ที่ BTS 2446/2560
วันที่ 14 มีนาคม 2560
เรื่อง

แจ้งกาหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 (การใช้สิทธิครั้งที่ 2)

เรียน

กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง

ข้อกาหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTS-W3)

เอกสารแนบท้าย ใบแจ้งความจานงการใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
จากัด (มหาชน) ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ BTS-W3
ตามที่บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ออกและเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (BTS-W3) (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบสาคัญ
แสดงสิทธิ BTS-W3”) จานวน 3,944,626,464 หน่ วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เมื่อวันที่ 1
พฤศจิก ายน 2556 โดยผู้ ถือ ใบส าคั ญ แสดงสิ ทธิ ส ามารถใช้ สิ ท ธิ ซื้ อหุ้ น สามั ญ เพิ่ มทุ น ของบริ ษั ทฯ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิได้ในวันทาการสุดท้ายของทุก ๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือวันทาการสุดท้าย
ของเดื อนมี นาคม มิ ถุนายน กัน ยายน และธันวาคม) ภายหลั งจากวัน ครบกาหนด 3 ปี นั บจากวันที่ออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยวันกาหนดการใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 30 ธันวาคม 2559 และวันกาหนดการ
ใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นั้น
ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างวันที่ 23 – 29 ธันวาคม 2559 ได้มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 ครั้งที่ 1 จานวนรวมทั้งสิ้น 75,000 หน่วย จึงทาให้ใบสาคัญแสดงสิทธิ BTSW3 มีจานวนคงเหลือเท่ากับจานวน 3,944,551,464 หน่วย และมีหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 คงเหลือเท่ากับจานวน 3,971,542,378 หุ้น รายละเอียดปรากฏตามแบบ
รายงานผลการขายหลักทรัพย์ (F53-5) ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560
ในการนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทฯ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 สำหรับกำรใช้สิทธิครั้งที่ 2 ดังต่อไปนี้
1. วันกาหนดการใช้สิทธิ

: วันที่ 31 มีนาคม 2560
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2. ระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ : ระหว่างเวลา 8.30 น. – 15.30 น. ของวันที่ 24 มีนาคม 2560
และวันที่ 27 – 30 มีนาคม 2560
3. อัตราการใช้สิทธิ

: ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ BTS-W3 1 หน่ ว ย ต่ อ หุ้ น สามั ญ
เพิ่มทุน 1 หุ้น

4. ราคาการใช้สิทธิ

: 12.00 บาทต่อหุ้น

5. ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ : บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
6. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

: บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
ฝ่ายปฏิบัติการ เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
บุคคลที่ติดต่อ : คุณปิยะพร แคว้นน้อย
คุณเบญจวรรณ ผาสุข
คุณฐานมาศ พึ่งโพธิ์
คุณไตรนพ กาเนิดกาญจน์
เบอร์ติดต่อ

