
 

  เลขที�................................................................... 

ใบแจ้งความจาํนงการใช้สิทธิ  
ของใบสาํคัญแสดงสิทธิที�จะซื !อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัท บีทเีอส กรุ๊ป โฮลดิ !งส์ จาํกัด (มหาชน) ครั!งที� 3 (“BTS-W3”) 

(สาํหรับการใช้สิทธิครั!งสุดท้ายเท่านั !น) 
 

เรียน  คณะกรรมการบริษัท บีทเีอส กรุ๊ป โฮลดิ !งส์ จาํกัด (มหาชน) วันที�ยื�นความจาํนง...................................................                                                           

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื !อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัท บีทีเอส  กรุ๊ป โฮลดิ !งส์ จํากัด (มหาชน) (“ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ”) 

โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี !ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน 

ข้าพเจ้า (โปรดระบปุระเภทผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ) 

o บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขประจําตวัประชาชน  

o นิติบุคคลสญัชาติไทย  เลขทะเบยีนนิติบุคคล. .................................................................................... 

o บคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว  เลขที ใบต่างด้าว/หนงัสอืเดินทาง  ......................................................... 

o นิติบุคคลสญัชาติต่างด้าว เลขทะเบยีนนิติบุคคล ......................................................................... 

ชื อ o นาย o นาง o นางสาว o นิติบคุคล ............................................................................................................................. ..................................................................................................... เพศ o ชาย o หญิง  
ที อยู่ที สามารถติดต่อได้ที บ้านเลขที ....................................หมู่ที ...................ตรอก/ซอย...........................................................................ถนน.........................................................................................................................    

แขวง/ตําบล ....................................................................... เขต/อําเภอ ............................................................................ จงัหวดั ........................................................รหสัไปรษณีย์ ........................................  

โทรศพัท์ ........................................................................................................................... อีเมล์ ............................................................... สญัชาติ ................................ อาชีพ ..................................................................   

วนั/เดือน/ปี เกิด (ปี ค.ศ.) ..........................................  เลขประจําตวัผู้ เสยีภาษี ..........................................................................  ประเภทของการหกัภาษี ณ ที จ่าย   o ไม่หกัภาษี ณ ที จ่าย     o หกัภาษี ณ ที จ่าย 

ในฐานะผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิของบริษัท บทีีเอส กรุ๊ป โฮลดิ "งส์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที จะใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที จะซื "อหุ้นสามญัเพิ มทนุของบริษัทฯ  
จํานวน......................................................................................................หน่วย ในอตัราใช้สทิธิ # หน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธิ ต่อ # หุ้นสามญัเพิ มทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี " 

กรณีถือเป็นใบสาํคญัแสดงสทิธิ ใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ  

เลขที ใบสาํคญัแสดงสทิธิ เลขที เอกสาร วนัที  เลขที สมาชิก จํานวนหุ้น 

     

           ราคาใช้สทิธิ (บาทต่อหุ้น)  12.00                                                                                         รวมเป็นเงินทั "งสิ "น (บาท)  
 

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ ตามที�แสดงความประสงค์ข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงให้ดาํเนินการดงัต่อไปนี !:  (ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ�งเท่านั !น โปรดทาํเครื�องหมาย ü ในช่องที�เลือก) 

o ในกรณีที� มีบัญชีซื !อขายหลักทรัพย์  :  ให้ฝากหลักทรัพย์ตามจํานวนที ได้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธินั "นไว้ในชื อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื อผู้ ฝาก” และดําเนินการให้
บริษัท………………....………………………........................................สมาชิกผู้ฝากเลขที ………………...........................นําหลกัทรัพย์ เข้าฝากไว้กับบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื อเข้าบญัชีซื "อ
ขายหลกัทรัพย์ชื อ...................................................................................................................เลขที ……………………………..……..…ซึ งข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทหลกัทรัพย์นั "น (ชื อผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิต้องตรงกบัชื อ
บญัชีซื "อขายหลกัทรัพย์มิฉะนั "นจะดําเนินการออกใบหุ้นสามัญเพิ มทุนตามจํานวนที ได้รับจัดสรรตามการใช้สิทธินั "นไว้ในนามของผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิและจัดส่งใบหุ้ นที ได้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธิทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีนตามที อยู่ที ระบไุว้ข้างต้น)  

o ในกรณีที�ไม่มีบัญชีซื !อขายหลักทรัพย์ :   

