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ท่ี BTS 15194/2561 
       วนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 
 

เร่ือง แจง้ก าหนดการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) 
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-W3 (การใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย) และการขอพกัการซ้ือขายใบส าคญั
แสดงสิทธิ BTS-W3 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

อา้งถึง ขอ้ก าหนดสิทธิวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 3 (BTS-W3) 

เอกสารแนบทา้ย 1. ใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ 
จ ากัด (มหาชน) ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 (ส าหรับการใช้สิทธิคร้ัง
สุดทา้ยเท่านั้น) 

 2. แบบฟอร์มการช าระเงินผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ตามท่ี (1) บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ได้ออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 (BTS-W3) (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ” หรือ 
“ใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-W3”) จ านวน 3,944,626,464 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุ้นเม่ือ
วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัท าการสุดทา้ยของทุก ๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือวนัท าการสุดทา้ย
ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธันวาคม) ภายหลงัจากวนัครบก าหนด 3 ปี นับจากวนัท่ีออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังแรกตรงกบัวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 และวนัก าหนดการใช้
สิทธิคร้ังสุดทา้ยตรงกบัวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 และ (2) ตามท่ีบริษทัฯ ไดล้ดทุนจดทะเบียนโดยการตดัหุน้
จดทะเบียนที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย ซ่ึงเป็นหุน้คงเหลือที่จดัสรรไวเ้พื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ BTS-W3 จ านวน 26,990,914 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 4 บาท ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2560 นั้น  

โดยท่ีผา่นมา ไดมี้การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-W3 
ไปแล้ว จ านวนรวมทั้ งส้ิน 75,000 หน่วย จึงท าให้ปัจจุบัน (ภายหลังการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงัไม่ได้
ออกจ าหน่ายของบริษทัฯ ดงักล่าวขา้งตน้) ใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-W3 มีจ านวนคงเหลือ เท่ากบัจ านวน 
3,944,551,464 หน่วย และมีหุน้สามญัท่ีจดัสรรไวเ้พ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-W3 
คงเหลือเท่ากบัจ านวน 3,944,551,464 หุน้ 
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 ในการน้ี บริษทัฯ ขอแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-W3 ส าหรับการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ดงัต่อไปน้ี 
ทั้งน้ี ก่อนการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 คร้ังสุดท้าย
ดงักล่าว ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
BTS-W3 อีกคร้ังหน่ึง (การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 8) ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 28 กนัยายน 2561 (วนัท าการสุดทา้ยของไตร
มาส) โดยบริษทัฯ จะแจ้งรายละเอียดของการใช้สิทธิคร้ังท่ี 8 ดังกล่าวให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) ต่อไป 

รายละเอยีดเกีย่วกบัการใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายตามใบส าคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 

1. วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ  : วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 

2. วนัสุดทา้ยท่ีสามารถซ้ือหรือขายใบส าคญัแสดงสิทธิ  : วนัท่ี 8 ตุลาคม 2561 

3. วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ  :  วนัท่ี 11 ตุลาคม 2561 – 1 พฤศจิกายน 2561 

4. ระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ  : ระหวา่งเวลา 8.30 น. – 15.30 น. ของวนัท่ี 9 – 12, 
16 – 19, 22, 24 – 26 และ 29 – 31 ตุลาคม 2561   

5. ระยะเวลาหยุดพกัการซ้ือขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
BTS-W3 (การข้ึนเคร่ืองหมาย SP) 

: 9 ตุลาคม 2561 – 1 พฤศจิกายน 2561 

6. วนัส้ินสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิ : เม่ือครบก าหนดอายุใบส าคัญแสดงสิทธิ ใน
วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
BTS-W3 จะ ส้ินสุดการ เ ป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้ งแต่วนัท่ี 2 
พฤศจิกายน 2561 เป็นตน้ไป 

7. อตัราการใชสิ้ทธิ  : ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 
เพ่ิมทุน 1 หุน้ 

