
เลขท่ี / No ………………………………………… 
ใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 6 (BTS-W6) 

Form for the Notification of Intention to Exercise the Right under the Warrants to Purchase the Newly Issued Ordinary Shares of BTS Group Holdings Public Company Limited No.6 (BTS-W6) 
เรียน   คณะกรรมการบริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน)       วนัท่ี ……………………………………………………… 
To      The Board of Directors of BTS Group Holdings Public Company Limited  Date  

ขา้พเจา้ (นาย / นาง / นางสาว / นิติบุคคล) ...................................................................................................................... วนั/เดือน/ปีเกิด ................................................................ สญัชาติ ......................................... อาชีพ ........................................................ 
I/We (Mr. / Mrs. / Miss / Juristic person)                  Date of birth    Nationality                   Occupations  

ท่ีอยูเ่ลขท่ี ................................................. ตรอก/ซอย .................................................................. ถนน.............................................................. แขวง/ต าบล ...................................................................... เขต/อ าเภอ ................................................................. 
Address number                      Lane/Soi       Road    Sub-district    District 

จงัหวดั .............................................................................. รหสัไปรษณีย ์............................................................... ประเทศ ............................................................................. โทรศพัท.์............................................................................................................... 
Province                       Postal code                Country        Telephone number 

□ บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย   เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน .…………………………….……….….……………   □ บุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว   เลขท่ีหนงัสือเดินทาง / ใบต่างดา้ว ……………………………………….…...………… 
     Thai individual person with the identification card number        Foreign individual person with the passport number 

□ นิติบุคคลสญัชาติไทย     เลขทะเบียนนิติบุคคล .……………………………………...……………………………   □ นิติบุคคลซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว     เลขทะเบียนนิติบุคคล .……….…………………………………………………...…….… 
   Thai juristic person with the corporate registration number         Foreign juristic person with the corporate registration number 

โปรดแนบหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง / Please attach a certified true copy of supporting documents for the exercise of the Warrants 

ในฐานะผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ตามรายละเอียดต่อไปน้ี 
being a Warrant Holder of BTS Group Holdings Public Company Limited (the “Company”), I/We hereby intend to exercise the rights to purchase the Company’s ordinary shares as stated below: 

จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิ (หน่วย) 
Number of Warrants to be exercised (Unit) 

อตัราการใช้สิทธ ิ
(ใบส าคญัแสดงสิทธิ : หุ้น) 

Exercise ratio (Warrant : Share) 

จ านวนหุ้นสามญัที่ได้จากการใช้สิทธิ (หุ้น) 
Number of ordinary shares derived from 

the exercise of Warrants (Shares) 

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) 
Exercise price (Baht / share) 

รวมเป็นเงินที่ต้องช าระในการซ้ือหุ้นสามญั (บาท) 
Totaling of payment of the subscribed shares (Baht) 

1 : 1 9.90 

พร้อมน้ี ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าซ้ือหุน้สามญัดงักล่าว มีรายละเอียดการช าระเงินดงัน้ี  /  I/We herewith submit the payment to purchase such ordinary shares, details as follows: 
1. ช าระผา่นเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) โดยการ  /  Payment at the counter of Siam Commercial Bank Public Company Limited via

□ โอนเงินผา่นระบบ Bill Payment / Money transfer via Bill Payment □ ฝาก เช็คบุคคล / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท ์ผา่นระบบ Bill Payment / Deposit cheque / cashier’s cheque / draft via Bill Payment

เลขท่ีเช็ค / Cheque number …………………………..…….……… ลงวนัท่ี / Dated …………….…..……………… ธนาคาร / Bank ………………...…..….……….……… สาขา / Branch ……………..…………………..……… 
สั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ ากัด (มหาชน) เพ่ือการจองซ้ือหลักทรัพย์” เลขท่ีบญัชีกระแสรายวนั 049-3-14530-4 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ  ากดั (มหาชน)  /  Payable to “AIRA Securities Public Company Limited For Securities Subscriptions” Current 
Account number 049-3-14530-4, Siam Commercial Bank Public Company Limited 
ทั้งน้ี กรณีช าระเป็นเชค็บุคคล / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท ์จะตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วนัท าการ และเช็คบุคคล / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท ์ดงักล่าวจะตอ้งลงวนัท่ีระหวา่ง 23 – 27 ธนัวาคม 2564 เท่านั้น  /  In case of 
payment by cheque / cashier’s cheque / draft, such payment must be available to call for collection in Bangkok within 1 business day and shall be dated during December 23 – 27, 2021 only) 

