
เลขท่ีใบจอง/Form No. ……..…………..……………… 

แบบฟอรม์แสดงความจ านงการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุน ของ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 6 (BTS-W6) (การใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย) 
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) (The Last Exercise) 
 

เรียน คณะกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) วนัท่ีย่ืนความจ านงการใชส้ิทธิ/Date to notify the intention to exercise………………………………………. 
To        The Board of Directors of BTS Group Holdings Public Company Limited ทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเลขท่ี/Warrant holder registration No. …….…….………………………..… 
ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/นิติบคุคล)………………………………………………………………………………………………………………………วนั/เดือน/ปีเกิด .............................…………… สญัชาติ .............................………………….  
I/We (Mr./ Mrs./Miss/ Juristic Person)                                                                                                     Date or Birth                                                   Nationality                                                 
อาชีพ ………….......……................................ ท่ีอยู่เลขท่ี ........………......... ตรอก/ซอย .............................….…….  ถนน …....................…...................... แขวง/ต าบล .......……............................. เขต/อ าเภอ ……....……….......………... 
Occupation                           Address No.                         Lane/Soi                                              Road      Sub-District                                            District 
จงัหวดั ...............…….….......................... รหสัไปรษณีย ์.............…................. โทรศพัท ์........................................................................... ประเทศ…….....….............................................……. 
Province                                                   Postal Code                                     Telephone No.                                                                 Country                                                                
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี .......................………………………………… ประเภทการเสียภาษี                       หกัภาษี                       ไม่หกัภาษี 
Tax ID No.                                                                                         Type of Tax Planning                           Tax to be deduced                Tax not to be deduced   
โปรดระบุประเภทผูจ้องซือ้หุน้ พรอ้มแนบส าเนาหลกัฐานท่ีลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง   (Please specify type of subscriber and attach the evidence with certified true copy) 
  บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย    เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน ……………….….…………     

       Thai Individual   Identification card number 
  นิติบุคคลสญัชาติไทย                                 เลขทะเบียนบริษัท…………………………….….…………  

       Thai Juristic Entity                                   Company Registration No 

 บุคคลธรรมดาสญัชาตติ่างดา้ว       เลขท่ีหนงัสือเดินทาง / ใบต่างดา้ว……………….….………… 
        Foreign Individual Person       Passport no. 
  นิติบุคคลสญัชาตติ่างดา้ว                             เลขทะเบียนบริษัท……………..………………….….…………                         

        Foreign Juristic Person                             Company Registration No 
ในฐานะผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) ขา้พเจา้มีความประสงคท่ี์จะใชส้ิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั(มหาชน) ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 
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: 

จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ท่ีขอใชส้ิทธิ  (หน่วย) 

 Amount of the warrants to exercise (Unit) 

อตัราการใชส้ิทธิเท่ากบั 
(วอแรนท:์ หุน้) 
Exercise Ratio 

 (Warrant : Share) 

จ านวนหุน้สามญั 
ท่ีไดจ้ากการใชส้ิทธิ (หุน้) 

Number of ordinary shares derived 
from the exercise of warrants (Shares) 

ราคาใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั  
(บาท/หุน้)  

Exercise Price  
(Baht per share) 

รวมเป็นเงินท่ีตอ้งช าระในการจองซือ้หุน้สามญั (บาท) 
Totaling of payment of the subscribed shares (Baht) 

