
 

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

ใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ 
ของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 4 (BTS-W4) 

 

เรียน  คณะกรรมการบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) วันที่ยื่นความจ านง...................................................                                                            

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์จ ากัด (มหาชน) (“ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ”) 

โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วนชัดเจนด้วยตัวบรรจง 

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (โปรดระบุประเภทผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ) 

 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจ าตัวประชาชน  

 นิติบุคคลสัญชาติไทย  เลขทะเบียนนิติบุคคล. .................................................................................... 

 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว  เลขท่ีใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง  ......................................................... 

 นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว เลขทะเบียนนิติบุคคล ......................................................................... 

ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล .................................................................................................................................. ................................................................................................ เพศ  ชาย  หญิง  
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่....................................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย...........................................................................ถนน...........................................................................................................................    
แขว ง /ต าบล  ....................................................................... เ ขต /อ า เ ภอ  ............................................................................ จั งหวั ด  ........................................................ร หั ส ไ ป รษณี ย์  ........................................  
โทรศัพท ์........................................................................................................................... อีเมล ............................................................... สัญชาติ ...............................................อาชีพ ......................................................   
วัน/เดือน/ปี เกิด (ปี ค.ศ.) ......................................................... เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ..........................................................................  ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย     ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย      หักภาษี ณ ที่จ่าย 
มีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน......................................หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ ในอัตราการใช้สิทธ ิ1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1.011 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 

กรณีถือเป็นใบส าคัญแสดงสิทธิ ใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ  

เลขท่ีใบส าคัญแสดงสิทธิ เลขท่ีเอกสาร วันท่ี เลขท่ีสมาชิก จ านวนหุ้นสามัญ (หุ้น) (หากมีเศษหุ้น ให้ตัดเศษท้ิง)* 

    __________________________________________.00  

ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินท้ังส้ิน (บาท) (หากมีเศษของบาท ให้ตัดเศษท้ิง)** จ านวนเงิน (ตัวอักษร) 

10.384  ________________________________________________.00    
*หากจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีแสดงความจ านงในการใช้สิทธิ ค านวณจ านวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นท้ิง 

**หากจ านวนเงินท่ีค านวณได้จากการใช้สิทธิ มีเศษของบาท ให้ตัดเศษของบาทท้ิง  

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัทฯ ตามที่แสดงความประสงค์ข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ (ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่านั้น โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก) 
 ในกรณีที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์  : ให้ฝากหลักทรัพย์ตามจ านวนที่ ไ ด้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธินั้นไว้ ในชื่อ  “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  (ประเทศไทย ) จ ากัด เพื่อ ผู้ฝาก” และด าเนินการให ้

บริษัท………………………………………....………………………........................................สมาชิกผู้ฝากเลขที่………………..........................................น าหลักทรัพย์ เข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  
(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ชื่อ...................................................................................................................เลขที่……………………………..……..…ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์นั้น (ชื่อ 
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ มิฉะนั้นจะด าเนินการออกใบหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามจ านวนท่ีได้รับจัดสรรตามการใช้สิทธินั้นไว้ในนามของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิและจัดส่งใบหุ้นที่ได้รับการ
จัดสรรตามการใช้สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น)  

 ในกรณีที่ไม่มีบัญชซีื้อขายหลักทรัพย์ :   
 ให้ฝากใบหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธินั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด” และน าหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยน าเข้า

บัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (กรณีเลือกรับหุ้นเข้าบัญชี 600 ในช่องน้ี กรุณากรอก “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (ส าหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) 
เฉพาะผู้ประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)” และ “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” เพื่อน าส่งให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด (“TSD”) ท้ังน้ี ในกรณีไม่จัดท าเอกสารตามท่ี TSD ก าหนด หรือมีข้อบ่งชี้ว่าท่านอาจเป็นบุคคลอเมริกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่น าฝากหุ้นเข้าบัญชี 600 โดยจะด าเนินการออกใบหุ้นและ
จัดส่งตามท่ีอยู่ข้างต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแทน)  

 ให้ออกใบหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามจ านวนที่ได้รับจัดสรรตามการใช้สิทธินั้นไว้ในนามของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิและจัดส่งใบหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น โดยข้าพเจ้า
อาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ท าการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 

พร้อมกันน้ี ข้าพเจ้าขอช าระเงินตามจ านวนในการใช้สิทธดัิงกล่าวโดย   
   เงินโอน  เข้าบัญชีเงินฝากชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด เพื่อการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์” บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 0001-114-005063-8 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
   เช็คบุคคล  แคชเชียร์เช็ค   ดร๊าฟท ์  เลขท่ีเช็ค...........................................วันท่ี.................................................ธนาคาร........... ...... ..........................................สาขา....................................................โดยส่ังจ่าย 
“บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด เพื่อการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์” (ในกรณีที่ช าระค่าใช้สิทธิในการซื้อหุ้นเป็นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ใน
กรุงเทพมหานครภายใน 2 วันท าการ) 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและจะไม่ยกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นน้ี แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิตามจ านวนท่ีระบุไว้ข้างต้น 
หรือไม่กรอกรายละเอียดในใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิให้ครบถ้วน หรือไม่ปิดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) หรือไม่ช าระเงินตามจ านวนในการใช้สิทธิดังกล่าวให้ครบถ้วน หรือไม่น าส าเนาใบน าฝาก (Pay in Slip) การช าระเงินตามจ านวนในการใช้
สิทธิดังกล่าวมาถึงตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิของบริษัทฯ ภายในก าหนดระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ ด าเนินการตามวิธีการและเง่ือนไขที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิของ BTS-W4  

 

                                                                                                                                                ลงชื่อ .................................................................................... ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ 
                                                                                                                     (...................................................................................)        

 

หลักฐานการรับใบแจง้ความจ านงการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ (ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีให้ครบถ้วนชัดเจนด้วยตัวบรรจง)  

เลขท่ี............................................................                                                                                                                                                                                     วันท่ี........................................................................ 
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด ในฐานะตัวแทนรับแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ ได้รับเงินจาก (ชื่อตามแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิ) .................................................................................................... เพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
จ านวน.............................................หุ้น ในราคาหุ้นละ 10.384 บาท รวมเป็นเงิน....................................................................................บาท    (..........................................................................................................................บาท) 
โดยช าระเป็น   เงินโอน  เช็คบุคคล  แคชเชียร์เช็ค  ดร๊าฟท ์ เลขท่ีเช็ค ................................................................................................................วันท่ี....................................................................................... 
ธนาคาร .......................................................................... สาขา .......................................................................................พร้อมกันน้ี หากได้รับการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทฯ ด าเนินการส่งมอบหุ้นดังนี้ 

 ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” เลขท่ีสมาชิกผู้ฝาก.............................................บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขท่ี ......................................................................................... 
 ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด” โดยเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600          
 ออกใบหุ้นในนามผู้ใช้สิทธิซื้อ                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                          เจ้าหน้าท่ีผู้รับมอบอ านาจ .......................................................................................................... 

เอกสารแนบท้าย 