8. ราคาการใชสิ้ทธิ  : 12.00 บาทต่อหุน้ 

9. ตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ  : บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

10. สถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิ  : บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)  
ฝ่ายปฏิบติัการ เลขท่ี 191 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ 
ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 

   บุคคลท่ีติดต่อ
  

:                         คุณปิยะพร แควน้นอ้ย 
คุณเบญจวรรณ ผาสุข 
คุณฐานมาศ พ่ึงโพธ์ิ 
คุณไตรนพ ก าเนิดกาญจน์ 
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   เบอร์ติดต่อ   :   0-2618-1147, 0-2618-1143, 
0-2618-1141, 0-2618-1140 

11. เอกสารท่ีใชใ้นการยื่นความจ านงการใชสิ้ทธิ 

11.1 ใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากัด 
(มหาชน) ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-W3 (เอกสารแนบทา้ย 1) ท่ีไดก้รอกขอ้ความถูกต้อง
ชดัเจนและครบถว้นทุกรายการพร้อมลงนามโดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ  ทั้งน้ี ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิยงัสามารถขอรับแบบฟอร์มไดท่ี้บริษทั หลกัทรัพยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน) หรือ
บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ท าหนา้ท่ีเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์(Broker) ของผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิ หรือดาวนโ์หลดจากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี http://www.btsgroup.co.th   

11.2 ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนท่ีระบุในใบแจง้ความจ านงการ
ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-W3 

กรณีใชสิ้ทธิโดยใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิ 

น าส่งใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามจ านวนท่ีระบุในใบแจง้ความจ านงใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-W3 

กรณีใชสิ้ทธิในระบบไร้ใบหลกัทรัพย ์(Scripless) 

น าส่งใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามจ านวนท่ีระบุในใบแจง้ความจ านงใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั 
เพ่ิมทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-W3 

(ก) ในกรณีท่ีผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ของตนอยู่  โดยใบส าคัญ 
แสดงสิทธิอยู่ในบญัชี “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก” ผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีตอ้งการใช้สิทธิตอ้งแจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพ่ือขอถอน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือเพ่ือให้ออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ก าหนด โดยยื่นต่อบริษทัหลกัทรัพยท่ี์เป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์(Broker) ของตน และ
บริษทัหลกัทรัพยด์งักล่าวจะด าเนินการแจง้กบับริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั (“ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย”์) เพ่ือขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิจากบญัชี “บริษทั ศูนยรั์บ
ฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก” โดยศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะด าเนินการออก
ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิเพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทัฯ 

(ข) ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่มีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์โดยใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่กบั
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยใ์น “บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย”์ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีตอ้งการ
ใชสิ้ทธิตอ้งแจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพ่ือขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือเพ่ือให้
ออกใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝาก

http://www.btsgroup.co.th/
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หลกัทรัพยเ์พ่ือขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิจาก “บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย”์ โดยศูนยรั์บ
ฝากหลกัทรัพยจ์ะด าเนินการออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิเพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการ
ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 

ทั้งน้ี เพ่ือความชดัเจนในรายละเอียดของขั้นตอน บริษทัฯ แนะน าให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
สอบถามขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการด าเนินการไดจ้ากบริษทัหลกัทรัพยท่ี์เป็นนายหนา้
ซ้ือขายหลกัทรัพย ์(Broker) ของตน หรือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์

11.3 หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน 

1) บุคคลธรรมดา 
สญัชาติไทย 

: ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ 
หรือส าเนาบตัรพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ียงัไม่หมดอายุ พร้อม
ส าเนาทะเบียนบา้น (ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล ซ่ึงท า
ใหช่ื้อ/ช่ือสกุลไม่ตรงกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ ใหแ้นบเอกสาร
ท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบ
แจง้เปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล เป็นตน้) พร้อมลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 