2. ช าระผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ โดยการ  /  Payment using electronic system via 
□ โอนเงินผา่นแอปพลิเคชนั SCB Easy / Payment via SCB Easy application □ โอนเงินผา่นเวบ็ไซต ์SCB Easy Net / Payment via website SCB Easy Net 

ระบุรายละเอยีด Ref.1 เป็นหมายเลขโทรศพัทข์องผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ และระบุ Ref.2 เป็นเลขประจ าตวัประชาชน หรือเลขท่ีหนงัสือเดินทาง หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล (แลว้แต่กรณี) และโอนเงินเขา้บญัชี “บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ ากัด (มหาชน) เพ่ือการจอง
ซ้ือหลักทรัพย์” เลขท่ีบญัชีกระแสรายวนั 049-3-14530-4 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  /  Please filling in the telephone number of the warrant holders in Ref.1 and the identification number or passport number or corporate registration number of the 
warrant holders (as the case may be) (Ref.2) and transfer money to “AIRA Securities Public Company Limited For Securities Subscriptions” Current Account number 049-3-14530-4, Siam Commercial Bank Public Company Limited. 

ขา้พเจา้ไดส่้งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิ / ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ และขอรับทอนใบส าคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) ดงัน้ี 
I/We hereby deliver the Warrant Certificate(s) / Warrant Substitute and request for the return of the remaining Warrants, which are not exercised (if any) as follows: 

□ ส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิ จ านวน .............................................................................ใบ ตามรายละเอียดดงัน้ี Amount of delivered Warrants …………………….………..…… certificate(s) with the following details: 
เลขท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ ................................................................ จ านวนหน่วย ..........................................................หน่วย Warrant Certificate(s) number ……………………………………. amount …………....……..…….……….. units 
รวมจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ส่งมา ............................................................................................................................หน่วย Total number of delivered Warrants ……..…………….……………………………..……….…......….…. units 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถา้มี) ................................................................................................................หน่วย Amount of the remaining Warrants which are not exercised (if any) …......……..........................................…. units 

□ ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ เลขท่ี …………..……………………..……. จ านวน .........................................................หน่วย Warrant Substitute number ……………….……………….…. amount …………...………….…………..….. units 

เมื่อขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัดงักล่าว ขา้พเจา้ตกลงใหด้  าเนินการส่งมอบหุน้ ดงัน้ี (โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง)  /  Upon being allocated the subscribed shares, I/We agree that the shares shall be delivered as follow (choose one only) 
□ ให้ฝากหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดัสรรในนามของ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดัเพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการให้บริษทั ................................................................................. สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี ………………………..….…... (ระบุช่ือใดช่ือหน่ึง

ตามรายช่ือท่ีปรากฏดา้นหลงัแบบฟอร์มน้ี) น าหลกัทรัพยเ์ขา้ฝากไวก้บับริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ลขท่ี ……………………..… ซ่ึงขา้พเจา้มีอยู่กบับริษทันั้น (ช่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิตอ้งตรงกบัช่ือ
บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์มิฉะนั้นจะด าเนินการออกใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บจดัสรรตามการใชสิ้ทธินั้นไวใ้นนามของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิและจดัส่งใบหุน้ท่ีไดรั้บการจดัสรรตามการใชสิ้ทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ระบุไวข้า้งตน้) 
Deposit the allotted shares in the name of “the Thailand Securities Depository Co., Ltd. for Depositors” and proceed for ………………………..………...………..… Participant No. ……..………………..…. (specify one of the companies listed on the 
back of this form), to deposit the said shares with the “Thailand Securities Depository Co., Ltd. for securities trading account No …………..……….……., maintained at such company. (The name of the Warrant Holder must correspond to the securities 
trading account name, otherwise, a share certificate in the name of Warrant Holder will be issued and delivered to the name and address as stated above by registered mail) 

