
                                                                                           เลขที่    ..............................................................................................................   
แบบแสดงความจ านงในการใช้สทิธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บทูคิ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (BC-W1) 

    ครัง้ที่ ..............................................  วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ ..................................................... 
  วนัที่ย่ืนควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ ...............................................          ทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเลขที่ ..................................................... 
  
เรียน   คณะกรรมกำร  บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”)  

 ข้ำพเจ้ำ (โปรดระบปุระเภทผู้จองซือ้หุ้น) 

   บคุคลธรรมดำสญัชำติไทย เลขประจ ำตวับตัรประชำชน  ----    บคุคลธรรมดำสญัชำติต่ำงด้ำว เลขท่ีใบต่ำงด้ำว/หนงัสือเดินทำง   .................................. 
   นิติบคุคลสญัชำติไทย เลขทะเบียนนิติบคุคล                      .................................................................................    นิติบคุคลสญัชำตติ่ำงด้ำว เลขทะเบียนนิติบคุคล   ........................................................                    
ช่ือ  นำย  นำง  นำงสำว  นิติบคุคล .................................................................................. นำมสกลุ   ........................................................................................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด   ................................... เพศ   ................................................... สญัชำติ   .............................................. อำชีพ   ....................................................................................................................    
บ้ำนเลขท่ี   ........................................... หมู่ท่ี   .................................................. ตรอก/ซอย   .......................................... ถนน   .................................................. แขวง/ต ำบล   ........................................ 
เขต/อ ำเภอ   ......................................... จงัหวดั   ............................................... รหสัไปรษณีย์  ...................................... โทรศพัท์(บ้ำน)   ....................................    โทรศพัท์(มือถือ)   ..................................  

ในฐำนะผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญัเพิม่ทนุของบริษัท ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ท่ีจะขอใช้สิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิม่ทนุของบริษัท บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) ตำมรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้       

จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดง
สิทธิท่ีขอใช้สิทธิ (หน่วย) 

จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีได้ 
จำกกำรขอใช้สิทธิ (หุ้น) 

อตัรำกำรใช้สิทธิ 
รำคำใช้สิทธิ 
(บำทต่อหุ้น) 

รวมเป็นเงินทัง้สิน้ (บำท) จ ำนวนเงิน (ตวัอกัษร) 

  
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสำมญั 1 หุ้น 3.20   

ทัง้นี ้ข้ำพเจ้ำได้ส่งใบส ำคญัแสดงสิทธิ /ใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ และขอรับทอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ถ้ำมี) ดงันี ้
  (1)   ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีได้ส่ง          เลขท่ี                       ....................................................................................................     จ ำนวน      .................................................................................     หน่วย 
      เลขท่ี                       .........................................................................................     จ ำนวน      .........................................................................     หน่วย 
                          รวมจ ำนวน      .........................................................................     หน่วย 
 (2)   จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับทอน        ...........................................................................................    หน่วย (ถ้ำมี) 
 

หำกข้ำพเจ้ำได้รับกำรจดัสรรหุ้นดงักล่ำวแล้ว  ข้ำพเจ้ำตกลงให้ด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้:  (ผู้จองซือ้โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึง่เท่ำนัน้)  

    น ำหุ้นเข้ำบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของตนเอง : ให้ออกใบหุ้นตำมจ ำนวนท่ีได้รับกำรจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ "บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เพ่ือผู้ฝำก" และด ำเนินกำรให้................................................ 
...................................................สมำชิกผู้ฝำกเลขท่ี  น ำหุ้นเข้ำฝำกไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั   เพ่ือเข้ำบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ เลขท่ี  …………................………....……… 

 ช่ือ   ......................................................................................................................................................(ช่ือผู้จองซือ้หุ้นต้องเป็นช่ือเดียวกนักบัช่ือบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์เท่ำนัน้)  