2) บุคคลธรรมดา 
สญัชาติต่างดา้ว 

: ส าเนาใบต่างดา้วหรือส าเนาหนังสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุ 
พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

3) นิติบุคคลสญัชาติไทย : 3.1) ส าเนาหนงัสือรับรองท่ีกระทรวงพาณิชยอ์อกใหไ้ม่เกิน 
6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น ๆ พร้อม
ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ  านาจลงนาม
ของนิติบุคคลนั้น และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล 
(ถา้มี) และ 

   3.2) ส าเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรือ 2) (แลว้แต่กรณี) ของผูมี้
อ  านาจลงนามท่ีไดล้งลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งใน
เอกสารตามขอ้ 3.1) 

4) นิติบุคคลสญัชาติ 
ต่างดา้ว 

: 4.1) ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตั้ งนิติบุคคล และ/หรือ 
หนงัสือรับรองของนิติบุคคล พร้อมลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น 
และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) และ 

   4.2) ส าเนาหนังสือเดินทางของผูมี้อ  านาจลงนามท่ีได้ลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาเอกสารตามข้อ 4.1) ท่ียงัไม่
หมดอาย ุพร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
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   ทั้งน้ี เอกสารตามข้อ 4.1) และ 4.2) ซ่ึงผูมี้อ  านาจลงนามลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ จะตอ้งไดรั้บการรับรอง
ลายมือช่ือโดย Notary Public และมีอายไุม่เกิน 6 เดือนก่อนวนั
ก าหนดการใช้สิทธิ นอกจากน้ี ในกรณียื่นผ่านคัสโตเดียน  
(Custodian) จะตอ้งยื่นพร้อมส าเนาหนงัสือแต่งตั้งคสัโตเดียน 
และส าเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรือ 2) (แลว้แต่กรณี) ของผูมี้
อ  านาจลงนามของคสัโตเดียน พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง 

11.4 เอกสารการช าระเงินตามจ านวนในการใชสิ้ทธิตามท่ีระบุในใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้
สามญัเพ่ิมทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-W3 กล่าวคือ หลกัฐานการช าระเงินผ่านระบบ Bill 
Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-W3 สามารถ
ขอรับแบบฟอร์มการช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment ไดท่ี้บริษทั หลกัทรัพยบ์วัหลวง จ ากดั 
(มหาชน) หรือบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ท าหน้าท่ีเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย ์(Broker) ของผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือดาวนโ์หลดจากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี http://www.btsgroup.co.th  

12. วิธีการช าระเงิน* 

12.1 ช าระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) ไดท่ี้เคานเ์ตอร์ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ทุกสาขา โดยใชแ้บบฟอร์มใบช าระเงิน
ผา่นระบบ Bill Payment (เอกสารแนบทา้ย 2) และกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นพร้อมระบุเลขทะเบียน 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 10 หลกั (ตามท่ีปรากฏในใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงจดัส่งโดยศูนย์
รับฝากหลกัทรัพย์) เป็นรหัสอา้งอิง 1 (Ref.1) และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลกัหรือเลข
หนงัสือเดินทางของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นรหัสอา้งอิง 2 (Ref.2) ทั้งน้ี เช็ค แคชเชียร์เช็ค 
หรือ ดร๊าฟท์ ตอ้งลงวนัท่ี 9 – 29 ตุลาคม 2561 เท่านั้น โดยสั่งจ่ายในนาม “บริษัทหลักทรัพย์ บัว
หลวง จ ากัด (มหาชน) เพ่ือการจองซ้ือหลักทรัพย์ 2” และตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านกัหกั
บญัชีในเขตเดียวกนัภายในวนัท่ี 30 ตุลาคม 2561 ทั้งน้ี ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-W3 ซ่ึง
ช าระเป็นเช็ค  แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) จะตอ้งน าส่งเอกสารท่ีใชใ้นการยื่นความจ านงการใชสิ้ทธิตามขอ้ 11.1 – 11.4 ภายใน
เวลา 15.30 น. ของวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 ใหแ้ก่ตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ 

