
                                                                                           เลขที่    ..............................................................................................................   
แบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (BC-W1) 

    ครัง้ที่ ..............................................  วนัก ำหนดกำรใช้สทิธิ ..................................................... 
  วนัท่ีย่ืนควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิ ...............................................          ทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิเลขท่ี ..................................................... 
  
เรียน   คณะกรรมกำร  บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”)  

 ข้ำพเจ้ำ (โปรดระบปุระเภทผู้จองซือ้หุ้น) 

   บคุคลธรรมดำสญัชำติไทย เลขประจ ำตวับตัรประชำชน  ----    บคุคลธรรมดำสญัชำติต่ำงด้ำว เลขท่ีใบต่ำงด้ำว/หนงัสอืเดินทำง   .................................. 
   นิติบคุคลสญัชำติไทย เลขทะเบยีนนิติบุคคล                      ................................................................ .................    นิติบคุคลสญัชำติต่ำงด้ำว เลขทะเบียนนิติบุคคล   ........................................................                    
ชื่อ  นำย  นำง  นำงสำว  นิติบคุคล .................................................................................. นำมสกลุ   ...........................................................................................................................  
วนั/เดือน/ปีเกิด   ................................... เพศ   ................................................... สญัชำติ   .............................................. อำชีพ   ....................................................................................................................    
บ้ำนเลขที่   ........................................... หมู่ที่   .................................................. ตรอก/ซอย   .......................................... ถนน   .................................................. แขวง/ต ำบล   ........................................ 
เขต/อ ำเภอ   ......................................... จงัหวดั   ............................................... รหสัไปรษณีย์  ...................................... โทรศพัท์(บ้ำน)   ....................................    โทรศพัท์(มือถือ)   ..................................  

ในฐำนะผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัท ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ที่จะขอใช้สทิธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิม่ทนุของบริษัท บูทคิ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ตำมรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้       

จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดง
สทิธิที่ขอใช้สทิธิ (หน่วย) 

จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ได้ 
จำกกำรขอใช้สทิธิ (หุ้น) 

อตัรำกำรใช้สทิธิ 
รำคำใช้สทิธิ 
(บำทต่อหุ้น) 

รวมเป็นเงินทัง้สิน้ (บำท) จ ำนวนเงิน (ตวัอกัษร) 

  
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสำมญั 1.0213 หุ้น 3.13   

ทัง้นี ้ข้ำพเจ้ำได้สง่ใบส ำคญัแสดงสทิธิ /ใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ และขอรับทอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ (ถ้ำมี) ดงันี  ้
  (1)   ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ได้สง่          เลขท่ี                       ....................................................................................................     จ ำนวน      .................................................................................     หน่วย 
      เลขที่                       .........................................................................................     จ ำนวน      .........................................................................     หน่วย 
                          รวมจ ำนวน      .........................................................................     หน่วย 
 (2)   จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ได้รับทอน        ...........................................................................................    หน่วย (ถ้ำมี) 
 

หำกข้ำพเจ้ำได้รับกำรจดัสรรหุ้นดงักลำ่วแล้ว  ข้ำพเจ้ำตกลงให้ด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้:  (ผู้จองซือ้โปรดเลอืกวิธีใดวิธีหนึง่เท่ำนัน้)  

    น ำหุ้นเข้ำบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของตนเอง : ให้ออกใบหุ้นตำมจ ำนวนทีไ่ด้รับกำรจดัสรรนัน้ไว้ในชื่อ "บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผู้ฝำก" และด ำเนินกำรให้................................................ 
...................................................สมำชิกผู้ฝำกเลขท่ี  น ำหุ้นเข้ำฝำกไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั   เพือ่เข้ำบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ เลขท่ี  …………................………....……… 

 ช่ือ   ............................................................................................................................. .........................(ชือ่ผู้จองซือ้หุ้นต้องเป็นชื่อเดียวกนักบัชื่อบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์เท่ำนัน้)  

