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67+�8�-�9$�:��(�� “บรษัิทหลักทรัพย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) เพื,อการจองซื/อหลักทรัพย”์

Bill Payment ธนาคารกรงุเทพ
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บล. อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ชั /น 8, 10 อาคารสาทรสแควร ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์เลขที, 98 ถนนสาทรเหนอื

ตดิตอ่ คณุพจน ์บญุฤทธิOฤทัยกลุ 02-0889654 , คณุสทุธพิจน ์รักตระกลู 02-0889653
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 ใบจองซื อเลขที! ...................................................................  

ทะเบียนผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสิทธิ...................................................................     

ใบแจ้งความจาํนงการใช้สิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิที!จะซื อหุ้นสามญัเพิ!มทุน 

ของ บริษทั ไบโอ กรีน เอน็เนอรยี์! เทค จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ครั  งที! # (ครั  งสุดท้าย) 
  

วนัที!ย ื!นความจาํนงในการใชส้ทิธ ิ......................................................................... 
ข้อมูลผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสิทธิ โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี ให้ครบถว้น ชดัเจน ตวับรรจง 

เรยีน   คณะกรรมการบรษิทั ไบโอ กรนี เอน็เนอรย์ี! เทค จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”)  

ขา้พเจา้ o นาย     o นาง     o นางสาว    o นิตบุิคคล ….................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 o บตัรประจาํตวัประชาชน o ใบต่างดา้ว o หนงัสอืเดนิทาง o เลขทะเบยีนนิตบุิคคล เลขที! ..................................................................สญัชาต.ิ...................................วนัเดอืนปีเกดิ (วนัจดทะเบยีนนิตบุิคคล)................/................../.................. 

ที!อยูท่ ี!สามารถตดิต่อได.้......................................................................................................................................................................................................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................... 

โทรศพัทท์ี!ตดิต่อได ้................................................Email address ……………………………………………เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ี…................................................. ประเภทของการหกัภาษ ีณ ที!จ่าย o ไม่หกัภาษ ีณ ที!จ่าย o หกัภาษ ีณ ที!จ่าย 

อาชพี....................................................สถานที!ทาํงาน................................................................................................................................................................................................รหสัไปรษณยี.์...........................โทรศพัทท์ี!ทาํงาน............................ 

ขา้พเจา้มคีวามประสงคท์ี!จะใชส้ทิธซิื"อหุน้สามญัเพิ!มทุนตามใบสาํคญัแสดงสทิธทิี!จะซื"อหุน้สามญัเพิ!มทุนของบรษิทั ไบโอ กรนี เอน็เนอรย์ี! เทค จาํกดั (มหาชน) ครั "งที! # จาํนวน……............................หน่วย ดงันี"  

จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิ BIOTEC-W# ที!ขอใช้สิทธิ (หน่วย) จาํนวนหุ้นสามญัเพิ!มทุนที!ได้จากการขอใช้สิทธิ(หุ้น)  (หุ้น) ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) จาํนวนเงินที!ชาํระ (บาท) 

    
 

ขา้พเจา้ไดช้าํระเงนิตามจาํนวนที!ใชส้ทิธซิื"อหุน้สามญัเพิ!มทุนตามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิBIOTEC-W1 ดงักล่าวโดย  

o  ชาํระแบบ Bill Payment ผ่านธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) SERVICE CODE : RHBST  /  COMP CODE : 47762 เขา้บญัช ี“บรษิทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เพื!อการจองซื"อหลกัทรพัย์” ตามรายละเอยีดดงันี" 

o เงนิโอน o เชค็บุคคล o แคชเชยีรเ์ชค็ o ดร๊าฟท ์เลขที!เชค็………………………..….……ลงวนัที!…………………………………………….. (ไม่เกิน 26 กนัยายน 2565) ธนาคาร ………………………………………………………………………
สาขา………….……………………………. ที"สามารถเรยีกเกบ็ไดใ้นเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัทาํการนบัจากวนัที!แจง้ความจาํนงการใชส้ทิธ ิ(กาํหนดการรบัจองซื"อดว้ยเชค็บุคคล แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟ รบัจองถงึวนัที! 26 กนัยายน 2565   
เวลา 8:30 – 15:30 น. เท่านั "น และขดีคร่อมเฉพาะสั !งจ่าย “บล.อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เพื!อการจองซื"อหลกัทรพัย”์ พรอ้มระบุชื!อ-นามสกุล และเบอรโ์ทรศพัทท์ี!สามารถตดิต่อไวด้า้นหลงั 

