สิ� งที�ส่งมาด้วย 1 / Attachment 1
เลขที่ / No …………………………………………
ใบแจ้งความจานงการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 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)
เรี ยน คณะกรรมการบริ ษทั บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
To The Board of Directors of BTS Group Holdings Public Company Limited

วันที่ ………………………………………………………
Date

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว / นิติบุคคล) ...................................................................................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด ................................................................ สัญชาติ ......................................... อาชีพ ........................................................
I/We (Mr. / Mrs. / Miss / Juristic person)
Date of birth
Nationality
Occupations
ที่อยูเ่ ลขที่ ................................................. ตรอก/ซอย .................................................................. ถนน.............................................................. แขวง/ตาบล ...................................................................... เขต/อาเภอ .................................................................
Address number
Lane/Soi
Road
Sub-district
District
จังหวัด .............................................................................. รหัสไปรษณี ย ์ ............................................................... ประเทศ ............................................................................. โทรศัพท์................................................................................................................
Province
Postal code
Country
Telephone number
□ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน .…………………………….……….….……………
Thai individual person with the identification card number

□ บุคคลธรรมดาซึ่งเป็ นคนต่างด้าว เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว ……………………………………….…...…………
Foreign individual person with the passport number

□ นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล .……………………………………...……………………………
□ นิติบุคคลซึ่งเป็ นคนต่างด้าว เลขทะเบียนนิติบุคคล .……….…………………………………………………...…….…
Thai juristic person with the corporate registration number
Foreign juristic person with the corporate registration number
โปรดแนบหลักฐานประกอบการใช้ สิทธิ พร้ อมลงนามรั บรองสาเนาถูกต้ อง / Please attach a certified true copy of supporting documents for the exercise of the Warrants
ในฐานะผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ตามรายละเอียดต่อไปนี้
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:
จานวนหน่ วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้ สิทธิ (หน่ วย)
Number of Warrants to be exercised (Unit)

อัตราการใช้ สิทธิ
(ใบสาคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)
Exercise ratio (Warrant : Share)
1:1

จานวนหุ้นสามัญที่ได้ จากการใช้ สิทธิ (หุ้น)
Number of ordinary shares derived from
the exercise of Warrants (Shares)

ราคาใช้ สิทธิ (บาท/หุ้น)
Exercise price (Baht / share)

รวมเป็ นเงินที่ต้องชาระในการซื้อหุ้นสามัญ (บาท)
Totaling of payment of the subscribed shares (Baht)

9.90

พร้อมนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าซื้อหุน้ สามัญดังกล่าว มีรายละเอียดการชาระเงินดังนี้ / I/We herewith submit the payment to purchase such ordinary shares, details as follows:
1. ชาระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) โดยการ / Payment at the counter of Siam Commercial Bank Public Company Limited via
□ โอนเงินผ่านระบบ Bill Payment / Money transfer via Bill Payment
□ ฝาก เช็คบุคคล / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊ าฟท์ ผ่านระบบ Bill Payment / Deposit cheque / cashier’s cheque / draft via Bill Payment
เลขที่เช็ค / Cheque number …………………………..…….……… ลงวันที่ / Dated …………….…..……………… ธนาคาร / Bank ………………...…..….……….……… สาขา / Branch ……………..…………………..………
สั่งจ่าย “บริ ษัทหลักทรั พย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน) เพื่ อการจองซื้ อหลักทรั พย์ ” เลขที่บญั ชี กระแสรายวัน 049-3-14530-4 ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) / Payable to “AIRA Securities Public Company Limited For Securities Subscriptions” Current
Account number 049-3-14530-4, Siam Commercial Bank Public Company Limited
ทั้งนี้ กรณี ชาระเป็ นเช็คบุคคล / แคชเชียร์ เช็ค / ดร๊ าฟท์ จะต้องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานครภายใน 1 วันทาการ และเช็คบุคคล / แคชเชียร์ เช็ค / ดร๊ าฟท์ ดังกล่าวจะต้องลงวันที่ระหว่าง 23 – 27 ธันวาคม 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. ชาระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการ / Payment using electronic system via
□ โอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy / Payment via SCB Easy application

□ โอนเงินผ่านเว็บไซต์ SCB Easy Net / Payment via website SCB Easy Net

ระบุรายละเอียด Ref.1 เป็ นหมายเลขโทรศัพท์ของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และระบุ Ref.2 เป็ นเลขประจาตัวประชาชน หรื อเลขที่หนังสื อเดินทาง หรื อเลขทะเบียนนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี ) และโอนเงินเข้าบัญชี “บริ ษัทหลักทรั พย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน) เพื่อการจอง
ซื้ อหลักทรั พย์” เลขที่บญั ชีกระแสรายวัน 049-3-14530-4 ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (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.

ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิ / ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ และขอรับทอนใบสาคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ดังนี้
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:
□ ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิ จานวน .............................................................................ใบ ตามรายละเอียดดังนี้
Amount of delivered Warrants …………………….………..…… certificate(s) with the following details:
เลขที่ใบสาคัญแสดงสิทธิ ................................................................ จานวนหน่วย ..........................................................หน่วย Warrant Certificate(s) number ……………………………………. amount …………....……..…….……….. units
รวมจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ส่งมา ............................................................................................................................หน่ วย Total number of delivered Warrants ……..…………….……………………………..……….…......….…. units
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี) ................................................................................................................หน่วย Amount of the remaining Warrants which are not exercised (if any) …......……..........................................…. units
□ ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ เลขที่ …………..……………………..……. จานวน .........................................................หน่วย Warrant Substitute number ……………….……………….…. amount …………...………….…………..….. units
เมื่อข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการส่งมอบหุน้ ดังนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) / Upon being allocated the subscribed shares, I/We agree that the shares shall be delivered as follow (choose one only)
□ ให้ฝากหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรในนามของ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัดเพื่อผูฝ้ าก” และดาเนินการให้บริ ษทั ................................................................................. สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่ ………………………..….…... (ระบุชื่อใดชื่อหนึ่ง
ตามรายชื่อที่ปรากฏด้านหลังแบบฟอร์ มนี้ ) นาหลักทรัพย์เข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้าบัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์เลขที่ ……………………..… ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กบั บริ ษทั นั้น (ชื่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิตอ้ งตรงกับชื่อ
บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ มิฉะนั้นจะดาเนินการออกใบหุน้ สามัญตามจานวนที่ได้รับจัดสรรตามการใช้สิทธิน้ นั ไว้ในนามของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิและจัดส่งใบหุน้ ที่ได้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธิทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ระบุไว้ขา้ งต้น)
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)
□ ให้ฝากใบหุน้ สามัญที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” (“TSD”) และนาหุน้ เข้าฝากไว้กบั TSD โดยนาเข้าบัญชีของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (บัญชี 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)
□ ให้ออกใบหุน้ สามัญตามจานวนที่ได้รับจัดสรรตามการใช้สิทธิน้ นั ไว้ในนามของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิและจัดส่งใบหุน้ ที่ได้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธิทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ระบุไว้ขา้ งต้น
Issue a share certificate in my/our name and deliver to me/us under the name and address as stated above by registered mail.
ข้าพเจ้าตกลงยืนยันว่าจะไม่เพิกถอนการใช้สิทธิซ้ื อหุ ้นสามัญ และหากข้าพเจ้าไม่ส่งใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิซ้ือหุ ้นสามัญที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรี ยบร้อย พร้อมด้วยหลักฐานการชาระเงินมาถึงตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ภายใน
กาหนดระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ หรื อหากเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดร๊ าฟท์ ที่สงั่ จ่ายไม่ผา่ นการเรี ยกเก็บ ให้ถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ
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.
ลงชื่อ/Signed ......................................................................................... ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ / Warrant Holder
(
)

หลักฐานการรับแบบแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิของ BTS-W6 ครั้งที่ 2 (ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิโปรดกรอกข้อความในส่ วนนี้ด้วย)
SUBSCRIPTION RECEIPT for the 2nd Exercise of the BTS-W6 Warrants (WARRANT HOLDER PLEASES ALSO FILL IN THIS PART)
วันที่ / Date …………………………………………….. เลขที่ / No ……………………………………………...
บริ ษทั บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก ………………………………………………………………….……………………………………………………………….......…. เพื่อใช้สิทธิ ซ้ือหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ 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
จานวนหุ้นสามัญที่ได้ จากการใช้ สิทธิ (หุ้น)
อัตราการใช้ สิทธิ
ราคาใช้ สิทธิ (บาท/หุ้น)
รวมเป็ นเงินที่ต้องชาระในการซื้อหุ้นสามัญ (บาท)
(ใบสาคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)
Number of ordinary shares derived from
Exercise price (Baht / share)
Totaling of payment of the subscribed shares (Baht)
Exercise ratio (Warrant : Share)
the exercise of Warrants (Shares)
1:1
9.90
□ โอนเงินผ่านระบบ Bill Payment / Money transfer via Bill Payment
□ โอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy / Payment via SCB Easy application
□ โอนเงินผ่านเว็บไซต์ SCB Easy Net / Payment via website SCB Easy Net
□ เช็คบุคคล/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊ าฟท์ / Cheque/Cashier’s cheque/Draft เลขที่ / Number ................................................... ลงวันที่ / Dated............................................... ธนาคาร / Bank ........................................................ สาขา / Branch.....................................
□ ฝากหลักทรัพย์ในนาม “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัดเพื่อผูฝ้ าก” / Deposit shares in the name of TSD for สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่/Participant No........……..................บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์เลขที่/Trading account No……...............….…..
□ ฝากใบหุน้ ในนาม “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” โดยเข้าบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า / Issue a share certificate in the name of TSD under Account No. 600
□ ออกใบหุน้ ในนามผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ / Issue the share certificate in the name of the warrant holder
เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับมอบอานาจ / Authorized Officer …………………………………………………………………..
จานวนหน่ วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้ สิทธิ (หน่ วย)
Number of Warrants to be exercised (Unit)