 1 : 1  9.90  

ข้าพเจ้าขอสง่เงินค่าจองซือ้หุ้นสามัญดังกล่าว ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันเท่าน้ัน ช าระโดย : ใช้ใบน าฝากแบบพิเศษ (Bill Payment) ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี บริษัทหลักทรัพย ์กรุงไทย เอ็กซ์
สปริง จ ากัด เพื่อจองซือ้หลักทรัพย ์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 XSpring Securities Co., Ltd. for Securities 
Subscription COMP CODE: 5298 
 เงินสด/Cash   
  เช็คธนาคาร/Cashier Cheque     ดร๊าฟท/์Draft      เช็คบุคคล/Cheque   กรณีเป็นเช็คธนาคาร/ดร๊าฟท/์เช็คบุคคล จะตอ้งน าฝากโดยใบน าฝากแบบพิเศษภายใน 11.00 น. ของวนัท าการก่อนวนัสดุทา้ยของการแจง้ความจ านง 
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.    
เลขท่ีเช็ค/Cheque No. ................……………................. วนัท่ี/Dated ........…………………........ ธนาคาร/Bank ……......….....………….....…...........สาขา/Branch…………..….................................…….. 
สั่งจ่าย “บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอ็กซส์ปริง จ ากดั เพื่อจองซือ้หลกัทรพัย”์ Payable to “Krungthai XSpring Securities Co., Ltd. for Securities Subscription.” 
ขา้พเจา้ไดส้่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัและขอรบัทอนใบส าคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) ดงันี้ I/We, hereby, have delivered the warrant certificates and receive the  less warrants, which are not exercised (if any) as follows:  

ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีส่งมอบ/Delivered the warrant certificates 
จ านวนของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีขอรบัทอน (ถ้าม)ี (หน่วย)/Receive (if any) (Unit) 

เลขท่ี No. จ านวน (หน่วย) Amount (Unit) 
    

หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้  าเนินการดงัต่อไปนี ้(ผูจ้องซือ้หุน้เลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
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) 
  แบบไรใ้บหุน้และใบส าคัญแสดงสิทธิคงเหลือเขา้บัญชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องตนเอง  โดยใหอ้อกหุน้สามญัท่ีไดร้บัการออกและจดัสรรนั้นไวใ้นชื่อ “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการใหบ้ริษัท

....…………………………………………………………............ สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี  ………….…................. น าหุ้นและใบส าคัญแสดงสิท ธินั้น เข้าฝากไว้กับ  บ ริษัท  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  (ปร ะเทศไทย) จ ากัด  เพื่ อผู้ฝาก  
เขา้บญัชีซือ้ขายหุน้เลขท่ี ……………..…..... ซึ่งขา้พเจา้มีอยู่กบับริษัทนัน้/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. 

  แบบไรใ้บหุน้และใบส าคญัแสดงสิทธิคงเหลือเขา้ฝากบญัชีของผูอ้อกหลกัทรพัย ์โดยใหอ้อกหุน้สามญัท่ีไดร้บัการออกและจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  และด าเนินการใหน้ าหุน้และใบส าคญัแสง
สิทธินัน้เขา้ฝากไวก้บั บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั โดยเขา้บญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อขา้พเจา้ (กรณเีลือกเขา้บญัชี 600 ตอ้งกรอกเอกสารเพิ่มเติม ไดแ้ก่ เอกสารประกอบการจองเฉพาะผูป้ระสงค์
น าหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชี      ผูอ้อกหลกัทรพัย ์และ กรอกแบบฟอรม์ตามขอ้ก าหนด FATCA เพื่อน าส่งใหแ้ก่ บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่น าฝากหลักทรพัยเ์ขา้บญัชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชิกเลขท่ี 
600 (Issuer Account) หากมีขอ้บ่งชีว้่าท่านอาจเป็นบุคคลสหรฐัฯ และจะด าเนินการออกเป็นใบหุน้ในชื่อผูจ้องซือ้แทน โดยจดัส่งทางไปรษณียต์ามชื่อท่ีอยู่ท่ีระบุไวข้า้งตน้แทน) (บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีผูถื้อหุน้สามญัไม่สามารถขายหุน้ท่ี
ไดร้บัจัดสรรไดท้ันวันท าการแรกของการซือ้ขายหุน้ท่ีไดร้บัการจัดสรร))/ 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) 

ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะซือ้หุน้สามญัจ านวนดงักล่าว หรือในจ านวนท่ีท่านจดัให ้และจะไม่ยกเลิกการจองซือ้หุน้สามญันี ้แต่หากข้าพเจา้ไม่ส่งใบจองซือ้หุน้สามญัท่ีไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบรอ้ย พรอ้มเช็ค / ดร๊าฟท ์/ แคชเชียรเ์ช็ค / เงินสด ท่ี
น าฝากโดยใบน าฝากแบบพิเศษ มาถึงบริษัทภายในก าหนดระยะเวลาแจง้ความจ านงการใชส้ิทธิ หรือเช็ค / ดร๊าฟท ์/ แคชเชียรเ์ช็ค ไม่ผ่านการช าระเงินจากธนาคาร ใหถื้อว่าขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคใ์ชส้ิทธิการขอซือ้หุน้ 
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. 

                  
ลงชื่อ/Signature ....…………………..…….………..............................................ผูจ้องซือ้หุน้สามญั(Subscriber) 

                                               ( ...........….................................….........................................) 
 

           เลขท่ีใบจอง/Form No. ………………..…..………….…………….. 
หลักฐานการใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามัญ (ผู้จองซือ้โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย (Subscription Receipt (Subscriber Pleases also fill In This portion) 

วนัท่ี/ Date ………………………….บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัเงินจาก (ชื่อตามใบจอง)..................................................................................................................................เพื่อท่ีจะซือ้หุน้ตามใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัท 
BTS Group Holdings Public Company Limited has received money from (Subscriber name)                                                                                                                                  to purchase ordinary share of company under BTS-W6 
จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ท่ีขอใชส้ิทธิ  (หน่วย) 
 Amount of the warrants to 

exercise (Unit) 

อตัราการใชส้ิทธิเท่ากบั 
(วอแรนท:์ หุน้) 
Exercise Ratio 

 (Warrant : Share) 

จ านวนหุน้สามญั 
ท่ีไดจ้ากการใชส้ิทธิ (หุน้) 

Number of ordinary shares derived 
from the exercise of Warrants (Shares) 

ราคาใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั  
(บาท/หุน้)  

Exercise Price  
(Baht per share) 

รวมเป็นเงินท่ีตอ้งช าระในการจองซือ้หุน้สามญั (บาท) 
Totaling of payment of the subscribed shares (Baht) 

  1 : 1  9.90  
  เงินสด/Cash   เช็คธนาคาร/Cashier Cheque   ดร๊าฟท/์Draft        เช็คบุคคล/Cheque  
เลขท่ีเช็ค/Cheque Number .......................................... ลงวนัท่ี/Dated.................................... ธนาคาร/Bank ............................................................................................... สาขา/Branch.................................................................... 
 ฝากหุน้ในนาม “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี …………………………….... บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขท่ี ………..………………………………………….... 

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................................. 
 ฝากหุน้ในนาม “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” โดยน าเขา้บญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชิกเลขท่ี 600 (Issuer Account) เพื่อขา้พเจา้ 

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 
 

    เจา้หนา้ท่ีผูร้บัมอบอ านาจ/Authorised Officer ……………………………………………………… 
 

การลงทนุในหลกัทรพัยย่์อมมีความเสี่ยงและก่อนตดัสนิใจจองซือ้หลกัทรพัย ์ควรศึกษาขอ้มลูใหร้อบคอบ 

Investment In Securities Is Risky And Before Deciding To Subscribe For Securities Should Study The Information 
 
 

 



เรือ่ง 
 
subject:  

แจง้เตอืนการใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญั (XE) ตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ คร ัง้สดุทา้ย 

บรษิทั บทีเีอส กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) (BTS-W6) 
Notification of the Last Exercise (XE) of  BTS-W6 

ตามทีท่า่นไดฝ้ากหลักทรัพยดั์งกลา่วขา้งตน้ไวก้ับ บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากัด (มหาชน) บรษัิทฯ ขอเรยีนแจง้ใหท้า่น
ทราบวา่ 
      We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows. 

