เลขที่...............................

แบบแสดงความจานงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) (BWG-W4)
ครั้งที่
วันที่ยื่นควำมจำนงกำรใช้สิทธิ

วันกำหนดกำรใช้สิทธิ
ทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเลขที่

เรียน คณะกรรมการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ข้ำพเจ้ำ (โปรดระบุประเภทผู้จองซื้อหุ้น)
บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย เลขประจำตัวประชำชน

-

-

-

-

บุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ำว เลขที่ใบต่ำงด้ำว/หนังสือเดินทำง

นิติบุคคลสัญชำติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล
ชื่อ

นำย

นำง

นำงสำว

นิติบุคคลสัญชำติต่ำงด้ำว เลขทะเบียนนิติบุคคล

นิติบุคคล

นำมสกุล

วัน/เดือน/ปีเกิด

เพศ

สัญชำติ

อำชีพ

ที่อยู่เลขที่

หมู่ที่

ตรอก/ซอย

ถนน

แขวง/ตำบล

เขต/อำเภอ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์ (บ้ำน)

โทรศัพท์ (มือถือ)

ในฐำนะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ที่จะขอใช้สิทธิในกำรจองซือ้ หุ้นสำมัญของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) ตำมรำยละเอียดต่อไปนี้

จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดง
สิทธิที่ขอใช้สิทธิ (หน่วย)

จำนวนหุ้นสำมัญที่ได้
จำกกำรขอใช้สิทธิ (หุ้น)

อัตรำกำรใช้สิทธิ

รำคำใช้สิทธิ
(บำทต่อหุ้น)

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสำมัญ 1 หุ้น

3.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
(บำท)

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

ข้ำพเจ้ำได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และขอรับทอนใบสำคัญแสดงสิทธิ(ถ้ำมี) ดังนี้
ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่ส่งมอบ
เลขที่

จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี)
(หน่วย)

จานวน (หน่วย)

วิธีกำรรับใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่ขอรับทอน (ถ้ำมี)
ให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิตำมจำนวนที่ขอรับทอนไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝำก” และดำเนินกำรให้บริษัท
สมำชิกผู้ฝำกเลขที่
นำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้ำฝำกเข้ำฝำกไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้ำบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ เลขที่
ซึ่งข้ำพเจ้ำมีอยู่กับบริษัทนั้น
ให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอนไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” และนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้ำฝำกไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยนำเข้ำบัญชีของบริษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 (กำรถอนเป็นใบหลักทรัพย์ในภำยหลัง ผู้จองซื้อจะต้องเสียค่ำธรรมเนียมตำมที่ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนดไว้)
ให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิตำมจำนวนที่ขอรับทอนนั้นไว้ในชื่อของข้ำพเจ้ำ และจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิให้ข้ำพเจ้ำตำมชื่อที่อยู่ทรี่ ะบุไว้ข้ำงต้นทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน

หำกข้ำพเจ้ำได้รับกำรจัดสรรหุ้นดังกล่ำวแล้ว ข้ำพเจ้ำตกลงให้ดำเนินกำรดังต่อไปนี้ : (ผู้จองซื้อโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่ำนั้น)
นำหุ้นเข้ำบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ของตนเอง : ให้ออกใบหุ้นตำมจำนวนที่ได้รับกำรจัดสรรไว้ในชือ่ “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝำก” และดำเนินกำรให้บริษัท
นำหุ้นเข้ำฝำกไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้ำบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ เลขที่
สมำชิกผู้ฝำกเลขที่
ชื่อ
(ชื่อผู้จองซื้อหุ้นต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์เท่ำนั้น)
นำหุ้นเข้ำฝำกบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ : ให้ออกใบหุ้นตำมจำนวนที่ได้รับกำรจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” และนำหุ้นเข้ำฝำกไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
โดยนำเข้ำบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 (กำรถอนเป็นใบหลักทรัพย์ในภำยหลัง ผู้จองซื้อจะต้องเสียค่ำธรรมเนียมตำมที่ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนดไว้)
รับเป็นใบหุ้น : ให้ออกใบหุ้นตำมจำนวนที่ได้รับกำรจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้ำพเจ้ำ และจัดส่งใบหุ้นให้ข้ำพเจ้ำตำมชื่อทีอ่ ยู่ที่ระบุไว้ข้ำงต้นทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้ำพเจ้ำยินดีมอบหมำยให้บริษัทดำเนินกำรใดๆ เพื่อทำให้
สำมำรถจัดทำใบหุ้น และส่งมอบใบหุ้นแก่ข้ำพเจ้ำโดยเร็ว แต่ไม่เกิน 15 วันทำกำร นับจำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ซึ่งข้ำพเจ้ำตกลงว่ำ ข้ำพเจ้ำอำจได้รับใบหุ้นหลังจำกที่ตลำดหลักทรัพย์รับหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนและอนุญำตให้ทำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์
พร้อมกันนี้ข้ำพเจ้ำขอส่งเงินค่ำใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญดังกล่ำวโดย (ผู้จองซื้อโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่ำนั้น)
เงินโอน เข้ำบัญชีเงินฝำกชื่อ “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิม่ ทุน บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน” ธนาคาร ทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขาลาดพร้าว 124 บัญชี กระแสรายวัน เลขที่ 024-1-05815-5
เช็คธนำคำร (แคชเชียร์เช็ค)
เช็คบุคคล
ดร๊ำฟท์
โดยสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน”
เลขที่เช็ค
วันที่
ธนำคำร
สำขำ
(กรณีเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค ตั๋วแลกเงินธนาคารหรือคาสั่งจ่ายเงินของธนาคารโดยเช็คจะต้องสามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร ภายในวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง)

ข้ำพเจ้ำขอรับรองและตกลงว่ำจะซื้อหุ้นสำมัญจำนวนดังกล่ำว และจะไม่ยกเลิกรำยกำรที่ได้แสดงไว้ข้ำงต้นนี้ แต่หำกข้ำพเจ้ำไม่ส่งแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทที่ได้กรอกรำยละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยพร้อม
ชำระเงินค่ำจองซื้อหุ้นมำยังบริษัทภำยในระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ หรือ เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊ำฟท์ ทีไ่ ม่ผ่ำนกำรเรียกเก็บเงินจำกธนำคำร ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำแสดงเจตนำไม่ประสงค์ใช้สิทธิในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทในครั้งนี้

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรับกำรจองซื้อ

(

ลงชื่อ

)

ผู้จองซื้อหุ้นสำมัญ

(

)



หลักฐานการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) - โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย
วันที่

เลขที่

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหำชน) ได้รับเงินจำก (ชื่อตำมใบจอง)
ทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเลขที่
เป็นจำนวนเงินรวม

ในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน
บำท

หุ้น

และมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ำมี)
โดยชำระเป็น

เลขที่เช็ค
ลงวันที่
ผู้จองซื้อต้องกำรให้ดำเนินกำรส่งมอบหุ้นสำมัญดังนี้
นำหุ้นเข้ำฝำกบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อ ที่มีอยู่กับบริษัทซึ่งมีเลขที่สมำชิกผู้ฝำกเลขที่

เงินโอน

3

จำนวน

แคชเชียร์เช็ค

ธนำคำร
บัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์เลขที่
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับมอบอำนำจ

บำท
หน่วย

เช็คบุคคล
สำขำ

ออกใบหุ้นในนำม “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” โดยเข้ำบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600”
ออกใบหุ้นในนำมผู้จองซื้อ

รำคำหุ้นละ

ดร๊ำฟท์

ผูฝ้ ากเลขที่
ชือ่ บริษัท
Participant No.
Company Name
002
บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
003
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
004
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD
005
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
006
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
007
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี จีเอส-ซี ไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.
008
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
010
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด
MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
011
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
013
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
014
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
015
บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จากัด
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
016
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
019
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
022
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จากัด
TRINITY SECURITIES CO.,LTD.
023
บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES CO.,LTD.
026
บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
027
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
029
บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
030
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.

