เอกสารแนบท้ าย 1
เลขที•...................................................................

ใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิท•จี ะซือ! หุ้นสามัญเพิ•มทุนของบริษัท บีทเี อส กรุ๊ ป โฮลดิง! ส์ จํากัด (มหาชน) ครัง! ที• 3 (“BTS-W3”)
(สําหรับการใช้ สิทธิครั ง! สุดท้ ายเท่ านัน! )
เรียน คณะกรรมการบริ ษัท บีทเี อส กรุ๊ ป โฮลดิง! ส์ จํากัด (มหาชน)

วันที•ย• นื ความจํานง...................................................

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท• จี ะซือ! หุ้นสามัญเพิ•มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง! ส์ จํากัด (มหาชน) (“ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ”)
โปรดกรอกข้ อความในช่ องด้ านล่ างนีด! ้ วยตัวบรรจงให้ ครบถ้ วนชัดเจน
ข้ าพเจ้ า (โปรดระบุประเภทผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ)
o บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจําตัวประชาชน

o บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว เลขทีใบต่างด้ าว/หนังสือเดินทาง .........................................................

o นิติบุคคลสัญชาติไทย

o นิติบุคคลสัญชาติต่างด้ าว

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

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

ชือ o นาย o นาง o นางสาว o นิติบคุ คล .................................................................................................................................................................................................................................. เพศ o ชาย o หญิง
ทีอยู่ทีสามารถติดต่อได้ ทีบ้ านเลขที....................................หมู่ท...................ตรอก/ซอย...........................................................................ถนน.........................................................................................................................
ี
แขวง/ตําบล ....................................................................... เขต/อําเภอ ............................................................................ จังหวัด ........................................................รหัสไปรษณีย์ ........................................
โทรศัพท์ ........................................................................................................................... อีเมล์ ............................................................... สัญชาติ ................................ อาชีพ ..................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด (ปี ค.ศ.) .......................................... เลขประจําตัวผู้เสียภาษี .......................................................................... ประเภทของการหักภาษี ณ ทีจ่าย o ไม่หกั ภาษี ณ ทีจ่าย o หักภาษี ณ ทีจ่าย
ในฐานะผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิของบริ ษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ "งส์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ทีจะใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื "อหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ
จํานวน......................................................................................................หน่วย ในอัตราใช้ สทิ ธิ # หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อ # หุ้นสามัญเพิมทุน โดยมีรายละเอียดดังนี "
กรณีถือเป็ นใบสําคัญแสดงสิทธิ
ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
เลขทีใบสําคัญแสดงสิทธิ
เลขทีเอกสาร
วันที
เลขทีสมาชิก
จํานวนหุ้น
ราคาใช้ สทิ ธิ (บาทต่อหุ้น) 12.00
รวมเป็ นเงินทั "งสิ "น (บาท)
หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ•มทุนของบริษัทฯ ตามที•แสดงความประสงค์ ข้างต้ น ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาํ เนินการดังต่ อไปนี :! (ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ•งเท่ านัน! โปรดทําเครื•องหมาย ü ในช่ องที•เลือก)
o ในกรณี ท• ี มี บั ญ ชี ซื อ! ขายหลั ก ทรั พ ย์ : ให้ ฝากหลัก ทรั พ ย์ ต ามจํ า นวนที ได้ รั บ การจั ด สรรตามการใช้ สิ ท ธิ นั น" ไว้ ในชื อ “บริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จํ า กั ด เพื อผู้ ฝาก” และดํ า เนิ น การให้
บริ ษัท………………....………………………........................................สมาชิกผู้ฝากเลขที………………...........................นําหลักทรัพย์ เข้ าฝากไว้ กับบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือเข้ าบัญชีซื "อ
ขายหลักทรัพย์ชือ...................................................................................................................เลขที……………………………..……..…ซึงข้ าพเจ้ ามีอยู่กบั บริ ษัทหลักทรัพย์นั "น (ชือผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิต้องตรงกับชือ
บัญชีซื "อขายหลักทรั พย์มิฉะนั "นจะดําเนินการออกใบหุ้นสามัญ เพิมทุนตามจํานวนทีได้ รับจัดสรรตามการใช้ สิทธิ นั "นไว้ ในนามของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และจัดส่งใบหุ้นทีได้ รับการจัดสรรตามการใช้ สิทธิ ทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตามทีอยู่ทีระบุไว้ ข้างต้ น)
o ในกรณีท•ไี ม่ มีบัญชีซอื ! ขายหลักทรัพย์ :
o ให้ ฝากใบหุ้นสามัญเพิมทุนตามจํานวนทีได้ รับการจัดสรรตามการใช้ สิทธิ นั "นไว้ ในชือ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุ้นเข้ าฝากไว้ กับ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเข้ า
บัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรั พย์สมาชิกเลขที 600 เพือข้ าพเจ้ า (กรณีเลือกรั บหุ้นเข้ าบัญชี 600 ในช่ องนี ! กรุ ณากรอก “แบบสอบถามเพื•อหาข้ อบ่ งชีก! ารเป็ นบุคคลสหรั ฐฯ (สําหรั บบุคคลธรรมดาและนิติบุ คคล)
เฉพาะผู้ประสงค์ นําหลักทรัพย์ ฝากเข้ าบัญชีผ้ ูออกหลักทรั พย์ (Issuer Account)” และ “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิตบิ ุคคล)” เพื•อนําส่ งให้ แก่ บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด (“TSD”) ทัง! นี ! ในกรณีไม่ จัดทําเอกสารตามที• TSD กําหนด หรื อ มีข้อบ่ งชีว! ่ าท่ านอาจเป็ นบุคคลอเมริ กัน บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่ นําฝากหุ้นเข้ าบัญชี 600 โดยจะดําเนินการออกใบหุ้นและจัดส่ ง
ตามที•อยู่ข้างต้ นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแทน)
o ให้ ออกใบหุ้นสามัญเพิมทุนตามจํานวนทีได้ รับจัดสรรตามการใช้ สทิ ธินั "นไว้ ในนามของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิและจัดส่งใบหุ้นทีได้ รับการจัดสรรตามการใช้ สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามทีอยู่ทีระบุไว้ ข้างต้ น โดยข้ าพเจ้ า
อาจได้ รับใบหุ้นภายหลังจากทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ ทําการซื "อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว
พร้ อมกันนี ! ข้ าพเจ้ าขอส่ งเงินตามจํานวนในการใช้ สิทธิดงั กล่ าวผ่ านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ตามแบบฟอร์ มที•กําหนด โดย
o เงินโอน เข้ าบัญชีเงินฝากชือ “บริษัทหลักทรั พย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เพื•อการจองซือ! หลักทรัพย์ 2” หรื อ
o เช็คบุคคล o แคชเชียร์ เช็ค o ดร๊ าฟท์ เลขทีเช็ค...........................................วันที.................................................ธนาคาร...........................................................สาขา....................................................โดยสังจ่าย
“บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เพื•อการจองซือ! หลักทรัพย์ 2” (ในกรณีทีส่งค่าใช้ สทิ ธิในการซื "อหุ้นเป็ นเช็คบุคคล แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ จะต้ องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสํานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันที 30 ตุลาคม 2561)
ข้ าพเจ้ าขอรั บรองและตกลงว่าจะใช้ สิทธิซื "อหุ้นสามัญเพิมทุนและจะไม่ยกเลิกการใช้ สิทธิซื "อหุ้นสามัญเพิมทุนข้ างต้ นนี " แต่หากข้ าพเจ้ าไม่ส่งใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนทีระบุไว้ ข้างต้ น
หรื อไม่กรอกรายละเอียดในใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิให้ ครบถ้ วน หรื อไม่ปิดอากรแสตมป์ (ถ้ ามี) หรื อไม่ชําระเงินตามจํานวนในการใช้ สทิ ธิดงั กล่าวให้ ครบถ้ วน หรื อไม่นําสําเนาใบนําฝาก (Bill Payment) การชําระเงินตามจํานวนในการ
ใช้ สทิ ธิดงั กล่าว มาถึงตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิของบริ ษัทฯ ภายในกําหนดระยะเวลาแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิในแต่ละครั ง" ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ บริ ษัทฯ ดําเนินการตามวิธีการและเงือนไขทีระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิของ BTS-W3
ลงชือ .................................................................................... ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิท ธิ
(...................................................................................)