 น ำหุ้นเข้ำฝำกบญัชีของผู้ออกหลกัทรัพย์ : ให้ออกใบหุ้นตำมจ ำนวนท่ีได้รับกำรจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัทศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั” และน ำหุ้นเข้ำฝำกไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั โดยน ำเข้ำบญัชีของผู้ออกหลกัทรัพย์ สมำชิกเลขท่ี 600 (กำรขอถอนเป็นใบหลกัทรัพย์ในภำยหลงั ผู้จองซือ้หุ้นจะต้องเสียค่ำธรรมเนียมตำมท่ี บริษัทศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ก ำหนดไว้) 

 รับเป็นใบหุ้น : ให้ออกใบหุ้นตำมจ ำนวนท่ีได้รับกำรจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือของข้ำพเจ้ำ และจดัส่งใบหุ้นให้ข้ำพเจ้ำตำมช่ือท่ีอยู่ท่ีระบุในแบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน 
โดยข้ำพเจ้ำยินดีมอบหมำยให้บริษัทด ำเนินกำรใดๆ เพ่ือท ำให้สำมำรถจดัท ำใบหุ้น และส่งมอบใบหุ้นแก่ข้ำพเจ้ำภำยใน 15 วนัท ำกำร นบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิแต่ละครัง้ ซึง่ข้ำพเจ้ำตกลงว่ำ ข้ำพเจ้ำอำจได้รับใบ
หุ้นหลงัจำกท่ีตลำดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ รับหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน และอนญุำตให้ท ำกำรซือ้ขำยได้ในตลำดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 

 

พร้อมกนันี ้ข้ำพเจ้ำขอส่งเงินค่ำจองหุ้นสำมญัดงักล่ำวโดย                                                             
   เงินโอน  เข้ำบญัชีเงินฝำก ช่ือบญัชี  “บญัชีจองซือ้หุ้นเพิม่ทนุ ของ บมจ. บทูิค คอร์ปอเรชัน่” บญัชีเลขท่ี 061-8-04543-9 ประเภทบญัชีออมทรัพย์ ธนำคำร กสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน)  สำขำถนนรัชดำภิเษก 

         (สขุมุวิท-พระรำมท่ี 4) 

   เช็คธนำคำร (แคชเชียร์เช็ค)                  เช็คบคุคล                  ดร๊ำฟต์ 
เลขท่ีเช็ค   ........................................................   วนัท่ี   .....................................................................   ธนำคำร   ...............................................................................   สำขำ   ...................................................... 
โดยขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะ  “บัญชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ ของ บมจ. บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน”  
(กรณีเป็นเช็ค ดร๊ำฟต์ หรือค ำสัง่จ่ำยเงินของธนำคำร ต้องเรียกเก็บเงินได้ในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยลงวนัท่ีจองซือ้และส่งมอบถึงบริษัท ภำยใน 11.00 น. (เวลำกรุงเทพฯ) ของวนัท ำกำร 2 วนัก่อนวนัใช้สิทธิแต่ละครัง้) 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองและตกลงว่ำจะซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวนดงักล่ำว และจะไม่ยกเลิกรำยกำรท่ีได้แสดงไว้ข้ำงต้นนี ้  แต่หำกข้ำพเจ้ำไม่ส่งแบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษัทท่ีได้
กรอกรำยละเอียดครบถ้วนเรียบร้อย พร้อมช ำระเงินค่ำจองซือ้หุ้นมำยงับริษัทภำยในระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ หรือ เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊ำฟต์ ไม่ผ่ำนกำรเรียกเก็บเงินจำกธนำคำร ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำแสดง
เจตนำไม่ประสงค์ใช้สิทธิกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิม่ทนุของบริษัท 

             ลงช่ือ   ...........................................................................................    ผู้จองซือ้หุ้นสำมญัเพิม่ทนุ 

                                 (.................................................................................) 
 