ผูฝ้ ากเลขที่
ชือ่ บริษัท
Participant No.
Company Name
236
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
242
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตคี้ อร์ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)

รายชือ่ สมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์
สาหรับการจองซื้อหุ้น
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561
BROKER
ผูฝ้ ากเลขที่
ชือ่ บริษัท
Participant No.
Company Name
032
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
034
บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
038
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
048
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
050
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
051
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
052
บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จากัด
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED
200
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
211
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
213
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.
221
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชนั่ พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.
224
บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
225
บริษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
229
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
230
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
244
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
247
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
248
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
924
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB-BROKER
ผูฝ้ ากเลขที่
ชือ่ บริษัท
Participant No.
Company Name
243
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
245
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ผูฝ้ ากเลขที่
ชือ่ บริษัท
Participant No.
Company Name
301
ธนาคารซิตแี้ บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
302
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.
303
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) - ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
304
ธนาคารฮ่องกงและเซีย่ งไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.
305
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.
308
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
312
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.
316
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
320
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES
328
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
ผูฝ้ ากเลขที่
ชือ่ บริษัท
Participant No.
Company Name
329
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
330
ธนาคารฮ่องกงและเซีย่ งไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (เพื่อตราสารหนี้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
334
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดีย้ น)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
336
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
337
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
339
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
340
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี้)
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
343
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED
345
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
425
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

ที่ BWG-MD 009/2562
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2562
เรื่อง
เรียน

แจ้งกาหนดการใช้สทิ ธิซื้อหุ้นสามัญของใบสาคัญแสดงสิทธิ (BWG-W4) ครั้งสุดท้าย
กรรมการและผูจ้ ัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (BWG-W4) จานวน 584,939,483 หน่วย โดยมีกาหนดการใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 15
ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นั้น
ในการนี้ บริษัทฯ ใคร่ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งความจานงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ
ของใบสาคัญแสดงสิทธิ (BWG-W4) ครั้งสุดท้ายของบริษัท ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดังนี้
1. วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นใบสาคัญแสดงสิทธิ BWG-W4
วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562
2. ระยะเวลาการหยุดพักการซื้อขายใบสาคัญแสดงสิทธิ BWG-W4 (ขึ้นเครื่องหมาย SP)
บริษัทฯ ขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสั่งหยุดพักการซื้อขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
BWG-W4 ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562
3. การสิ้นสภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิ BWG-W4 เมื่อพ้นกาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ใบสาคัญแสดงสิทธิ BWG-W4 จะหมดอายุและสิ้นสุดการ
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป
4. ระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของใบสาคัญแสดงสิทธิ (BWG-W4)
ครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 16.00 น.
5. วันกาหนดการใช้สทิ ธิ คือ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562
6. อัตราและราคาการใช้สิทธิ คือ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญ ในราคา 3 บาท
7. บุคคลและสถานที่ติดต่อในการใช้สทิ ธิและรับใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ
คุณศิริพร เสือสกุล คุณสุวันนา ศุกรเกยูร และ คุณสุนนั ทา เสือทรงศีล
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน)
เลขที่ 488 ซอยลาดพร้าว 130 (มหาดไทย 2) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 02 012 – 7888 (ต่อ 533, 346, 312 ) โทรสาร 02 012 7889

