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

ใบแจงความจํานงการใชสิทธิ 
ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 4 (BTS-W4) 

 

เรียน  คณะกรรมการบริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) วันที่ยื่นความจํานง...................................................                                                           
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o บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจําตัวประชาชน  

o นิติบุคคลสัญชาติไทย  เลขทะเบียนนิติบุคคล. .................................................................................... 

o บุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว  เลขท่ีใบตางดาว/หนังสือเดินทาง  WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 

o นิติบุคคลสัญชาติตางดาว เลขทะเบียนนิติบุคคล ......................................................................... 

P3ª4 o นาย o นาง o นางสาว o นิติบุคคล .................................................................................................................................. ................................................................................................ เพศ o ชาย o O:>=  

ที่อยูที่สามารถติดตอได บานเลขที่....................................หมูที่...................ตรอก/ซอย...........................................................................ถนน.........................................................................................................................WW    

แ ข ว ง Xตํ า บ ล  ....................................................................... เ ข ต /อํ า เ ภ อ  ............................................................................ จั ง ห วั ด  ........................................................ร หั ส ไ ป ร ษ ณี ย  WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
โทรศัพท ........................................................................................................................... อีเมล ............................................................... สัญชาติ ...............................................อาชีพ WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW  

วันXเดือน/ป เกิด (ป ค.ศ.) ......................................................... เลขประจําตัวผูเสียภาษี ..........................................................................  ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จาย    o ไมหักภาษี ณ ที่จาย     o O9DU)BC Ë ?Cª,Y)Z 

มีความประสงคที่จะใชสิทธµิ)Nã567)89:;6<=6>?@>?Cª,/ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน...................................................หนวย ในอัตราการใชสิทธ ิหนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ ตอ 1 หุนสามัญเพิ่มทุน H<ZNCA)ZJ/+4CZ<<9=-CK 
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o ในกรณีที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย  : ใหฝากหลักทรัพยตามจํานวนที่ ไดรับการจัดสรรตามการใชสิทธินั้นไว ในชื่อ  “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย  (ประเทศไทย ) จํากัด เพื่อ ผูฝาก” และดําเนินการให 
บริษัท………………………………………....………………………........................................สมาชิกผูฝากเลขที่………………..........................................นําหลักทรัพย เขาฝากไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย  
(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อเขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพยชื่อ...................................................................................................................เลขที่……………………………..……..…ซึ่งขาพเจามีอยูกับบริษัทหลักทรัพยนั้น (ชื่อ 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตองตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย มิฉะนั้นจะดําเนินการออกใบหุนสามัญเพิ่มทุนตามจํานวนท่ีไดรับจัดสรรตามการใชสิทธินั้นไวในนามของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิและจัดสงใบหุนที่ไดรับการ
จัดสรรตามการใชสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวขางตน)  

o ในกรณีที่ไมมีบัญชซีื้อขายหลักทรัพย :   

o ใหฝากใบหุนสามัญเพิ่มทุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรตามการใชสิทธินั้นไวในชื่อ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุนเขาฝากไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเขา
บัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขาพเจา (กรณีเลือกรับหุนเขาบัญชี 600 ในชองน้ี กรุณากรอก “แบบสอบถามเพื่อหาขอบงชี้การเปนบุคคลสหรัฐฯ (สําหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) 
เฉพาะผูประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีผูออกหลักทรัพย (Issuer Account)” และ “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” เพื่อนําสงใหแกบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํากัด (“TSD”) ท้ังน้ี ในกรณีไมจัดทําเอกสารตามท่ี TSD กําหนด หรือ มีขอบงชี้วาทานอาจเปนบุคคลอเมริกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไมนําฝากหุนเขาบัญชี 600 โดยจะดําเนินการออกใบหุนและ
จัดสงตามท่ีอยูขางตนทางไปรษณียลงทะเบียนแทน)  

o ใหออกใบหุนสามัญเพิ่มทุนตามจํานวนที่ไดรับจัดสรรตามการใชสิทธินั้นไวในนามของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิและจัดสงใบหุนที่ไดรับการจัดสรรตามการใชสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียน ตามที่อยูที่ระบุไวขางตน โดยขาพเจา
4),]<'A95ã5OE'-U)ZOJ9=,)D?CªµJ)<OJ9D?A9*ZL;OY=GA/+?Í]?ZA95OE'-<9=DJY)Ç+G¡-OJ9D?A9*ZL,<?/+5CZ-;J/4-E:)µãO'?7)D)A_3K4&)Z]<'ã-µJ)ดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว 

