เลขทีใ่ บจอง/Form No. ……..…………..………………

แบบฟอร์มแสดงความจานงการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (BTS-W6)
Form for the Notification of Intention to Exercise the Rights to Purchase the Newly Issued Ordinary Shares of BTS Group Holdings Public Company Limited No. 6 (BTS-W6)
เรียน คณะกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
วันที่ยื่นความจานงการใช้สิทธิ/Date to notify the intention to exercise……………………………………….
To
The Board of Directors of BTS Group Holdings Public Company Limited
ทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิเลขที่/Warrant holder registration No. …….…….………………………..…
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบคุ คล)………………………………………………………………………………………………………………………วัน/เดือน/ปี เกิด .............................…………… สัญชาติ .............................………………….
I/We (Mr./ Mrs./Miss/ Juristic Person)
Date or Birth
Nationality
อาชีพ ………….......……................................ ที่อยู่เลขที่ ........………......... ตรอก/ซอย .............................….……. ถนน …....................…...................... แขวง/ตาบล .......……............................. เขต/อาเภอ ……....……….......………...
Occupation
Address No.
Lane/Soi
Road
Sub-District
District
จังหวัด ...............…….….......................... รหัสไปรษณีย์ .............…................. โทรศัพท์ ........................................................................... ประเทศ…….....….............................................…….
Province
Postal Code
Telephone No.
Country
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี .......................………………………………… ประเภทการเสียภาษี
หักภาษี
ไม่หกั ภาษี
Tax ID No.
Type of Tax Planning
Tax to be deduced
Tax not to be deduced
โปรดระบุประเภทผูจ้ องซือ้ หุน้ พร้อมแนบสาเนาหลักฐานที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (Please specify type of subscriber and attach the evidence with certified true copy)
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน ……………….….…………
บุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้าว
เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว……………….….…………
Thai Individual
Identification card number
Foreign Individual Person
Passport no.
นิติบุคคลสัญชาติไทย
เลขทะเบียนบริษัท…………………………….….…………
นิติบุคคลสัญชาติตา่ งด้าว
เลขทะเบียนบริษัท……………..………………….….…………
Thai Juristic Entity
Company Registration No
Foreign Juristic Person
Company Registration No
ในฐานะผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ ในการจองซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จากัด(มหาชน) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
As a Warrant Holder, I/We, hereby, intend to exercise the right to purchase the newly issued ordinary shares of BTS Group Holdings Public Company Limited as stated below:
อัตราการใช้สิทธิเท่ากับ
จานวนหุน้ สามัญ
ราคาใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญ
จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิ
(วอแรนท์: หุน้ )
ทีไ่ ด้จากการใช้สิทธิ (หุน้ )
(บาท/หุน้ )
รวมเป็ นเงินที่ตอ้ งชาระในการจองซือ้ หุน้ สามัญ (บาท)
ที่ขอใช้สิทธิ (หน่วย)
Exercise Ratio
Number of ordinary shares derived
Exercise Price
Totaling of payment of the subscribed shares (Baht)
Amount of the warrants to exercise (Unit)
(Warrant : Share)
from the exercise of warrants (Shares)
(Baht per share)
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ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซือ้ หุ้นสามัญดังกล่าว ที่สามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันเท่านั้น ชาระโดย : ใช้ใบนาฝากแบบพิเศษ (Bill Payment) ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้
จากัด เพื่อจองซือ้ หลักทรัพย์ COMP CODE: 5298
I/We herewith submit for payment of the ordinary shares that could be cashed in Bangkok within 1 day, only special pay-in slip (Bill Payment) by KTB Account Name Krungthai Zmico Securities Co., Ltd. for Securities Subscription
COMP CODE: 5298
เงินสด/Cash
เช็คธนาคาร/Cashier Cheque ดร๊าฟท์/Draft
เช็คบุคคล/Cheque กรณีเป็ นเช็คธนาคาร/ดร๊าฟท์/เช็คบุคคล จะต้องนาฝากโดยใบนาฝากแบบพิเศษภายใน 11.00 น. ของวันทาการก่อนวันสุดท้ายของการแจ้งความจานง
In the case of Cashier Cheque /drafts/ Cheque, must be deposited by special bill payment before 11.00 a.m. of the business day before the last day of the notification.
เลขที่เช็ค/Cheque No. ................……………................. วันที่/Dated ........…………………........ ธนาคาร/Bank ……......….....………….....…...........สาขา/Branch…………..….................................……..
สั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด เพื่อจองซือ้ หลักทรัพย์” Payable to “Krungthai Zmico Securities Co., Ltd. for Securities Subscription.”
ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญและขอรับทอนใบสาคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ดังนี้ I/We, hereby, have delivered the warrant certificates and receive the less warrants, which are not exercised (if any) as follows:
ใบสาคัญแสดงสิทธิทสี่ ่งมอบ/Delivered the warrant certificates
จานวนของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี) (หน่วย)/Receive (if any) (Unit)
เลขที่ No.
จานวน (หน่วย) Amount (Unit)
หากข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ (ผูจ้ องซือ้ หุน้ เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
If the ordiinary shares are allotted to me/us, I/we hereby agree to have either one of the following executed (Subscriber must choose one)
แบบไร้ใ บหุ้นและใบสาคัญแสดงสิทธิ ค งเหลือเข้า บัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ข องตนเอง โดยให้ออกหุ้นสามัญที่ได้รับ การออกและจัดสรรนั้นไว้ใ นชื่อ “บริษัท ศูนย์รับ ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝ าก” และด าเนินการให้บริษัท
....…………………………………………………………............ สมาชิ ก ผู้ ฝ ากเลขที่ ………….…................. น าหุ้ น และใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ นั้ น เข้ า ฝากไว้ กั บ บริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ (ปร ะเทศไทย) จ ากั ด เพื่ อ ผู้ ฝ าก
เข้าบัญชีซอื ้ ขายหุน้ เลขที่ ……………..…..... ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กบั บริษัทนัน้ /Scripless ordinary shares and remaining warrant into trading account in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and
proceed for………………………………………….. Participant No.……………………………….…..…, to deposit those ordinary shares with Thailand Securities Depository Company Limited for securities trading account
No.…….….………………..…….…… that I/we have with the said Company.
แบบไร้ใบหุน้ และใบสาคัญแสดงสิทธิคงเหลือเข้าฝากบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์ โดยให้ออกหุน้ สามัญที่ได้รบั การออกและจัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และดาเนินการให้นาหุน้ และใบสาคัญแสงสิทธินนั้ เข้า
ฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยเข้าบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (กรณีเลือกเข้าบัญชี 600 ต้องกรอกเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ เอกสารประกอบการจองเฉพาะผูป้ ระสงค์นา
หลักทรัพย์เข้าบัญชี ผูอ้ อกหลักทรัพย์ และ กรอกแบบฟอร์มตามข้อกาหนด FATCA เพื่อนาส่งให้แก่ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่นาฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600
(Issuer Account) หากมีขอ้ บ่งชีว้ ่าท่านอาจเป็ นบุคคลสหรัฐฯ และจะดาเนินการออกเป็ นใบหุน้ ในชื่อผูจ้ องซือ้ แทน โดยจัดส่งทางไปรษณียต์ ามชื่อที่อยู่ที่ร ะบุไว้ขา้ งต้นแทน) (บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ สามัญไม่สามารถขายหุน้ ที่ได้รบั
จัดสรรได้ทนั วันทาการแรกของการซือ้ ขายหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรร))/ Scripless ordinary shares and warrants remaining to deposit into the name of "Thailand Securities Depository Company Limited and proceeding to bring the shares
and warrants that are deposited with Thailand Securities Depository Company Limited, member number 600 for me (In case of choosing to enter account 600 must fill out additional documents, such as supporting documents,
only those who wish to take securities into account Issuer and fill out the form according to the FATCA requirements for delivery to Thailand Securities Depository Company Limited). In case the TSD forms are not submitted
or if you have any indicia of US status, the Company reserves the right not to deposit shares under account number 600. A share certificate in the name of subscriber will be issued and delivered to subscriber by registered
mail according to the name and address shown in the details above) (The Company will not be responsible if the shareholder could not sell the allotted shares on the first trading day)
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซือ้ หุน้ สามัญจานวนดังกล่าว หรือในจานวนที่ท่านจัดให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซือ้ หุน้ สามัญนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซือ้ หุน้ สามัญที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อย พร้อมเช็ค / ดร๊าฟท์ / แคชเชียร์เช็ค / เงินสด ที่
นาฝากโดยใบนาฝากแบบพิเศษ มาถึงบริษัทภายในกาหนดระยะเวลาแจ้งความจานงการใช้สิทธิ หรือเช็ค / ดร๊าฟท์ / แคชเชียร์เช็ค ไม่ผ่านการชาระเงินจากธนาคาร ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สิทธิการขอซือ้ หุน้
I/We, hereby, undertake to purchase the above amount of ordinary shares or any amount as allotted to me. I shall not cancel my subscription, if I/we do not deliver this subscription form which has been completely fitted in and
cheque / draft / cashier cheque / cash must be deposited by special bill payment to the company within notification period or cheque / draft / cashier cheque be refused from that bank, I/we shall not intend to exercise the warrants.
การลงทุนในหลักทรัพย์ย่อมมีความเสี่ยงและก่อนตัดสินใจจองซือ้ หลักทรัพย์ ควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบ
Investment In Securities Is Risky And Before Deciding To Subscribe For Securities Should Study The Information