o ให้ฝากใบหุ้นสามญัเพิ มทุนตามจํานวนที ได้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธินั "นไว้ในชื อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั” และนําหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั โดยนําเข้า
บญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที  600 เพื อข้าพเจ้า (กรณีเลือกรับหุ้นเข้าบัญชี 600 ในช่องนี ! กรุณากรอก “แบบสอบถามเพื�อหาข้อบ่งชี !การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (สําหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
เฉพาะผู้ประสงค์นําหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)” และ “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิตบุิคคล)” เพื�อนําส่งให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด (“TSD”) ทั !งนี ! ในกรณีไม่จัดทําเอกสารตามที� TSD กําหนด หรือ มีข้อบ่งชี !ว่าท่านอาจเป็นบุคคลอเมริกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่นําฝากหุ้นเข้าบัญชี 600 โดยจะดําเนินการออกใบหุ้นและจัดส่ง
ตามที�อยู่ข้างต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแทน)  

o ให้ออกใบหุ้นสามญัเพิ มทนุตามจํานวนที ได้รับจัดสรรตามการใช้สทิธินั "นไว้ในนามของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิและจัดส่งใบหุ้นที ได้รับการจดัสรรตามการใช้สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน ตามที อยู่ที ระบไุว้ข้างต้น โดยข้าพเจ้า 

อาจได้รับใบหุ้นภายหลงัจากที ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีนและอนญุาตให้ทําการซื "อขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 

พร้อมกันนี ! ข้าพเจ้าขอส่งเงนิตามจาํนวนในการใช้สิทธิดงักล่าวผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ตามแบบฟอร์มที�กําหนด โดย 

  o  เงินโอน เข้าบญัชีเงินฝากชื อ “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จาํกัด (มหาชน) เพื�อการจองซื !อหลักทรัพย์ 2” หรือ 

  o เช็คบคุคล o  แคชเชียร์เช็ค o  ดร๊าฟท์ เลขที เช็ค...........................................วนัที .................................................ธนาคาร....... ....................................................สาขา....................................................โดยสั งจ่าย 
“บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เพื�อการจองซื !อหลักทรัพย์ 2” (ในกรณีที ส่งค่าใช้สทิธิในการซื "อหุ้นเป็นเช็คบคุคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสาํนักหกับญัชีในเขตเดียวกันภายในวนัที  30 ตลุาคม 2561) 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะใช้สิทธิซื "อหุ้นสามัญเพิ มทุนและจะไม่ยกเลิกการใช้สิทธิซื "อหุ้นสามญัเพิ มทุนข้างต้นนี " แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนที ระบุไว้ข้างต้น 
หรือไม่กรอกรายละเอียดในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิให้ครบถ้วน หรือไม่ปิดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) หรือไม่ชําระเงินตามจํานวนในการใช้สทิธิดงักลา่วให้ครบถ้วน หรือไม่นําสาํเนาใบนําฝาก (Bill Payment) การชําระเงินตามจํานวนในการ
ใช้สทิธิดงักลา่ว มาถงึตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิของบริษัทฯ ภายในกําหนดระยะเวลาแจ้งความจํานงการใช้สทิธิในแต่ละครั "ง ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ ดําเนินการตามวิธีการและเงื อนไขที ระบไุว้ในข้อกําหนดสิทธิของ BTS-W3  
 

                                                                                                                                                ลงชื อ .................................................................................... ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

                                                                                                                     (...................................................................................)        

 

หลักฐานการรับแบบฟอร์มใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิของ BTS-W3 (ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี !ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน)  

เลขที ………………….…………………………..                                                                                                                                                                                     วนัที ........................................................................ 

ข้าพเจ้า  ......................................................................................................ประสงค์ใช้สทิธิซื "อหุ้นสามัญเพิ มทนุของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ "งส์ จํากดั (มหาชน) ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิจํานวน.............................................หุ้น ในราคา
หุ้นละ  12.00 บาท  รวมเป็นเงิน.......................................................................................................................บาท (.............................................................................................................................................................................บาท)  
โดยชําระผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ตามแบบฟอร์มที กําหนด โดย 

o  เงินโอน เข้าบญัชีเงินฝากชื อ “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เพื�อการจองซื !อหลักทรัพย์ 2”  

o  เช็คบคุคล o  แคชเชียร์เช็ค o  ดร๊าฟท์ เลขที เช็ค...........................................วนัที .................................................ธนาคาร........... ................................................สาขา....................................................โดยสั งจ่าย 
 “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เพื�อการจองซื !อหลักทรัพย์ 2”  

พร้อมกนันี " หากได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ มทนุ ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทฯ ดําเนินการส่งมอบหุ้นดงันี " 
o ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื อผู้ฝาก” เลขที สมาชิกผู้ฝาก.........................................................บญัชีซื "อขายหลกัทรัพย์เลขที  .............................................................................. 
o ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั” โดยเข้าบญัชีของผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที  600 เพื อข้าพเจ้า          

o ออกใบหุ้น                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                          เจ้าหน้าที ผู้ รับมอบอํานาจ ............................................................. 

เอกสารแนบท้าย 1 
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