 บรษิทั บทีเีอส กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

 BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED 
  BTS-W6 

 วันขึน้เครือ่งหมายเพือ่รับสทิธปิระโยชน ์(X-Date)   XE    10/08/2022 

 วันปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (Bookclosing Date)   15/08/2022 

 อัตราสว่น (Exercise ratio)   
              

  1:1 

 ราคาหน่วย/หุน้/บาท (Exercise price (Baht per share))   9.9   

 ก าหนดวันจองซือ้ระหวา่งวันที ่(Exercise Date)     19/08/2022 - 02/09/2022 

 วันทีบั่นทกึการยกเลกิการรับฝาก (Delisting Date)  15/08/2022 

 ณ วันปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้ ท่านมหีุน้ฝากไวกั้บบรษัิทฯ   

 (Your existing shares as bookclose date) 
  .......(2).......   หุน้ (shares) 

 ถา้ทา่นมอบหมายใหบ้รษัิทฯ น าสง่เอกสารการจองซือ้ฯ เพือ่ใชส้ทิธ ิ
 ในการจองซือ้ฯ ท่านตอ้งน าสง่เอกสารดังต่อไปนี้ใหบ้รษัิทฯ 

 (Documents Required) 

1. ใบจองซือ้ฯ 
(Registration Form) 

2. เช็คช าระการจองซือ้ หรอืใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามทีร่ะบุ
ในใบจองฯ 
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน รับรองส าเนาถกูตอ้ง 
(Certified true copy of the identification card or passport) 

 

 
  ตดิตอ่ภายในวนัที ่(contact within) 

 

          24/08/2022 
 

 
**เพิม่เตมิ (Remark) : (กรณีบัตรประชาชน

ตลอดชพีใหแ้นบส าเนาทะเบยีนบา้น) 

 

 



  ใบน ำฝำกพเิศษ เพือ่เขำ้บญัช ี“บรษิทัหลกัทรพัย ์กรงุไทย เอ็กซส์ปรงิ จ ำกดั เพือ่จองซือ้หลกัทรพัย”์         ส ำหรับธนำคำร/ลกูคำ้ 
   Special Pay-in Slip  “Krungthai XSpring Securities Co.,Ltd. For Securities Subscription” For Bank / Customer 
 

    

 

บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุไทย เอ็กซส์ปรงิ จ ำกัด  ชัน้ 16 อำคำรลเิบอรต์ีส้แควร ์เลขที ่287 ถนนสลีม เขตบำงรัก กรงุเทพฯ 10500 
Krungthai XSpring Securities Co.,Ltd., 16th Floor, Liberty Square Bldg., 287 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand       

(A Partnership of Krung Thai Bank and XSpring Capital)    http://www.krungthaixspring.com 
เลขประจ ำตัวผูเ้สยีภำษี / ทะเบยีนเลขที ่0105543050517 

Tel : +66 2 695 5555  Fax : +66 2 631 1702                                                                 ตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธ/ิAgent for:  BTS-W6 
 

 

  
สำขำผูร้ับฝำก/ Branch.........................................วนัที/่Date ..................................... 

บมจ.ธนำคำรกรุงไทย / Krung Thai Bank PCL.   
Company Code 5298 

 
 
วนัทีร่ับช ำระรำคำ :   19-31 สงิหำคม และ 1-2 กนัยำยน 2565 
Payment Period :   19-31 August and 1-2 September 2022 
 

(กรณีเป็นเชค็ ลงวนัที ่ไมเ่กนิ 1 กนัยำยน 2565 และตอ้งน ำฝำกไมเ่กนิ 11.00 น. ทรำบผลกำร
เรยีกเกบ็เงนิไดจ้ำกส ำนักหักบัญชใีนเขตกรงุเทพมหำนคร ภำยในระยะเวลำรับจองซือ้หุน้ 
In the case of a cheque dated 1 September 2022 and to be paid within 11.00 a.m., 
the result of the collection can be obtained from the clearing house in Bangkok.  Within the 
subscription period) 

 
ชือ่ผูจ้องซือ้ /Name................................................................. 