12.2 ช าระโดยการโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เขา้บญัชี 
“บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) เพ่ือการจองซ้ือหลักทรัพย์ 2” ได้ท่ีเคาน์เตอร์
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ทุกสาขา โดยใชแ้บบฟอร์มใบช าระเงินผา่นระบบ Bill Payment 
(เอกสารแนบทา้ย 2) และกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นพร้อมระบุเลขทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
10 หลกั (ตามท่ีปรากฏในใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงจดัส่งโดยศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย)์ เป็น

http://www.btsgroup.co.th/
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รหัสอา้งอิง 1 (Ref.1) และเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกัหรือเลขหนังสือเดินทางของผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นรหสัอา้งอิง 2 (Ref.2) ทั้งน้ี ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงช าระโดยการโอน
เงินผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) จะตอ้งน าส่งเอกสารท่ีใชใ้นการ
ยื่นความจ านงการใชสิ้ทธิตามขอ้ 11.1 – 11.4 ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 ใหแ้ก่
ตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ 

ทั้งน้ี การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวจะสมบูรณ์ต่อเม่ือตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการ
ใช้สิทธิไดรั้บหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิตามท่ีกล่าวขา้งต้นและเรียกเก็บเงินจ านวนดงักล่าวได้แล้ว
เท่านั้น หากตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิเรียกเก็บเงินไม่ไดด้้วยเหตุผลใดๆ ท่ีมิไดเ้กิดจาก
ความผิดของบริษทัฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ จะถือว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
แสดงเจตนายกเลิกการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนในคร้ังนั้น ๆ  

รายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ โปรดดูจากขอ้ก าหนดสิทธิว่าดว้ย
สิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 3 (BTS-W3) ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดจากเวบ็ไซต์ของ
บ ริ ษัท ฯ  ท่ี  http://www.btsgroup.co.th/th/investor-relations/stock-information/bts-w3/bts-

w3-information 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ  
บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) 

 

  _____________________________________ 
 นายคง ชิ เคือง 
 กรรมการบริหารและรองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
 

*หมายเหตุ: 
(1) การช าระเงินผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) จะไดรั้บการยกเวน้ค่าธรรมเนียม  
(2) ห้ามผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิช าระเงินหรือสั่งจ่ายเช็คลงวนัท่ีก่อนระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใช้สิทธิ

โดยเด็ดขาด 
(3) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ตอ้งยื่น

หลกัฐานการช าระเงินผา่นระบบ Bill Payment และเอกสารท่ีใชใ้นการยื่นความจ านงการใชสิ้ทธิ ณ สถานท่ี
ติดต่อในการใช้สิทธิตามท่ีระบุในขอ้ 10 และห้ามมิให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฝากเอกสารดังกล่าวกับ
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ทุกสาขา โดยเด็ดขาด 

 

http://www.btsgroup.co.th/th/investor-relations/stock-information/bts-w3/bts-w3-information
http://www.btsgroup.co.th/th/investor-relations/stock-information/bts-w3/bts-w3-information


 

  เลขที่................................................................... 

ใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ  
ของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 3 (“BTS-W3”) 

(ส าหรับการใช้สิทธิครัง้สุดท้ายเท่านัน้) 
 

เรียน  คณะกรรมการบริษัท บีทเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน) วันที่ยื่นความจ านง...................................................                                                            

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส  กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน) (“ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ”) 

โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีด้้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน 

ข้าพเจ้า (โปรดระบปุระเภทผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ) 

 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขประจ าตวัประชาชน  

 นิติบุคคลสญัชาติไทย  เลขทะเบยีนนิติบุคคล. .................................................................................... 

 บคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว  เลขท่ีใบต่างด้าว/หนงัสอืเดินทาง  ......................................................... 