เมื!อขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ!มทนุดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหบ้รษิทัฯ ดาํเนินการส่งมอบหุน้สามญัดงักล่าว ผ่านวธิดีงัต่อไปนี":  (โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ!งเท่านั น) 

o ใหฝ้ากหุน้สามญัตามจาํนวนที!ไดร้บัการจดัสรรนั "นไวใ้นชื!อ “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื!อผูฝ้าก” และดาํเนินการให ้บรษิทั...................................................................................... สมาชกิผูฝ้ากเลขที! ......................... นํา
หุน้เขา้ฝากไวก้บับรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื!อเขา้บญัชซีื"อขายหลกัทรพัย ์เลขที!........................................ ชื!อ..............................................................................................................................................................  
ซึ!งขา้พเจา้มบีญัชซีื"อขายหลกัทรพัยอ์ยูก่บับรษิทันั "น (ชื!อผูจ้องซื"อตอ้งตรงกบัชื!อบญัชซีื"อขายหลกัทรพัย ์มฉิะนั "นบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการออกเป็นใบหุน้สามญัในนามของผูจ้องซื"อภายใน 15 วนัทาํการ นบัจากวนัสิ"นสุดระยะเวลาการจองซื"อ และ
จดัส่งใบหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบยีน ตามที!อยูท่ ี!ระบุไวใ้นสมุดทะเบยีนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิBIOTEC-W1 

o ใหฝ้ากหุน้สามญัตามจาํนวนที!ไดร้บัการจดัสรรนั "นไวใ้นชื!อ “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั” และนําหุน้เขา้ฝากไวก้บั บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั โดยนําเขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที! 
600 เพื!อขา้พเจา้ (กรณีเลอืกรบัหุน้เขา้บญัช ีสมาชกิเลขที! 600 ในช่องนี"  โปรดกรอกขอ้มลูใน “แบบสอบถามเพื!อหาขอ้บ่งชี"การเป็นบุคคลสหรฐั (สาํหรบับุคคลธรรมดาและนิตบุิคคล) และ “แบบสอบถามสาํหรบัตรวจสอบสถานะ  FATCA (เฉพาะนิติ
บุคคล)” เพื!อนําส่งใหแ้ก่ บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  ในกรณไีม่จดัทาํเอกสารตามที!กาํหนด หรอืมขีอ้บ่งชี"วา่ท่านอาจเป็นบุคคลอเมรกินั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไิม่นําฝากหุน้เขา้บญัชสีมาชกิเลขที! 600 โดยจะดาํเนินการ
ออกเป็นใบหุน้สามญัในนามของผูจ้องซื"อ และจดัส่งใบหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบยีน ตามที!อยูท่ ี!ระบุไวใ้นสมุดทะเบยีนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิBIOTEC-W1 

o ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจาํนวนที!ไดร้บัการจดัสรรนั "นไวใ้นชื!อของขา้พเจา้และจดัส่งใบหุน้ให้ทางไปรษณียล์งทะเบยีนใหข้า้พเจา้ตามที!อยูท่ ี!ระบุไวใ้นสมุดทะเบยีนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิBIOTEC-W1 โดยขา้พเจา้ยนิดมีอบหมายใหบ้รษิทัฯ ดาํเนินการ
ใดๆ เพื!อทาํใหก้ารจดัทาํใบหุน้ โดยขา้พเจา้อาจไดร้บัใบหุน้ภายหลงัจากที! ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยรบัหุน้ดงักล่าวเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและอนุญาตใหท้าํการซื"อขายไดใ้นตลาดตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 