: 0-2618-1147, 0-2618-1143,
0-2618-1141, 0-2618-1140

7. เอกสารที่ใช้ในการยื่นความจานงการใช้สิทธิ
7.1 ใบแจ้ งความจ านงการใช้ สิ ท ธิ ซื้ อ หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท บี ที เอส กรุ๊ ป โฮลดิ้ งส์ จ ากั ด
(มหาชน) ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 (ตามเอกสารแนบท้าย) ที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง
ชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการพร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ยังสามารถขอรั บแบบฟอร์มได้ ที่ บริษั ท หลั กทรัพ ย์บัวหลวง จากั ด (มหาชน) หรือ บริษั ท
หลักทรัพย์ที่ทาหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือ
ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.btsgroup.co.th
7.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามจานวนที่ระบุในใบแจ้งความจานงการใช้
สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ BTS-W3
กรณีใช้สิทธิโดยใช้ใบสาคัญแสดงสิทธิ
นาส่งใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามจานวนที่ระบุในใบแจ้งความจานงใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ BTS-W3
กรณีใช้สิทธิในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless)
นาส่งใบแทนใบส าคั ญแสดงสิ ทธิ ตามจานวนที่ระบุ ในใบแจ้งความจานงใช้ สิทธิ ซื้อหุ้นสามั ญ
เพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ BTS-W3
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(ก) ในกรณีที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนอยู่ โดยใบสาคัญแสดงสิทธิ
อยู่ในบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” ผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจานงและกรอกแบบคาขอเพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด โดย
ยื่ น ต่ อ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ที่ เป็ น นายหน้ า ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ (Broker) ของตน และบริ ษั ท
หลั กทรัพย์ดังกล่าวจะด าเนินการแจ้งกับ บริษัท ศู นย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
(“ศู นย์ รั บฝากหลั กทรั พย์ ”) เพื่ อขอถอนใบส าคั ญแสดงสิ ทธิ จากบั ญชี “บริ ษั ท ศู นย์ รั บฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่ อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดาเนิ นการออกใบ
แทนใบส าคัญแสดงสิ ทธิ เพื่ อใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการใช้สิ ทธิ ซื้ อหุ้ นสามั ญเพิ่ มทุ นของ
บริษัทฯ
(ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใบสาคัญแสดงสิทธิอยู่กับ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้
สิทธิต้องแจ้งความจานงและกรอกแบบคาขอเพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออก
ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อ
ขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิจาก “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะ
ดาเนิ นการออกใบแทนใบส าคั ญแสดงสิ ทธิ เพื่ อใช้ เป็นหลักฐานประกอบการใช้ สิ ทธิ ซื้ อหุ้ น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ทั้งนี้ เพื่ อความชั ด เจนในรายละเอียดของขั้ นตอน บริษัทฯ แนะนาให้ผู้ ถือใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ
สอบถามขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการดาเนินการได้จากบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
7.3 หลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
1) บุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย

: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรข้าราชการ หรือ
ส าเนาบั ตรพนั ก งานรัฐวิส าหกิ จที่ ยังไม่ ห มดอายุ พร้ อมส าเนา
ทะเบียนบ้าน (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทาให้ชื่อ/ชื่อ
สกุ ลไม่ ตรงกับใบส าคั ญแสดงสิ ทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดย
หน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/
ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง

2) บุคคลธรรมดา
สัญชาติต่างด้าว

: ส าเนาใบต่ า งด้ า วหรื อ ส าเนาหนั งสื อ เดิ น ทางที่ ยั งไม่ หมดอายุ
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง

3) นิติบุคคลสัญชาติไทย : 3.1) สาเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6
เดื อนก่ อนวัน กาหนดการใช้ สิ ทธิ ในครั้ งนั้ น ๆ พร้ อมลง
ลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของ
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นิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
และ
3.2) ส าเนาเอกสารตามข้ อ 1) หรื อ 2) (แล้ วแต่ ก รณี ) ของผู้ มี
อานาจลงนามที่ ได้ ลงลายมื อชื่ อรับ รองส าเนาถู กต้องใน
เอกสารตามข้อ 3.1)
4) นิตบิ ุคคลสัญชาติ
ต่างด้าว

: 4.1) สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนังสือ
รั บ รองของนิ ติ บุ ค คล พร้ อ มลงลายมื อ ชื่ อ รั บ รองส าเนา
ถู ก ต้ อ งโดยผู้ มี อ านาจลงนามของนิ ติ บุ ค คลนั้ น และ
ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
4.2) สาเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอานาจลงนามที่ได้ลงลายมือ
ชื่ อ รั บ รองส าเนาเอกสารตามข้ อ 4.1) ที่ ยั ง ไม่ ห มดอายุ
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
ทั้งนี้ เอกสารตามข้อ 4.1) และ 4.2) ซึ่งผู้มีอานาจลงนามลงลายมือ
ชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อ
โดย Notary Public และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกาหนดการ
ใช้ สิ ท ธิ นอกจากนี้ ในกรณี ยื่ น ผ่ า นคั ส โตเดี ย น (Custodian)
จะต้ อ งยื่ น พร้ อ มส าเนาหนั งสื อ แต่ งตั้งคั ส โตเดี ย น และส าเนา
เอกสารตามข้ อ 1) หรือ 2) (แล้ วแต่กรณี ) ของผู้ มีอานาจลงนาม
ของคัสโตเดียน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง

7.4 เอกสารการชาระเงินตามจานวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ BTS-W3
8. วิธีการชาระเงิน
8.1 ชาระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วัน
ท าการถั ด ไปโดยลงวั น ที่ ไ ด้ ไ ม่ เกิ น วั น ที่ 28 มี น าคม 2560 และขี ด คร่ อ มเฉพาะสั่ งจ่ าย “บริ ษั ท
หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น” โดยยื่นพร้อมเอกสารที่ใช้ในการยื่นความ
จานงการใช้สิทธิตามข้อ 7.1 – 7.4 ภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ 28 มีนาคม 2560 ให้แก่ตัวแทนรับ
แจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
8.2 ชาระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น ”
โดยโอนเงินได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม และวันที่ 27 – 30 มีนาคม 2560 พร้อมนาส่งสาเนาหลักฐาน
การโอนเงินและเอกสารที่ใช้ในการยื่นความจานงการใช้สิทธิตามข้อ 7.1 – 7.4 ภายในเวลา 15.30 น.
ของวันที่ 30 มี นาคม 2560 ให้แก่ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ โดยรายละเอียดบัญชี
“บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น” เป็นดังนี้
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ธนาคาร
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ประเภทบัญชี
สาขาธนาคาร
SWIFT Code

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
“บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น”
101-3-34906-1
กระแสรายวัน
สานักงานใหญ่
BKKBTHBK

ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อตัวแทนรับแจ้งความจานงในการ
ใช้สิทธิได้รับมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้นและเรียกเก็บเงินจานวนดังกล่าวได้แล้ว
เท่ านั้ น หากตั วแทนรั บ แจ้ งความจานงในการใช้ สิ ท ธิ เรี ย กเก็ บ เงิน ไม่ ไ ด้ ด้ วยเหตุผ ลใดๆ ที่ มิไ ด้ เกิ ด จาก
ความผิดของบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ จะถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
แสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้น ๆ
ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น โปรดดูจากข้อกาหนดสิทธิว่า
ด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของ
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTS-W3) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ที่ http://bts-th.listedcompany.com/stock_chart_interactive_w3.html
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
_____________________________________
นายคง ชิ เคือง
กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้อานวยการใหญ่
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เอกสารแนบทาย

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

ใบแจงความจํานงการใชสทิ ธิ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน สามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3 (“BTS-W3”)
เรียน คณะกรรมการบริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิง้ ส จํากัด (มหาชน)

วันที่ยนื่ ความจํานง...................................................

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (“ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ”)
โปรดกรอกขอความในชองดานลางนี้ดวยตัวบรรจงใหครบถวนชัดเจน
ขาพเจา (โปรดระบุประเภทผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ)
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจําตัวประชาชน

 บุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว เลขที่ใบตางดาว/หนังสือเดินทาง .........................................................

 นิติบุคคลสัญชาติไทย

 นิติบุคคลสัญชาติตางดาว

เลขทะเบียนนิติบุคคล. ....................................................................................

เลขทะเบียนนิติบุคคล .........................................................................

ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล .................................................................................................................................................................................................................................. เพศ  ชาย  หญิง ที่
อยูที่สามารถติดตอไดที่บา นเลขที่....................................หมูที่...................ตรอก/ซอย...........................................................................ถนน.........................................................................................................................
แขวง/ตําบล ....................................................................... เขต/อําเภอ ............................................................................ จังหวัด ........................................................รหัสไปรษณีย ........................................
โทรศัพท ........................................................................................................................... อีเมล ............................................................... สัญชาติ ................................ อาชีพ ..................................................................
วัน/เดือน/ป เกิด (ป ค.ศ.) .......................................... เลขประจําตัวผูเสียภาษี .......................................................................... ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จาย  ไมหักภาษี ณ ที่จาย  หักภาษี ณ ที่จาย
ในฐานะผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขาพเจามีความประสงคที่จะใชสทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
จํานวน......................................................................................................หนวย ในอัตราใชสิทธิ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ ตอ 1 หุนสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
กรณีถือเปนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
เลขที่ใบสําคัญแสดงสิทธิ
เลขที่เอกสาร
วันที่
เลขที่สมาชิก
จํานวนหุน
ราคาใชสิทธิ (บาทตอหุน) 12.00
รวมเปนเงินทั้งสิ้น (บาท)
หากขาพเจาไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามที่แสดงความประสงคขางตน ขาพเจาตกลงใหดําเนินการดังตอไปนี้: (ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเทานั้น โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองที่เลือก)
 ในกรณีที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย : ใหฝากหลักทรัพยตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรตามการใชสิทธินั้นไวในชื่อ “บริษัท ศูนยรบั ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และดําเนินการให
บริษัท………………....………………………........................................สมาชิกผูฝากเลขที่………………...........................นําหลักทรัพย เขาฝากไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อเขาบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพยชื่อ...................................................................................................................เลขที่……………………………..……..…ซึ่งขาพเจามีอยูกับบริษัทหลักทรัพยนั้น (ชื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตองตรงกับชื่อ
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยมิฉะนั้นจะดําเนินการออกใบหุนสามัญเพิ่มทุนตามจํานวนที่ไดรับจัดสรรตามการใชสิทธินั้นไวในนามของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิและจัดสงใบหุนที่ไดรับการจัดสรรตามการใชสิทธิทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวขางตน)
 ในกรณีที่ไมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย :
 ใหฝากใบหุนสามัญเพิ่มทุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรตามการใชสิทธินั้นไวในชื่อ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุนเขาฝากไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
โดยนําเขาบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขาพเจา (กรณีเลือกรับหุนเขาบัญชี 600 ในชองนี้ กรุณากรอก “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพยเฉพาะผูที่ประสงคนํา
หลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account) เทานั้น” เพื่อนําสงใหแกบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“TSD”) ดวย ในกรณีไมจัดทําเอกสารตามที่ TSD
กําหนด จะดําเนินการออกเปนใบหุนแทน)
 ใหออกใบหุนสามัญเพิ่มทุนตามจํานวนที่ไดรับจัดสรรตามการใชสิทธินั้นไวในนามของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิและจัดสงใบหุนที่ไดรับการจัดสรรตามการใชสิทธิทางไปรษณียล งทะเบียน ตามที่อยูที่ระบุไวขางตน โดยขาพเจา
อาจไดรับใบหุนภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรับหุนดังกลาวเปนหลักทรัพยจดทะเบียนและอนุญาตใหทําการซื้อขายไดในตลาดตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว
พรอมกันนี้ ขาพเจาขอสงเงินตามจํานวนในการใชสิทธิดังกลาวโดย
 เงินโอน เขาบัญชีเงินฝากชื่อ “บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุน” ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 101-3-34906-1
 เช็คบุคคล  แคชเชียรเช็ค  ดราฟท เลขที่เช็ค...........................................วันที่.................................................ธนาคาร................. ..........................................สาขา....................................................โดยสั่งจาย
“บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุน” (ในกรณีที่สงคาใชสิทธิในการซื้อหุนเปนเช็คบุคคล แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท จะตองสามารถเรียกเก็บเงินไดในกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทําการถัดไป)
ขาพเจาขอรับรองและตกลงวาจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนและจะไมยกเลิกการใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนขางตนนี้ แตหากขาพเจาไมสงใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนที่ระบุไวขางตน
หรือไมกรอกรายละเอียดในใบแจงความจํานงการใชสิทธิใหครบถวน หรือไมปดอากรแสตมป (ถามี) หรือไมชําระเงินตามจํานวนในการใชสิทธิดังกลาวใหครบถวน หรือไมนําสําเนาใบนําฝาก (Pay in Slip) การชําระเงินตามจํานวนในการใช
สิทธิดังกลาว มาถึงตัวแทนรับแจงความจํานงในการใชสิทธิของบริษัทฯ ภายในกําหนดระยะเวลาแจงความจํานงการใชสิทธิในแตละครั้ง ขาพเจายินยอมใหบริษัทฯ ดําเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขที่ระบุไวในขอกําหนดสิทธิของ BTS-W3
ลงชื่อ .................................................................................... ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
(...................................................................................)