 นิติบุคคลสญัชาติต่างด้าว เลขทะเบยีนนิติบุคคล ......................................................................... 

ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบคุคล ............................................................................................................................. ..................................................................................................... เพศ  ชาย  หญิง  
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ที่บ้านเลขท่ี....................................หมู่ที.่..................ตรอก/ซอย...........................................................................ถนน.........................................................................................................................    
แขวง/ต าบล ....................................................................... เขต/อ าเภอ ............................................................................ จงัหวดั ........................................................รหสัไปรษณีย์ ........................................  
โทรศพัท์ ........................................................................................................................... อีเมล์ ............................................................... สญัชาติ ................................ อาชีพ ..................................................................   
วนั/เดือน/ปี เกิด (ปี ค.ศ.) ..........................................  เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี ..........................................................................  ประเภทของการหกัภาษี ณ ทีจ่่าย    ไม่หกัภาษี ณ ที่จ่าย      หกัภาษี ณ ทีจ่่าย 
ในฐานะผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิของบริษัท บทีีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุของบริษัทฯ  
จ านวน......................................................................................................หน่วย ในอตัราใช้สทิธิ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธิ ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

กรณีถือเป็นใบส าคญัแสดงสทิธิ ใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ  

เลขท่ีใบส าคญัแสดงสทิธิ เลขท่ีเอกสาร วนัท่ี เลขท่ีสมาชิก จ านวนหุ้น 

     

           ราคาใช้สทิธิ (บาทต่อหุ้น)  12.00                                                                                         รวมเป็นเงินทัง้สิน้ (บาท)   
หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามที่แสดงความประสงค์ข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงัต่อไปนี:้  (ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่านัน้ โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่องที่เลือก) 
 ในกรณีที่ มีบัญชีซื อ้ขายหลักทรัพย์  :  ให้ฝากหลักทรัพย์ตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธินัน้ไว้ในชื่อ  “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ ฝาก” และด าเนินการให้

บริษัท………………....………………………........................................สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี………………...........................น าหลกัทรัพย์ เข้าฝากไว้กับบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเข้าบญัชีซือ้
ขายหลกัทรัพย์ชื่อ...................................................................................................................เลขท่ี……………………………..……..…ซึง่ข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทหลกัทรัพย์นัน้ (ชื่อผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิต้องตรงกบัชื่อ
บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์มิฉะนัน้จะด าเนินการออกใบหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามจ านวนที่ได้รับจัดสรรตามการใช้สิทธินัน้ไว้ในนามของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิและจัดส่งใบหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธิทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีนตามที่อยู่ที่ระบไุว้ข้างต้น)  

 ในกรณีที่ไม่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ :   
 ให้ฝากใบหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธินัน้ไว้ในชื่อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยน าเข้า

บญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (กรณีเลือกรับหุ้นเข้าบัญชี 600 ในช่องนี ้กรุณากรอก “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐฯ (ส าหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
เฉพาะผู้ประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)” และ “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิตบุิคคล)” เพื่อน าส่งให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด (“TSD”) ทัง้นี ้ในกรณีไม่จัดท าเอกสารตามที่ TSD ก าหนด หรือ มีข้อบ่งชีว่้าท่านอาจเป็นบุคคลอเมริกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่น าฝากหุ้นเข้าบัญชี 600 โดยจะด าเนินการออกใบหุ้นและจัดส่ง
ตามที่อยู่ข้างต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแทน)  

 ให้ออกใบหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามจ านวนที่ได้รับจัดสรรตามการใช้สทิธินัน้ไว้ในนามของผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิและจัดส่งใบหุ้นที่ได้รับการจดัสรรตามการใช้สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน ตามที่อยู่ที่ระบไุว้ข้างต้น โดยข้าพเจ้า 
อาจได้รับใบหุ้นภายหลงัจากที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีนและอนญุาตให้ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 