(โปรดบนัทกึในระบบใหค้รบท ัง้ 3 Ref.) 

เลขทีบ่ตัรประชำชน13หลกั (Ref.1) ID.Card (13Digits)  

                          
 

เบอรโ์ทรศพัท ์(Ref.2) 
Telephone/Mobile No.   ........................................................ 
 

รหสัหลกัทรัพย ์(Ref.3) 
Share Code (3Digits)   
         

[    ]  เงนิสด (Cash) 

[    ]  เชค็ (Cheque) 

    

    

  

บำท (Baht)   

 
ผูน้ ำฝำก/Depositer .........................................โทรศพัท/์Phone.................................... 

 
เจำ้หนำ้ทีธ่นำคำร/Authoriser 

กรณุำน ำเอกสำรนี้ไปแจง้ช ำระเงนิ ที ่ธนำคำรกรงุไทย ทกุสำขำทั่วประเทศ และผูจ้องซือ้หุน้ ตอ้งน ำเอกสำรกำรช ำระเงนิคำ่จองซือ้ทีไ่ดจ้ำกธนำคำร สง่ใหท้ี ่
บรษัิทหลักทรพัย ์กรงุไทย เอก็ซส์ปรงิ จ ำกดั เลขที ่287 อำคำรลเิบอรต์ีส้แควร ์ชัน้ 15 ถนนสลีม  แขวงสลีม เขตบำงรัก กรงุเทพฯ 10500 

Please bring along this document and make a payment at all KTB branches.  Subscriber must bring the payment booking documents received from the bank to 
Krungthai XSpring Securities Company Limited, 15th Floor, Liberty Square Building, 287 Silom Road, Bangrak District, Bangkok 10500 

 

                                                                                                                                                                                                                  

  ใบน ำฝำกพเิศษ เพือ่เขำ้บญัช ี“บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอ็กซส์ปรงิ จ ำกดั เพือ่จองซือ้หลกัทรพัย”์ ส ำหรับธนำคำร/ลกูคำ้ 

   Special Pay-in Slip  “Krungthai XSpring Securities Co.,Ltd. For Securities Subscription”                       For Bank / Customer 
 

       

 

บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุไทย เอ็กซส์ปรงิ จ ำกัด  ชัน้ 16 อำคำรลเิบอรต์ีส้แควร ์เลขที ่287 ถนนสลีม เขตบำงรัก กรงุเทพฯ 10500 
Krungthai XSpring Securities Co.,Ltd., 16th Floor, Liberty Square Bldg., 287 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand       
(A Partnership of Krung Thai Bank and XSpring Capital)    http://www.krungthaixspring.com 

เลขประจ ำตัวผูเ้สยีภำษี / ทะเบยีนเลขที ่0105543050517 

Tel : +66 2 695 5555  Fax : +66 2 631 1702                                                                  ตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธ/ิAgent for:  BTS-W6 
 

 

  
สำขำผูร้ับฝำก/ Branch.........................................วนัที/่Date ..................................... 

บมจ.ธนำคำรกรุงไทย / Krung Thai Bank PCL.   

Company Code 5298 
 
 
วนัทีร่ับช ำระรำคำ :   19-31 สงิหำคม และ 1-2 กนัยำยน 2565 
Payment Period :   19-31 August and 1-2 September 2022 
 

(กรณีเป็นเชค็ ลงวนัที ่ไมเ่กนิ 1 กนัยำยน 2565 และตอ้งน ำฝำกไมเ่กนิ 11.00 น. ทรำบผลกำร
เรยีกเกบ็เงนิไดจ้ำกส ำนักหักบัญชใีนเขตกรงุเทพมหำนคร ภำยในระยะเวลำรับจองซือ้หุน้ 
In the case of a cheque dated 1 September 2022 and to be paid within 11.00 a.m., 
the result of the collection can be obtained from the clearing house in Bangkok.  Within the 
subscription period) 

 
ชือ่ผูจ้องซือ้ /Name................................................................. 