หลักฐานการรับแบบฟอรมใบแจงความจํานงการใชสิทธิของ BTS-W3 (ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ โปรดกรอกขอความในสวนนี้ดวยตัวบรรจงใหครบถวนชัดเจน)
เลขที่………………….…………………………..

วันที่........................................................................

ขาพเจา ......................................................................................................ประสงคใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) ตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน.............................................หุน ในราคา
หุนละ 12.00 บาท รวมเปนเงิน...............................................................บาท (...................................................................................................................................................................................................บาท)
โดยชําระเปน  เงินโอน  เช็คบุคคล  แคชเชียรเช็ค  ดราฟท เลขที่เช็ค ............................................................................................วันที่.................................................................................
ธนาคาร ………..……………………………...............….. สาขา …………………………………………………...…………..พรอมกันนี้ หากไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ขาพเจาตกลงใหบริษัทฯ ดําเนินการสงมอบหุนดังนี้
 ฝากใบหุนในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” เลขที่สมาชิกผูฝาก.............................................บัญชีซื้อขายหลักทรัพยเลขที่ ...........................................................................
 ฝากใบหุนในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” โดยเขาบัญชีของผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขาพเจา
 ออกใบหุน
เจาหนาที่ผูรับมอบอํานาจ .............................................................

BROKER

ผูฝากเลขที่

ชื่อบริษัท

ผูฝากเลขที่

ชื่อบริษัท

Participant No.

Company Name

Participant No.

Company Name

002

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด

003

บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน)

004

บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด

005

บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

006

บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)

007

บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด

008

บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)

010

บริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลินซ (ประเทศไทย) จํากัด

011

บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

013

บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

014

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

015

บริษัทหลักทรัพย แอพเพิล เวลธ จํากัด (มหาชน)

016

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)

019

บริษัทหลักทรัพย เคเคเทรด จํากัด

022

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด

023

บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด

026

บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

027

บริษัทหลักทรัพย อารเอสบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

ASIA PLUS GROUP HOLDINGS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

KKTRADE SECURITIES COMPANY LIMITED

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED

SCB SECURITIES COMPANY LIMITED

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

029

บริษัทหลักทรัพย กรุงศรี จํากัด (มหาชน)

030

บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)

032

บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด

034

บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

038

บริษัทหลักทรัพย เออีซี จํากัด (มหาชน)

048

บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน)

200

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

211

บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด

213

บริษัทหลักทรัพย เอเชีย เวลท จํากัด

224

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

225

บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด

229

บริษัทหลักทรัพย เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด

230

บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด

244

บริษัทหลักทรัพย แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด

247

บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด

248

บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด

924

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

050

บริษัทหลักทรัพย เอเอสแอล จํากัด

051

บริษัทหลักทรัพย เอสบีไอ ไทย ออนไลน จํากัด

243

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)

245

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

329

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อผูรับฝากทรัพยสิน

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED

ASIA WEALTH COMPANY LIMITED

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

SBI THAI ONLINE SECURITIES CO., LTD.

SUB BROKER

236

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)

242

บริษัทหลักทรัพย ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN

301

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES)

302

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

303

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (ผูรับฝากทรัพยสิน)

304

ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮ แบงกิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด

305

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (เพื่อการชําระราคาหลักทรัพย)

308

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพยสิน)

312

ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

316
320
326
328

CITIBANK N.A. (CUSTODY SERVICES)

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. BKK

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN

STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC
COMPANY LIMITED

ธนาคารดอยซแบงก เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพยสิน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH CUSTODY SERVICES

ธนาคารเดอะรอยัลแบงกออฟสกอตแลนด เอ็น.วี. สาขากรุงเทพ
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. BANGKOK BRANCH

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

330

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

ธนาคารฮองกงและเซียงไฮแบงกิงคอรปอเรชัน จํากัด (เพื่อตราสารหนี้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD.

334

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)

336

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)

337

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

339

ธนาคารทิสโก จํากัด (เพื่อรับฝากทรัพยสิน)

340

ธนาคาร เจพีมอรแกน เชส (เพื่อคาตราสารหนี้)

343

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

345

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพยสิน

425

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (เพื่อลูกคา)

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN

JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