พร้อมกันนี ้ข้าพเจ้าขอส่งเงนิตามจ านวนในการใช้สิทธิดงักล่าวผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด โดย 
    เงินโอน เข้าบญัชีเงินฝากชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หลักทรัพย์ 2” หรือ 
   เช็คบคุคล   แคชเชียร์เช็ค   ดร๊าฟท์ เลขท่ีเช็ค...........................................วนัท่ี.................................................ธนาคาร....... ....................................................สาขา....................................................โดยสัง่จ่าย 
“บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หลักทรัพย์ 2” (ในกรณีที่ส่งค่าใช้สทิธิในการซือ้หุ้นเป็นเช็คบคุคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านักหกับญัชีในเขตเดียวกันภายในวนัที่ 30 ตลุาคม 2561) 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนและจะไม่ยกเลิกการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนข้างต้นนี ้แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิตามจ านวนท่ีระบุไว้ข้างต้น 
หรือไม่กรอกรายละเอียดในใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิให้ครบถ้วน หรือไม่ปิดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) หรือไม่ช าระเงินตามจ านวนในการใช้สทิธิดงักลา่วให้ครบถ้วน หรือไม่น าส าเนาใบน าฝาก (Bill Payment) การช าระเงินตามจ านวนในการ
ใช้สทิธิดงักลา่ว มาถงึตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิของบริษัทฯ ภายในก าหนดระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้สทิธิในแต่ละครัง้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ ด าเนินการตามวิธีการและเง่ือนไขที่ระบไุว้ในข้อก าหนดสิทธิของ BTS-W3  
 

                                                                                                                                                ลงชื่อ .................................................................................... ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ 
                                                                                                                     (...................................................................................)        

 

หลักฐานการรับแบบฟอร์มใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิของ BTS-W3 (ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน)  

เลขท่ี………………….…………………………..                                                                                                                                                                                     วนัท่ี........................................................................ 

ข้าพเจ้า  ......................................................................................................ประสงค์ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) ตามใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน.............................................หุ้น ในราคา
หุ้นละ  12.00 บาท  รวมเป็นเงิน.......................................................................................................................บาท (.............................................................................................................................................................................บาท)  
โดยช าระผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด โดย 
  เงินโอน เข้าบญัชีเงินฝากชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หลักทรัพย์ 2”  

  เช็คบคุคล   แคชเชียร์เช็ค   ดร๊าฟท์ เลขที่เช็ค...........................................วนัท่ี.................................................ธนาคาร........... ................................................สาขา....................................................โดยสัง่จ่าย 
 “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หลักทรัพย์ 2”  
พร้อมกนันี ้หากได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทฯ ด าเนินการส่งมอบหุ้นดงันี ้
 ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” เลขท่ีสมาชิกผู้ฝาก.........................................................บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์เลขท่ี .............................................................................. 
 ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” โดยเข้าบญัชีของผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อข้าพเจ้า          
 ออกใบหุ้น                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                          เจ้าหน้าที่ผู้ รับมอบอ านาจ ............................................................. 

เอกสารแนบท้าย 1 



BROKER 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ชื่อบริษัท 
Company Name 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ชื่อบริษัท 
Company Name 

002 บริษัทหลักทรัพย์ ทสิโก้ จ ากัด 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 029 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) 

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
003 บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 030 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 032 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด 

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
005 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 034 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) 
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 038 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ ากัด (มหาชน) 

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
007 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากัด 

CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 048 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ ากัด (มหาชน)  
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

008 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน) 
ASIA PLUS GROUP HOLDINGS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 200 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

010 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 211 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
011 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 213 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด 
ASIA WEALTH COMPANY LIMITED 

013 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 224 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
014 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน)  

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 225 บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

015 บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพลิ เวลธ์ จ ากัด (มหาชน) 
APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 229 บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากัด 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
016 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 230 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

019 บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จ ากัด 
KKTRADE SECURITIES COMPANY LIMITED 244 บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากัด 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
022 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากัด 

