ เมอร์ ริล ลินซ์ (ประเทศไทย) จากัด

011

บริษัทหลักทรั พย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

013

บริษัทหลักทรั พย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

014

บริษัทหลักทรั พย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

015

บริษัทหลักทรั พย์ แอพเพิล เวลธ์ จากัด (มหาชน)

016

บริษัทหลักทรั พย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)

019

บริษัทหลักทรั พย์ เคเคเทรด จากัด

022

บริษัทหลักทรั พย์ ทรี นีตี ้ จากัด

023

บริษัทหลักทรั พย์ ไทยพาณิชย์ จากัด

026

บริษัทหลักทรั พย์ ยูโอบี เคย์ เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

027

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอสบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

ASIA PLUS GROUP HOLDINGS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

KKTRADE SECURITIES COMPANY LIMITED

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED

SCB SECURITIES COMPANY LIMITED

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

029

บริษัทหลักทรั พย์ กรุ งศรี จากัด (มหาชน)

030

บริษัทหลักทรั พย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)

032

บริษัทหลักทรั พย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด

034

บริษัทหลักทรั พย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

038

บริษัทหลักทรั พย์ เออีซี จากัด (มหาชน)

048

บริษัทหลักทรั พย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน)

200

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์ แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

211

บริษัทหลักทรั พย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด

213

บริษัทหลักทรั พย์ เอเชีย เวลท์ จากัด

224

บริษัทหลักทรั พย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)

225

บริษัทหลักทรั พย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด

229

บริษัทหลักทรั พย์ เจพีมอร์ แกน (ประเทศไทย) จากัด

230

บริษัทหลักทรั พย์ โกลเบล็ก จากัด

244

บริษัทหลักทรั พย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด

247

บริษัทหลักทรั พย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด

248

บริษัทหลักทรั พย์ เคที ซีมโิ ก้ จากัด

924

บริษัทหลักทรั พย์ ฟิ นันเซีย ไซรั ส จากัด (มหาชน)

050

บริษัทหลักทรั พย์ เอเอสแอล จากัด

051

บริษัทหลักทรั พย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด

243

บริษัทหลักทรั พย์ เพื่อธุรกิจหลักทรั พย์ จากัด (มหาชน)

245

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)

329

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) เพื่อผู้รับฝากทรั พย์ สิน

330

ธนาคารฮ่ องกงและเซียงไฮ้ แบงกิงคอร์ ปอเรชัน จากัด (เพื่อตราสารหนี)้

334

บริษัทหลักทรั พย์ เพื่อธุรกิจหลักทรั พย์ จากัด (มหาชน)

336

ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)

337

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

339

ธนาคารทิสโก้ จากัด (เพื่อรั บฝากทรั พย์ สิน)

340

ธนาคาร เจพีมอร์ แกน เชส (เพื่อค้ าตราสารหนี)้

343

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)

345

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) เพื่อรั บฝากทรั พย์ สิน

425

ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้ า)

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED

ASIA WEALTH COMPANY LIMITED

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

SBI THAI ONLINE SECURITIES CO., LTD.

SUB BROKER

236

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

242

บริษัทหลักทรั พย์ ซิตคี ้ อร์ ป (ประเทศไทย) จากัด

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN

301

ธนาคารซิตแี ้ บงก์ เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES)

302

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

303

ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) (ผู้รับฝากทรั พย์ สิน)

304

ธนาคารฮ่ องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด

305

ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อการชาระราคาหลักทรั พย์ )

308

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อรั บฝากทรั พย์ สิน)

312

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

316
320
326
328

CITIBANK N.A. (CUSTODY SERVICES)

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. BKK

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN

STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC
COMPANY LIMITED

ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจี สาขากรุ งเทพฯ - เพื่อรั บฝากทรั พย์ สิน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH CUSTODY SERVICES

ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์ อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุ งเทพ
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. BANGKOK BRANCH

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD.