(โปรดบนัทกึในระบบใหค้รบท ัง้ 3 Ref.) 

เลขทีบ่ตัรประชำชน13หลกั (Ref.1) ID.Card (13Digits)  

                          
 

เบอรโ์ทรศพัท ์(Ref.2) 
Telephone/Mobile No.   ........................................................ 
 

รหสัหลกัทรัพย ์(Ref.3) 
Share Code (3Digits)   
         

[    ]  เงนิสด (Cash) 

[    ]  เชค็ (Cheque) 

    

    

  

บำท (Baht)   

 
ผูน้ ำฝำก/Depositer .........................................โทรศพัท/์Phone.................................... 

 
เจำ้หนำ้ทีธ่นำคำร/Authoriser 

กรณุำน ำเอกสำรนี้ไปแจง้ช ำระเงนิ ที ่ธนำคำรกรงุไทย ทกุสำขำทั่วประเทศ และผูจ้องซือ้หุน้ ตอ้งน ำเอกสำรกำรช ำระเงนิคำ่จองซือ้ทีไ่ดจ้ำกธนำคำร สง่ใหท้ี ่
บรษัิทหลักทรพัย ์กรงุไทย เอก็ซส์ปรงิ จ ำกดั เลขที ่287 อำคำรลเิบอรต์ีส้แควร ์ชัน้ 15 ถนนสลีม  แขวงสลีม เขตบำงรัก กรงุเทพฯ 10500 

Please bring along this document and make a payment at all KTB branches.  Subscriber must bring the payment booking documents received from the bank to 

Krungthai XSpring Securities Company Limited, 15th Floor, Liberty Square Building, 287 Silom Road, Bangrak District, Bangkok 10500 

  เลขทีเ่ชค็ (cheque No.)                ธนำคำร (Bank)                        สำขำ (Branch)                          ลงวนัที ่(Date) 

 
 
                            จ ำนวนเงนิเป็นตวัอกัษร (Amount in letter)                                                     จ ำนวนเงนิเป็นตวัเลข (Amount in digit) 

 

BW6 

  เลขทีเ่ชค็ (cheque No.)                ธนำคำร (Bank)                        สำขำ (Branch)                          ลงวนัที ่(Date) 

 
 
                            จ ำนวนเงนิเป็นตวัอกัษร (Amount in letter)                                                     จ ำนวนเงนิเป็นตวัเลข (Amount in digit) 

 

BW6 



1 

วิธีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญเพิม่ทุน 
ของบริษัท บีทเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) คร้ังที ่6 (BTS-W6) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ”) 

ส าหรับการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย 

1. วันสุดท้ายที่สามารถซือ้ขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 

วนัท่ี 9 สงิหาคม 2565 

2. ระยะเวลาหยุดพักการซือ้ขายใบส าคัญแสดงสิทธิ (การขึน้เคร่ืองหมาย SP) 

 วนัท่ี 10 สงิหาคม – 5 กนัยายน 2565 

3. วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ 

วนัท่ี 15 สงิหาคม – 5 กนัยายน 2565 

4. วันก าหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย 

วนัท่ี 5 กนัยายน 2565 

5. ระยะเวลาการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ 

 วนัที่ 21 สิงหาคม – 4 กนัยายน 2565 ทัง้นี ้เนื่องจากวนัที่ 21 สิงหาคม และวนัที่ 4 กนัยายน ไม่ตรงกบัวนัท าการ ดงันัน้จึง
ก าหนดระยะเวลาการแจง้ความจ านงการใชส้ิทธิเป็นวนัท่ี 19 สงิหาคม – 2 กนัยายน 2565 ตัง้แต่เวลา 08.30 น. - 15.30 น. 
(เฉพาะวนัท าการ) 