ในกรณีที!ข้าพเจ้าได้ใช้สิทธิซื อหุ้นสามญัเพิ!มทุนตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ BIOTEC-W1 เกินสิทธิและไม่ได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ!มทุน ขา้พเจา้ประสงคข์อรบัเงนิค่าจองซื"อที!ไม่ไดจ้ดัสรรคนื โดย 

o  โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารของขา้พเจา้ (BBL, KTB, BAY, KBANK, CIMBT, TTB, SCB, KKP, LHBANK, UOB)  บญัชธีนาคาร................................สาขา................................เลขที!บญัช.ี......................................................................... (แนบหน้า
สมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร ชื!อบญัชธีนาคารตอ้งตรงกบัชื!อผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธ)ิ   
ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงวา่จะใชส้ทิธซิื"อหุน้สามญัเพิ!มทุนจํานวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลกิการใชส้ทิธซิื"อหุน้สามญัเพิ!มทุนนี" หากขา้พเจา้ไม่ส่งเอกสารหลกัฐานประกอบการใชส้ทิธ ิหรอืไม่กรอกรายละเอยีดในแบบฟอรม์นี"ใหค้รบถ้วน หรอืไม่ปิดอากร
แสตมป์ (ถ้าม)ี หรอืไม่ชําระเงนิตามจาํนวนการใชส้ทิธดิงักล่าวให้ครบถ้วน หรอืเชค็/แคชเชยีรเ์ชค็/ดร๊าฟท์ ที!ได้ส ั !งจ่ายไม่ผ่านการเรยีกเกบ็ ขา้พเจ้ายนิยอมให้บรษิทัดาํเนินการตามวธิกีารและเงื!อนไขที!ระบุไวใ้นขอ้กําหนดสทิธขิองใบสําคญัแสดงสทิธ ิ
BIOTEC-W1 

 

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี!ยงผูจ้องซื อควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจใช้สิทธิซื อหุ้น                     ลงชื!อ X.................................................................................................. ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

(...................................................................................................) 

หลกัฐานการรบัแบบฟอรม์ใบแจ้งความจาํนงการใช้สิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ BIOTEC-W# (ผูถ้อืใบแสดงสิทธิ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี  ให้ครบถว้นและชดัเจน) 

วนัที!.......................................................................                             

บรษิทัฯ ได้รบัเงนิค่าจองซื"อจาก (ชื!อตามใบจอง) .......................................................................................................................... ..เพื!อใชส้ทิธซิื"อหุ้นสามญัเพิ!มทุนของบรษิทั ไบโอ กรนี เอน็เนอร์ยี! เทค จํากดั (มหาชน) ตามใบสําคญัแสดงสทิธ ิ 
BIOTEC-W1 .................................. หุน้ ในราคาหุน้ละ 0.50 บาท รวมเป็นเงนิ.................................................................บาท ชาํระเงนิค่าจองซื"อโดย    

o  ชาํระแบบ Bill Payment ผ่านธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) SERVICE CODE : RHBST  /  COMP CODE : 47762 เขา้บญัช ี“บรษิทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เพื!อการจองซื"อหลกัทรพัย”์ ตามรายละเอยีดดงันี" 

o เงนิโอน o เชค็บุคคล o แคชเชยีรเ์ชค็ o ดร๊าฟท ์เลขที!เชค็………………………..….……ลงวนัที!……………………………………………..  ไม่เกิน 26 กนัยายน 2565 ธนาคาร ………………………………………………………………………
สาขา………….……………………………. ที"สามารถเรยีกเกบ็ไดใ้นเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัทําการนับจากวนัที!แจ้งความจาํนงการใชส้ทิธ ิ(กําหนดการรบัจองซื"อด้วยเชค็บุคคล แคชเชยีร์เชค็ หรอืดร๊าฟ รบัจองถึงวนัที! 26 กนัยายน 2565    

เวลา 8:30 – 15:30 น. เท่านั "น และขดีคร่อมเฉพาะสั !งจ่าย “บล.อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เพื!อการจองซื"อหลกัทรพัย”์ พรอ้มระบุชื!อ-นามสกุล และเบอรโ์ทรศพัทท์ี!สามารถตดิต่อไวด้า้นหลงั 

ดาํเนินการฝากหุน้สามญัที!ไดร้บัการจดัสรร ดงันี" 
o ฝากหุน้ในนาม “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื!อผูฝ้าก” สมาชกิผูฝ้ากเลขที! .................................. บญัชซีื"อขายหลกัทรพัยเ์ลขที!………………………………………………………………………………………………….. 
o ฝากหุน้ในนาม “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั” โดยเขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที! 600 เพื!อขา้พเจา้  
o ออกใบหุน้ในนามของผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ 
ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธปิระสงคข์อรบัเงนิค่าจองซื"อที!เกนิสทิธแิละไม่ไดจ้ดัสรรคนื โดยโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร  o บญัชธีนาคาร.......................................... / สาขา................................................ 
เลขที!บญัช.ี.................................................................................................... 