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

 รับเป็นใบหุ้น : ให้ออกใบหุ้นตำมจ ำนวนที่ได้รับกำรจดัสรรนัน้ไว้ในชื่อของข้ำพเจ้ำ และจดัสง่ใบหุ้นให้ข้ำพเจ้ำตำมชื่อที่อยู่ที่ระบใุนแบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน 
โดยข้ำพเจ้ำยินดีมอบหมำยให้บริษัทด ำเนินกำรใดๆ เพื่อท ำให้สำมำรถจดัท ำใบหุ้น และสง่มอบใบหุ้ นแก่ข้ำพเจ้ำภำยใน 15 วนัท ำกำร นบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิแต่ละครัง้ ซึง่ข้ำพเจ้ำตกลงว่ำ ข้ำพเจ้ำอำจได้รับใบ
หุ้นหลงัจำกที่ตลำดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ รับหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีน และอนญุำตให้ท ำกำรซือ้ขำยได้ในตลำดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 

 

พร้อมกนันี ้ข้ำพเจ้ำขอสง่เงินค่ำจองหุ้นสำมญัดงักลำ่วโดย                                                             
   เงินโอน  เข้ำบญัชีเงินฝำก ชื่อบญัชี  “บญัชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ ของ บมจ. บทูิค คอร์ปอเรชัน่” บญัชีเลขท่ี 061-8-04543-9 ประเภทบญัชีออมทรัพย์ ธนำคำร กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน)  สำขำถนนรัชดำภิเษก 

         (สขุมุวิท-พระรำมที่ 4) 

   เช็คธนำคำร (แคชเชียร์เช็ค)                  เช็คบคุคล                  ดร๊ำฟต์ 
เลขท่ีเช็ค   ........................................................   วนัท่ี   .....................................................................   ธนำคำร   ............................................ ...................................   สำขำ   ...................................................... 
โดยขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะ  “บัญชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน ของ บมจ. บูทคิ คอร์ปอเรชั่น”  
(กรณีเป็นเช็ค ดร๊ำฟต์ หรือค ำสัง่จ่ำยเงินของธนำคำร ต้องเรียกเก็บเงินได้ในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยลงวนัท่ีจองซือ้และสง่มอบถงึบริษัท ภำยใน 11.00 น. (เวลำกรุงเทพฯ) ของวนัท ำกำร 2 วนัก่อนวนัใช้สทิธิแต่ละครัง้) 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองและตกลงว่ำจะซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวนดังกล่ำว และจะไม่ยกเลิกรำยกำรที่ได้แสดงไว้ข้ำงต้นนี ้  แต่หำกข้ำพเจ้ำไม่ส่งแบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ได้
กรอกรำยละเอียดครบถ้วนเรียบร้อย พร้อมช ำระเงินค่ำจองซือ้หุ้นมำยงับริษัทภำยในระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ หรือ เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊ำฟต์ ไม่ผ่ำนกำรเรียกเก็บเงินจำกธนำคำร ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำแสดง
เจตนำไม่ประสงค์ใช้สทิธิกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัท 

             ลงชื่อ   ...........................................................................................    ผู้จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ 

                                 (.................................................................................) 
 
 
 
 วนัท่ี   ...............................................................................       เลขท่ี   ............................................................................... 
         บริษัท บูทคิ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ได้รับเงินจำก (ชื่อตำมใบจอง)................................................................................................................................................................................................................... 
 ทะเบยีนผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิเลขท่ี   ...................................................   ในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน   .................................................................   หุ้น   รำคำหุ้นละ     3.13       บำท            
 เป็นจ ำนวนเงินรวม                            ............................................   บำท        และมีใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ขอรับทอน (ถ้ำมี)  จ ำนวน      .................................หน่วย 
         โดยช ำระเป็น    เงินโอน                   แคชเชียร์เช็ค                                       เช็คบคุคล               ดร๊ำฟท์ 
 เลขท่ีเช็ค   ........................................................   ลงวนัท่ี   ...................................................................   ธนำคำร   ................................................................................   สำขำ   ....................................................... 
 หำกได้รับกำรจดัสรรหุ้นสำมญัแล้ว  ผู้จองซือ้ต้องกำรให้ด ำเนินกำรสง่มอบหุ้นสำมญั ดงันี ้

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

    ออกใบหุ้นในนำมผู้จองซือ้        
       เจ้ำหน้ำที่ผู้ รับมอบอ ำนำจ   ..............................................................................................  

หลักฐานการรับแบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ BC-W1 (ผู้จองซือ้โปรดกรอกข้อความในส่วนนีใ้ห้ครบถ้วนชัดเจน) 
 
 
 



 