หลักฐานการรั บแบบฟอร์ มใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิของ BTS-W3 (ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ โปรดกรอกข้ อความในส่ วนนีด! ้ วยตัวบรรจงให้ ครบถ้ วนชัดเจน)
เลขที………………….…………………………..

วันที........................................................................

ข้ าพเจ้ า ......................................................................................................ประสงค์ใช้ สทิ ธิซื "อหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัท บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ "งส์ จํากัด (มหาชน) ตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน.............................................หุ้น ในราคา
หุ้นละ 12.00 บาท รวมเป็ นเงิน.......................................................................................................................บาท (.............................................................................................................................................................................บาท)
โดยชําระผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ตามแบบฟอร์ มทีกําหนด โดย
o เงินโอน เข้ าบัญชีเงินฝากชือ “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เพื•อการจองซือ! หลักทรัพย์ 2”
o เช็คบุคคล o แคชเชียร์ เช็ค o ดร๊ าฟท์ เลขทีเช็ค...........................................วันที.................................................ธนาคาร...........................................................สาขา....................................................โดยสังจ่าย
“บริษัทหลักทรั พย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เพื•อการจองซือ! หลักทรัพย์ 2”
พร้ อมกันนี " หากได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน ข้ าพเจ้ าตกลงให้ บริ ษัทฯ ดําเนินการส่งมอบหุ้นดังนี "
o ฝากใบหุ้นในนาม “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผู้ฝาก” เลขทีสมาชิกผู้ฝาก.........................................................บัญชีซื "อขายหลักทรัพย์เลขที ..............................................................................
o ฝากใบหุ้นในนาม “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” โดยเข้ าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 เพือข้ าพเจ้ า
o ออกใบหุ้น
เจ้ าหน้ าทีผู้รับมอบอํานาจ .............................................................
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