8. เอกสารประกอบการใช้สิทธิ ประกอบด้วย
8.1. แบบแสดงความจานงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและ
ครบถ้วนแล้วทุกรายการพร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิจะสามารถขอรับแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้
ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิหรือ
ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิครั้งสุดท้ายหรือท่านสามารถ Download
ได้ที่ www.betterworldgreen.com
8.2. ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ระบุว่าผู้ถือนั้นมีสิทธิในใบสาคัญ
แสดงสิทธิตามจานวนที่ระบุอยู่ในแบบแสดงจานงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
8.3. หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ
(ก.) บุคคลสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข.) บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย
สาเนาหนังสือเดินทางซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ค.) นิติบุคคลในประเทศ
สาเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวันใช้สิทธิ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มี
อานาจลงลายมือชื่อตาม (ก.) หรือ (ข.) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ยกเว้น
กรณีที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือบริษัทผู้ฝาก
หลักทรัพย์กับบริษัท ศูนย์รบั ฝากฯ เป็นผู้โอน/ผู้รบั โอน ไม่ต้องส่งหลักฐาน
ดังกล่าว)
(ง.) นิติบุคคลต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ
หนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันใช้สทิ ธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอานาจลงลายมือ
ชื่อตาม (ก.) หรือ (ข.) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
8.4. ชาระเงินตามจานวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิซื้อ
หุ้นสามัญภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยไม่เกินวันใช้สทิ ธิ โดยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังนี้
(ก.) โอนเงินสดเข้าบัญชีเงินฝากชื่อบัญชี "บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน " ธนาคาร ทหารไทย จากัด (มหาชน)
สาขาลาดพร้าว 124 บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 024-1-05815-5
โดยแนบหลักฐานการโอนเงิน

(ข.) ชาระโดย เช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคาสั่งจ่ายเงินธนาคาร
ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรุงเทพมหานคร ภายในวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง
โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย "บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน"
โดยระบุวันที่ไม่เกินวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562 (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ
ไม่รับชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเป็นเงินสด)
การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บ
เงินจานวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ที่มิได้
เกิดจากบริษัทให้ถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้
สิทธิดังกล่าว และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครั้งนั้น
แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการ ตัดสิทธิทจี่ ะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็น
การยกเลิก การใช้สทิ ธิในครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซือ้ หุ้นสามัญ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป (บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับชาระ
เงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเป็นเงินสด)
หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอแบบฟอร์มการใช้สิทธิ ท่านสามารถติดต่อ
ได้ที่คุณศิริพร เสือสกุล คุณสุวันนา ศุกรเกยูร และคุณสุนันทา เสือทรงศีล โทรศัพท์ 02-012-7888
(ต่อ 533 346 และ 312 ) โทรสาร 02 012 7889
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
โทร. 02 012-7888 ต่อ 533

เรื่อง

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ (XE) ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ครั้งสุดท้าย

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) (BWG-W4)

subject: Notification of the Last Exercise (XE) of BWG-W4

ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่าน
ทราบว่า
We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows.

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน)
BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY LIMITED

BWG-W4

วันขึน
้ เครื่องหมายเพื่อรับสิทธิประโยชน์ (X-Date) XE

30/04/2019

วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)

03/05/2019

อัตราส่วน (Exercise ratio)
1:1
ใบแสดงสิทธิฯ (Warrants) : หุน
้ สามัญ (Common shares)
ราคาหน่วย/หุน
้ /บาท (Exercise price (Baht per share))

3.00

กาหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ (Exercise Date)

07/05/2019 - 23/05/2019

วันที่บันทึกการยกเลิกการรับฝาก (Delisting Date)

ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
้ ท่านมีหุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ
(Your existing shares as bookclose date)
ถ้าท่านมอบหมายให้บริษัทฯ นาส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพื่อใช้
สิทธิ
ในการจองซื้อฯ ท่านต้องนาส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษท
ั ฯ
(Documents Required)
1. ใบจองซื้อฯ
(Registration Form)
2. เช็คชาระการจองซื้อ หรือใบโอนเงิน / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ
ในใบจองฯ
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment)
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน รับรองสาเนาถูกต้อง
(Certified true copy of the identification card or passport)

03/05/2019

.......(2)....... หุน
้ (shares)
ติดต่อภายในวันที่ (contact within)
10/05/2019