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 247 บริษัทหลักทรัพย์ เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากัด 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

023 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 248 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมโิก้ จ ากัด 

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 
026 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 924 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

027 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอสบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 050 บริษัทหลักทรัพย์  เอเอสแอล จ ากัด  

ASL SECURITIES  COMPANY LIMITED 
  051 บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากัด  

SBI THAI ONLINE SECURITIES CO., LTD. 
SUB BROKER 

236 ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 243 บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ ากัด (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีค้อร์ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 245 ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
CUSTODIAN 

301 ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอน็.เอ. (CUSTODY SERVICES) 

CITIBANK N.A. (CUSTODY SERVICES) 329 ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) เพื่อผู้รับฝากทรัพย์สิน 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 330 ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชัน จ ากัด (เพื่อตราสารหนี)้ 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (ผู้รับฝากทรัพย์สิน) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 334 บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ ากัด (มหาชน)  

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 
304 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. BKK 336 ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากัด (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (เพื่อการช าระราคาหลักทรัพย์) 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 337 ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) 

KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 339 ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี)้ 

JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน)  
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK  OF CHINA (THAI) PUBLIC 
COMPANY LIMITED 

343 ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากัด (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - 
CUSTODY SERVICES 

345 ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพย์สิน 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

326  ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอน็.วี. สาขากรุงเทพ 
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.  BANGKOK BRANCH 

425 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า)  
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

 



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

วันที่/Date.............................สาขาผูรับฝาก/Branch........................................

สำหรับผูชำระเงิน / Client’s copyสวนที่ 1

ชื่อผูถือหุน Name

......................................................................................................................

Ref 1

Ref 2

เลขบัตรประชาชนหรือเลขที่หนังสือสัญญาเดินทาง
/ ID or Passport Number

เลขทะเบียนผูถือหุน / Registration No.

สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร/For bank officer

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

จำนวนเงิน
Amount

บาท
Baht

จำนวนเปนตัวอักษร
Amount in words

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

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

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

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

ฝายปฏิบัติการหลักทรัพย / Operations Dept. (02) 618-1140,1143
แฟกซ / Fax : (02) 618-1120

หมายเลขเช็ค/Cheque No.

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

เช็คลงวันที่/Date

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

ชื่อธนาคาร/Bank Name

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

ชื่อสาขา/Branch

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

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

วันที่/Date.............................สาขาผูรับฝาก/Branch........................................

สำหรับธนาคาร / Bank’s copyสวนที่ 2

ชื่อผูถือหุน Name

......................................................................................................................

Ref 1

Ref 2

เลขบัตรประชาชนหรือเลขที่หนังสือสัญญาเดินทาง
/ ID or Passport Number

เลขทะเบียนผูถือหุน / Registration No.

สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร/For bank officer

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

จำนวนเงิน
Amount

บาท
Baht

จำนวนเปนตัวอักษร
Amount in words

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

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

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

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

ฝายปฏิบัติการหลักทรัพย / Operations Dept. (02) 618-1140,1143
แฟกซ / Fax : (02) 618-1120

หมายเลขเช็ค/Cheque No.

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

เช็คลงวันที่/Date

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

ชื่อธนาคาร/Bank Name

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

ชื่อสาขา/Branch

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

Subscription Form

 
กรณุานําส่งหลักฐานการชําระเงินฉบับนี�พรอ้มเอกสารการจองซื �อฯ ยื�นตอ่  บมจ. หลักทรพัย์บัวหลวง 
Please send this Bill Payment Form and Subscription Documents to Bualuang Securities PCL.

Subscription Form 
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่่จะซื�อหุ ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ�งส์ จํากัด
(มหาชน) ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ BTS-W3

สําหรับเจ้าหน้าที�ธนาคารโปรดทํารายการทันที 
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื�อหุ ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ�งส์ จํากัด
(มหาชน) ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ BTS-W3

เอกสารแนบท้าย 2
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