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN

JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

เอกสารแนบท้าย 2

สวนที่ 1

สำหรับผูชำระเงิน / Client’s copy
Subscription Form

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื�อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ�งส์ จํากัด
(มหาชน) ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ BTS-W3

ชัน้ 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ เลขที่ 191 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
29th Fl., 191 Silom Complex Office Building, Silom Road, Bangkok 10500

ฝ า ยปฏิ บ ั ต ิ ก ารหลั ก ทรั พ ย / Operations Dept. (02) 618-1140,1143
แฟกซ / Fax : (02) 618-1120

วันที่/Date.............................สาขาผูรับฝาก/Branch........................................
ชื่อผูถือหุน Name
......................................................................................................................
Ref 1

Service Code: BLSIPO
BR.NO. 0101 / COMP CODE. 41889
หมายเลขเช็ค/Cheque No.

เช็คลงวันที่/Date

ชื่อธนาคาร/Bank Name

ชื่อสาขา/Branch

-----------------------------

------------------

--------------------------

------------------

จำนวนเงิน
Amount

เลขทะเบียนผูถือหุน / Registration No.
Ref 2

บาท
Baht

เลขบัตรประชาชนหรือเลขที่หนังสือสัญญาเดินทาง
/ ID or Passport Number

จำนวนเปนตัวอักษร
Amount in words

สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร/For bank officer

� ต่อ บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง
กรุณานํ าส่งหลักฐานการชําระเงินฉบับนี �พร้อมเอกสารการจองซือ� ฯ ยืน
Please send this Bill Payment Form and Subscription Documents to Bualuang Securities PCL.

ผูรับเงิน........................................................................

ชื่อผูนำฝาก/Deposit by……………................................................

โปรดชำระเงินและนำสงแบบฟอรมพรอมกับเอกสารการจองซื้อที่ฝายปฎิบัติการหลักทรัพย โทร. 0-2618-1140, 1143
Please make payment and submit this form together with the subscription documents to Operations Dept., Tel. 0-2618-1140, 1143

โทรศัพท/Telephone …………....................................……………..

สวนที่ 2

สำหรับธนาคาร / Bank’s copy

Subscription Form

สําหรับเจ้าหน้าที�ธนาคารโปรดทํารายการทันที

ชัน้ 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ เลขที่ 191 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื�อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ�งส์ จํากัด
(มหาชน) ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ BTS-W3

29th Fl., 191 Silom Complex Office Building, Silom Road, Bangkok 10500

ฝ า ยปฏิ บ ั ต ิ ก ารหลั ก ทรั พ ย / Operations Dept. (02) 618-1140,1143
แฟกซ / Fax : (02) 618-1120

วันที่/Date.............................สาขาผูรับฝาก/Branch........................................
ชื่อผูถือหุน Name
......................................................................................................................
Ref 1

Service Code: BLSIPO
BR.NO. 0101 / COMP CODE. 41889
หมายเลขเช็ค/Cheque No.

เช็คลงวันที่/Date

ชื่อธนาคาร/Bank Name

ชื่อสาขา/Branch

-----------------------------

------------------

--------------------------

------------------

จำนวนเงิน
Amount

จำนวนเปนตัวอักษร
Amount in words

ชื่อผูนำฝาก/Deposit by……………................................................
โทรศัพท/Telephone …………....................................……………..

บาท
Baht

เลขทะเบียนผูถือหุน / Registration No.
Ref 2
เลขบัตรประชาชนหรือเลขที่หนังสือสัญญาเดินทาง
/ ID or Passport Number

สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร/For bank officer

ผูรับเงิน........................................................................
โปรดชำระเงินและนำสงแบบฟอรมพรอมกับเอกสารการจองซื้อที่ฝายปฎิบัติการหลักทรัพย โทร. 0-2618-1140, 1143
Please make payment and submit this form together with the subscription documents to Operations Dept., Tel. 0-2618-1140, 1143