ลงชื่อ/Signature ....…………………..…….………..............................................ผูจ้ องซือ้ หุน้ สามัญ(Subscriber)
( ...........….................................….........................................)



เลขที่ใบจอง/Form No. ………………..…..………….……………..

หลักฐานการใช้สิทธิจองซือ้ หุ้นสามัญ (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย (Subscription Receipt (Subscriber Pleases also fill In This portion)
วันที่/ Date ………………………….บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน) ได้รบั เงินจาก (ชื่อตามใบจอง)..................................................................................................................................เพื่อที่จะซือ้ หุน้ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัท
BTS Group Holdings Public Company Limited has received money from (Subscriber name)
to purchase ordinary share of company under BTS-W6
จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิเท่ากับ
จานวนหุน้ สามัญ
ราคาใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญ
ที่ขอใช้สิทธิ (หน่วย)
(วอแรนท์: หุน้ )
ทีไ่ ด้จากการใช้สิทธิ (หุน้ )
(บาท/หุน้ )
รวมเป็ นเงินที่ตอ้ งชาระในการจองซือ้ หุน้ สามัญ (บาท)
Amount of the warrants to
Exercise Ratio
Number of ordinary shares derived
Exercise Price
Totaling of payment of the subscribed shares (Baht)
exercise (Unit)
(Warrant : Share)
from the exercise of Warrants (Shares)
(Baht per share)

1:1
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เงินสด/Cash
เช็คธนาคาร/Cashier Cheque
ดร๊าฟท์/Draft
เช็คบุคคล/Cheque
เลขที่เช็ค/Cheque Number .......................................... ลงวันที่/Dated.................................... ธนาคาร/Bank ............................................................................................... สาขา/Branch....................................................................
ฝากหุน้ ในนาม “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่ …………………………….... บัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์เลขที่ ………..…………………………………………....
Deposit the allotted shares by issuing a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for the Depositors’ Participant No. ………., having Securities trading account number.................................
ฝากหุน้ ในนาม “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” โดยนาเข้าบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) เพื่อข้าพเจ้า
Deposit the allotted shares by issuing a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” and deposit those shares under the Issuer account for my/our name account number 600
เจ้าหน้าที่ผรู้ บั มอบอานาจ/Authorised Officer ………………………………………………………