*A'4ND9--CK &')*+,')&4P7)A/+=>-µ)N,7)-Ç-ã-D)AãP'6>?@><9=DJY)ÇH<Z

o เงินโอน  เขาบัญชีเงินฝากชื่อ “บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด เพื่อการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส” บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 0001-114-005063-8 ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ 

o เช็คบุคคล o แคชเชียรเช็ค o  ดราฟท   เลขท่ีเช็ค...........................................วันท่ี.................................................ธนาคาร........... ...... ..........................................สาขา....................................................โดยส่ังจาย 

�บริษัทหÅ̀abc̀def bghiaj klmàn pdqrsamctujhgbvgtwhlmx̀yzhn{hgbvg w|k} w~b~psh ac��� i�Ång�{hf ” (ในกรณีที่ชําระคาใชสิทธิในการซื้อหุนเปนเช็คบุคคล แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท จะตองสามารถเรียกเก็บเงินไดใน

DAE=+?*NO)-8AU)Zã- 2 วันทําการ) 

&')*+,')&4A95A4=;J/µDJ=ÇY),/ãP'6>?@>_3K4OE'-6)N9:+*>ªN?E-;J/,/]NYZD+J>DD)AãP'6>?@>_3K4OE'-6)N9:+*>ªN?E-&')=µ'--CK ;µYO)D&')*+,')]NY6Y=ã567)89:;6<=6>?@> OA34ã5;?-ã567)89:;6<=6>?@>µ)N,7)-Ç-?CªA/5E]Ç'&')=µ'-
OA34]NYDA4DA)ZJ/+4CZ<ã-ใบแจงความจํานงการใชสิทธิใหครบถวน หรือไมปดอากรแสตมป (ถามี) หรือไมชําระเงินตามจํานวนในการใชสิทธิดังกลาวใหครบถวน หรือไมนําสําเนาใบนําฝาก (Pay in Slip) การชําระ+=>-µ)N,7)-Ç-ã-D)AãP'
สิทธิ<9=DJY)Ç มาถึงตัวแทนรับแจงความจํานงในการใชสิทธิของบริษัทฯ ภายในกําหนดระยะเวลาแจงความจํานงการใชสิทธิในแตละครั้ง ขาพเจายินยอมใหบริษัทฯ ดําเนินการตามวิธีการและเง่ือนไขที่ระบุไวในขอกําหนดสิทธิของ BTS-W�  

                   ลงชื่อ .................................................................................... ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 
(...................................................................................)        
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+J&?Cª������������������������������������������������������������                                                                                                                                                                                     วันท่ี........................................................................ 

5A>B9?OJ9D?A9*ZL ?>6HD' ,7)D9< ã-.)-/µ9Ç;?-A95;,'=8Ç)N,7)-=D)AãP'6>?@> ]<'A95+=>-,)D MP3ª4µ)N;55;6<=8Ç)N,7)-=D)AãP'6>?@>Q WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW........ เพื่อซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทR
จํานวน..........WWWW...............................หุน ในราคาหุนละ 10.50 บาท รวมเปนเงิน....................................................................................บาท    (..........................................................................................................................บาท) 

H<ZP7)A/+G¡- o  เงินโอน    o เช็คบุคคล o แคชเชียรเช็ค o   ดราฟท  เลขท่ีเช็ค ................................................................................................................วันท่ี....................................................................................... 
@-)8)A .......................................................................... สาขา .......................................................................................พรอมกันน้ี หากไดรับการจดัสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ขาพเจาตกลงใหบริษัทฯ ดําเนินการสงมอบหุนดังนี้ 

o ฝากใบหุนในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” เลขท่ีสมาชิกผูฝาก.............................................บัญชีซื้อขายหลักทรัพยเลขท่ี ......................................................................................... 

o ฝากใบหุนในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” โดยเขาบัญชีของผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขท่ี 600          

o ออกใบหุนในนามผูใชสิทธิซื้อ                                                                                                                                                                                                
   เจาหนาท่ีผูรับมอบอํานาจ .......................................................................................................... 
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