6. วันพ้นสภาพเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียน 

วนัท่ี 6 กนัยายน 2565 

7. อัตราและราคาการใช้สิทธิ 

 ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย ซือ้หุน้สามญัของบรษัิทฯ ได ้1 หุน้ ในราคาใชส้ทิธิ 9.90 บาทตอ่หุน้ 

8. ตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิและสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ 

บรษัิทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอ็กซส์ปรงิ จ ากดั 

ฝ่ายปฏิบตัิการธุรกิจ ชัน้ 15 อาคารลเิบอรต์ีส้แควร ์287 ถนนสลีม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500  

บคุคลที่ติดตอ่: คณุรวิวรรณ ทองสงิห ์และ คณุรชันี เทียนเสม 
 โทรศพัท:์ 0-2695-5036 และ 0-2695-5513 

E-mail: RaviwanT@krungthaixspring.com และ RachaneeT@krungthaixspring.com 

9. วิธีการใช้สิทธิ 

 ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชส้ทิธิ ตอ้งด าเนินการและจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้หแ้ก่ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิตามขอ้ 8. 

9.1. ใบแจง้ความจ านงการใชส้ิทธิที่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งชดัเจน และครบถว้นแลว้ทกุรายการ  พรอ้มทัง้ลงลายมือช่ือ
ของผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ 



2 

9.2. หลกัฐานใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามจ านวนที่ระบอุยูใ่นใบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธิ 
ทัง้นี ้กรณีที่ใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไรใ้บหุน้ (Scripless) ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะประสงคจ์ะใชส้ทิธิ
แจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือเพื่อใหอ้อกใบแทนตามที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ก าหนด โดยยื่นตอ่บรษัิทหลกัทรพัยท์ี่เป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์(Broker) ของตน และบรษัิทหลกัทรพัยด์งักลา่ว
จะด าเนินการแจง้บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือเพื่อออก
ใบแทนส าหรบัน าไปใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชส้ทิธิดงักลา่ว 

9.3. เอกสารประกอบการใชส้ทิธิ 

กรณีบุคคลธรรมดา 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือทะเบียนบา้นที่มีเลขที่บตัรประชาชน หรือส าเนาเอกสารทางราชการอื่นทีมี่
เลขบตัรประชาชน กรณีชาวตา่งชาติ ใหใ้ชส้  าเนาหนงัสอืเดินทางที่ยงัไมห่มดอาย ุพรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

กรณีนิติบุคคล 

 ส าเนาหนงัสือรบัรองของนิติบคุคลผูข้อใชส้ิทธิอายไุม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใชส้ิทธิ พรอ้มรบัรองส าเนา
ถกูตอ้ง 

 หนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้มี) 

 ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้ีอ  านาจลงนามกระท าการแทนนิติบคุคล หรอืผูร้บัมอบอ านาจและผูม้อบอ านาจ 

 กรณีนิติบคุคลต่างชาติ ใหใ้ชห้นงัสือส าคญัการจดัตัง้นิติบคุคล และ/หรือหนงัสือรบัรองของนิติบคุคล โดยใหผู้มี้
อ  านาจลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง พรอ้มประทบัตรา (ถา้มี) และเอกสารยืนยนัตวัตนของผูม้ีอ  านาจลงนาม 
พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง ทัง้นี ้เอกสารทัง้หมดตอ้งไดร้บัการลงลายมือชื่อโดยโนตารีพลบัลิค 
(Notary Public) และมีอายไุมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธิ 