 
 
 วนัท่ี   ...............................................................................       เลขท่ี   ............................................................................... 
         บริษัท บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) ได้รับเงินจำก (ช่ือตำมใบจอง)................................................................................................................................................................................................................... 
 ทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเลขท่ี   ...................................................   ในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิม่ทนุจ ำนวน   .................................................................   หุ้น   รำคำหุ้นละ     3.20       บำท            
 เป็นจ ำนวนเงินรวม                            ............................................   บำท        และมีใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถ้ำมี)  จ ำนวน      .................................หน่วย 
         โดยช ำระเป็น    เงินโอน                   แคชเชียร์เช็ค                                       เช็คบคุคล               ดร๊ำฟท์ 
 เลขท่ีเช็ค   ........................................................   ลงวนัท่ี   ...................................................................   ธนำคำร   ................................................................................   สำขำ   ....................................................... 
 หำกได้รับกำรจดัสรรหุ้นสำมญัแล้ว  ผู้จองซือ้ต้องกำรให้ด ำเนินกำรส่งมอบหุ้นสำมญั ดงันี ้

    น ำหุ้นเข้ำฝำกบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของผู้จองซือ้ ท่ีมีอยู่กบับริษัทซึง่มีเลขท่ีสมำชิกผู้ฝำกเลขท่ี   ...........................................................   บญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์เลขท่ี .................................................................. 
     ออกใบหุ้นในนำม “บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั” โดยเข้ำบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมำชิกเลขท่ี 600”  

    ออกใบหุ้นในนำมผู้จองซือ้        
       เจ้ำหน้ำท่ีผู้ รับมอบอ ำนำจ   .............................................................................................. 

หลักฐานการรับแบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ BC-W1 (ผู้จองซือ้โปรดกรอกข้อความในส่วนนีใ้ห้ครบถ้วนชัดเจน) 
 
 
 



 

BROKER

ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

002 บริษทัหลกัทรัพยทิ์สโก ้จ  ากดั  032 บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

003 บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั  (มหาชน) 034 บริษทัหลกัทรัพยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.

004 บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั  038 บริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จ  ากดั (มหาชน)

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

005 บริษทัหลกัทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 048 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จ  ากดั (มหาชน)

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

006 บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จ  ากดั  (มหาชน) 050 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเอสแอล จ ากดั 

PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

007 บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ำกดั 051 บริษทัหลกัทรัพย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ  ากดั

CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.

008 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ  ากดั 052 บริษทัหลกัทรัพย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั 

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND)  LIMITED 

010 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จ  ำกดั   200 บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

 MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED   MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

011 บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 211 บริษทัหลกัทรัพย ์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จ ากดั

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD.

013 บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 213 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท ์จ  ากดั

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.

014 บริษทัหลกัทรัพย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 221 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์  จ  ากดั (มหาชน)

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.

015 บริษทัหลกัทรัพย ์แอพเพิล เวลธ์ จ  ากดั 224 บริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน)

APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED

016 บริษทัหลกัทรัพยธ์นชาต จ ากดั  (มหาชน) 225 บริษทัหลกัทรัพยซี์ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED             CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.

019 บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั     229 บริษทัหลกัทรัพย ์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากดั

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED  JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED   

022 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิต้ี จ  ากดั 230 บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบลก็ จ  ากดั

 TRINITY SECURITIES CO.,LTD. GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

023 บริษทัหลกัทรัพยไ์ทยพาณิชย ์จ  ากดั 244 บริษทัหลกัทรัพย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั

SCB SECURITIES CO.,LTD. MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

026 บริษทัหลกัทรัพยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน)     247 บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จ ากดั

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.  CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD.

027 บริษทัหลกัทรัพย ์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 248 บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ากดั

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

029 บริษทัหลกัทรัพยก์รุงศรี จ  ากดั (มหาชน) 924 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน)

KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

030 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน)   

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.

SUB-BROKER

ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

236 ธนาคาร ทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) 243 บริษทัหลกัทรัพย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์จ  ากดั (มหาชน)

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

242 บริษทัหลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

   

   

CUSTODIAN

ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

301 ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES) 329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) 330 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (เพ่ือตราสารหน้ี)

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) - ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 334 บริษทัหลกัทรัพย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์จ  ากดั (มหาชน) (คสัโตเด้ียน)

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

304 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ ้แบงก้ิง คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน)

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 339 ธนาคาร ทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพยสิ์น)

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพ่ือคา้ตราสารหน้ี)

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED

320 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพ่ือรับฝากทรัพยสิ์น 345 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES  THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดั (มหาชน) 425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือลูกคา้)

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)