□ ใหฝ้ากใบหุน้สามญัท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” (“TSD”) และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั TSD โดยน าเขา้บญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยส์มาชิกเลขท่ี 600 เพื่อขา้พเจา้ (บญัชี 600)
Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.” (“TSD”) and deposit those shares with TSD under Issuer Account for my/our name - Account No. 600 (Account No. 600) 

□ ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บจดัสรรตามการใชสิ้ทธินั้นไวใ้นนามของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิและจดัส่งใบหุน้ท่ีไดรั้บการจดัสรรตามการใชสิ้ทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ระบุไวข้า้งตน้
Issue a share certificate in my/our name and deliver to me/us under the name and address as stated above by registered mail. 

ขา้พเจา้ตกลงยืนยนัว่าจะไม่เพิกถอนการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั และหากขา้พเจา้ไม่ส่งใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบร้อย พร้อมดว้ยหลกัฐานการช าระเงินมาถึงตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิภายใน
ก าหนดระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ หรือหากเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท ์ท่ีสัง่จ่ายไม่ผา่นการเรียกเก็บ ใหถื้อว่าการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ 
I/We hereby confirm that this subscription is irrevocable if I/We do not return this duly completed form together with the evidence of payment to the Agent Receiving Exercise Intention within the period for the notification of the intention to exercise the 
Warrants or the Cheque, Cashier’s Cheque or Bank Draft has not been honored, it shall deem that the notification of the intention to exercise the Warrant is nullified without being exercised. 

ลงช่ือ/Signed ......................................................................................... ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ / Warrant Holder 
        (    ) 

หลกัฐานการรับแบบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิของ BTS-W6 คร้ังที ่2  (ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย) 
SUBSCRIPTION RECEIPT for the 2nd Exercise of the BTS-W6 Warrants  (WARRANT HOLDER PLEASES ALSO FILL IN THIS PART) 

วนัท่ี / Date …………………………………………….. เลขท่ี / No ……………………………………………... 
บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บเงินจาก  ………………………………………………………………….……………………………………………………………….......…. เพื่อใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ BTS-W6 
BTS Group Holdings Public Company Limited has received money from    to purchase the ordinary shares of the Company under the BTS-W6 Warrants 

จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิ (หน่วย) 
Number of Warrants to be exercised (Unit) 

อตัราการใช้สิทธ ิ
(ใบส าคญัแสดงสิทธิ : หุ้น) 

Exercise ratio (Warrant : Share) 

จ านวนหุ้นสามญัที่ได้จากการใช้สิทธิ (หุ้น) 
Number of ordinary shares derived from 

the exercise of Warrants (Shares) 

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) 
Exercise price (Baht / share) 

รวมเป็นเงินที่ต้องช าระในการซ้ือหุ้นสามญั (บาท) 
Totaling of payment of the subscribed shares (Baht) 

1 : 1 9.90 

□ โอนเงินผา่นระบบ Bill Payment / Money transfer via Bill Payment □ โอนเงินผา่นแอปพลิเคชนั SCB Easy / Payment via SCB Easy application □ โอนเงินผา่นเวบ็ไซต ์SCB Easy Net / Payment via website SCB Easy Net 
□ เชค็บุคคล/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท ์/ Cheque/Cashier’s cheque/Draft      เลขท่ี / Number ................................................... ลงวนัท่ี / Dated............................................... ธนาคาร / Bank ........................................................ สาขา / Branch..................................... 
□ ฝากหลกัทรัพยใ์นนาม “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดัเพื่อผูฝ้าก” / Deposit shares in the name of TSD for   สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี/Participant No........……..................บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ลขท่ี/Trading account No……...............….….. 
□ ฝากใบหุน้ในนาม “บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” โดยเขา้บญัชีของผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อขา้พเจา้ / Issue a share certificate in the name of TSD under Account No. 600 
□ ออกใบหุน้ในนามผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ / Issue the share certificate in the name of the warrant holder 

เจา้หนา้ท่ีผูรั้บมอบอ านาจ / Authorized Officer ………………………………………………………………….. 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1 / Attachment 1