10. เอกสารการช าระเงนิ / หลักฐานการช าระเงนิ 

10.1. ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิ กรอกข้อมูลในใบน าฝากพิเศษ (Bill Payment) ที่แนบมาพรอ้ม
กบัใบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธินีเ้ทา่นัน้ โดยกรอกหมายเลขบตัรประชาชน 13 หลกั หรอืเลขทะเบียนนิติบคุคล หรอื
เลขหนงัสือเดินทาง และช าระเงนิสด ไดท้ี่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ทกุสาขาทั่วประเทศ (Company Code 5298) ช่ือ
บญัชี “บริษัทหลักทรัพย ์กรุงไทย เอ็กซส์ปริง จ ากัด เพื่อจองซือ้หลักทรัพย”์  

ทัง้นี ้ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิโอนเงินครัง้เดียวตอ่ใบแจง้ความจ านงการใชส้ิทธิ โดยสามารถช าระเงินคา่ใชส้ทิธิได้
ในระหวา่งเวลา 8.30 น. ของวนัท่ี 19 สงิหาคม 2565 ถึงเวลา 15.30 น. ของวนัท่ี 2 กนัยายน 2565 

10.2. กรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิประสงคจ์ะใชส้ิทธิและช าระค่าหุน้ดว้ย เช็ค/ดราฟท์/แคชเชียร์เช็ค/ตัว๋แลกเงนิธนาคาร 
จะตอ้งสามารถเรียกเก็บไดจ้ากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพฯ ภายใน 1 วนัท าการ เท่านัน้ โดยขีดครอ่มเฉพาะสั่ง
จ่าย “บริษัทหลักทรัพย ์กรุงไทย เอ็กซส์ปริง จ ากัด เพื่อจองซือ้หลักทรัพย”์ และ น าเข้าฝากผ่านระบบ Bill 
Payment ไม่เกินวันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. 

10.3. กรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิประสงคจ์ะใชส้ิทธิและช าระค่าหุน้โดยการโอนผา่นระบบบาทเนต (BAHTNET) โปรด
สั่งจ่าย ช่ือบญัชี “บริษัทหลักทรัพย ์กรุงไทย เอ็กซส์ปริง จ ากัด เพื่อจองซือ้หลักทรัพย”์ เลขที่บัญชี 000-6-
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13241-3 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) โดยสามารถช าระเงินค่าใชส้ิทธิไดใ้นระหวา่งเวลา 8.30 น. ของวนัท่ี 
19 สงิหาคม 2565 ถึงเวลา 14.00 น. ของวนัท่ี 2 กนัยายน 2565 

ในการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต ผูจ้องซือ้ตอ้งรบัผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนและ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิด
จากการท าธุรกรรมโอนเงินทัง้หมดดว้ยตนเอง 

ทัง้นี ้การใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวจะสมบูรณต์่อเมื่อตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิไดร้บัมอบ
หลกัฐานประกอบการใชส้ิทธิตามที่กลา่วขา้งตน้ และเรียกเก็บเงินจ านวนดงักลา่วไดแ้ลว้เท่านัน้ หากตวัแทนรบัแจง้ความจ านง
ในการใชส้ิทธิไม่สามารถเรียกเก็บเงินไม่ว่าในกรณีใด ๆ ที่ไม่ไดเ้กิดจากความผิดของบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ความ
จ านงในการใชส้ิทธิ จะถือว่าผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนในครัง้นัน้ ๆ  โดย
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมร่บัจองทางไปรษณียแ์ละไมร่บัการช าระดว้ยเงินสด 

รายละเอียดและเง่ือนไขอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กลา่วมาขา้งตน้ โปรดพิจารณาจากขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหน้าที่ของ 
ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน)  
ครัง้ที่ 6 (BTS-W6) หากมีขอ้สงัสยัเก่ียวกบัการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ กรุณาติดตอ่สอบถามตวัแทนรบัแจง้ความจ านง
ในการใชส้ทิธิตามรายละเอียดในขอ้ 8 ขา้งตน้ ในวนัและเวลาท าการ (จนัทร ์– ศกุร ์เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น.) 
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