เจา้หน้าที!ผูร้บัมอบอาํนาจ.............................................................................................................. 

หมายเหตุ: หากผูจ้องซื"อประสงคจ์ะเปลี!ยนแปลงที!อยู่ที!ใหไ้ว ้โปรดตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัย์ที!ท่านเปิดบญัชซีื"อขายหลกัทรพัย์ หรอื SET Contact Center บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั โทร $-%$$&-&&&& 



ส่วนที& 1 สาํหรับลูกค้า / For Customer

บริษัทหลักทรัพย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)

RHB Securities (Thailand) Public Company Limited 

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษี /Tax ID : 0107547000796

โทรศพัท์ / Telephone: 02-088-9999 โทรสาร / FAX : 02-108-0999

ใบนาํฝากชาํระเงนิค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip)

เพื อเขา้บญัชี บล.อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เพื อการจองซื "อหลกัทรพัย์ วนัที / Date .................................................................................
Deposit to RHB Securities (Thailand) PCL. for Securities Subscription สาขาผูร้บัฝาก / Branch ................................................................

ชดุแจง้การชาํระเงิน
/ P

aym
ent notification

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขา (BR.118)

รหสั บริการ / SERVICE CODE :    RHBST

รหสั บริษัท / COMP CODE      : 47762

ชื อผูถื้อใบแสดงสิทธิ / Name :

รหสัอา้งอิง 1 / Ref.1

เลขที บตัรประชาชนหรือ 
เลขที หนงัสือเดินทาง
ID or Passport Number

รหสัอา้งอิง 2 / Ref.2

เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ
Mobile Number

¨ เงินสด / Cash หมายเลขเช็ค / Cheque No. ชื อธนาคาร-สาขา / Bank –Branch เช็คลงวนัที  / Due Date

¨ เช็ค / Cheque ….…………………………… …..……………………………………. …………………………….. สาํหรบัเจา้หนา้ที ธนาคาร / For bank office

จาํนวนเงิน (บาท) 
Amount (Baht)

ผูร้บัเงิน / Recipient......................................จาํนวนเงินเป็นตวัอกัษร 
Amount  in Words

ชื อผูน้าํฝาก / Deposit By ……………………………………………………… โทรศพัท์ / Telephone  …………………………………………………  

ส่วนที! 2 สาํหรับธนาคาร / For Bank

บริษัทหลักทรัพย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)

RHB Securities (Thailand) Public Company Limited 

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี /Tax ID : 0107547000796

โทรศพัท์ / Telephone: 02-088-9999 โทรสาร / FAX : 02-108-0999

ใบนาํฝากชาํระเงนิค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip)

เพื อเขา้บญัชี บล.อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เพื อการจองซื "อหลกัทรพัย์ วนัที / Date .................................................................................
Deposit to RHB Securities (Thailand) PCL. for Securities Subscription สาขาผูร้บัฝาก / Branch ................................................................

ชดุแจง้การชาํระเงิน
/ P

aym
ent notification

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขา (BR.118)

รหสั บริการ / SERVICE CODE :    RHBST

รหสั บริษัท / COMP CODE      : 47762

ชื อผูถื้อใบแสดงสิทธิ / Name :

รหสัอา้งอิง 1 / Ref.1

เลขที บตัรประชาชนหรือ 
เลขที หนงัสือเดินทาง
ID or Passport Number

รหสัอา้งอิง 2 / Ref.2

เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ
Mobile Number

¨ เงินสด / Cash หมายเลขเช็ค / Cheque No. ชื อธนาคาร-สาขา / Bank –Branch เช็คลงวนัที  / Due Date

¨ เช็ค / Cheque ….…………………………… …..……………………………………. …………………………….. สาํหรบัเจา้หนา้ที ธนาคาร / For bank office

จาํนวนเงิน (บาท) 
Amount (Baht)

ผูร้บัเงิน  / Recipient.....................................จาํนวนเงินเป็นตวัอกัษร 
Amount  in Words

ชื อผูน้าํฝาก / Deposit By ……………………………………………………… โทรศพัท์ / Telephone  …………………………………………………  
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 / ��
��ก������ 
               Request for Securities Withdrawal / Transfer Form 

,�
�-. / Date___________________________ 

 �	
��	
 I/We _________________________________________________ ����������� / Account No.___________________________ 
�� !
�"#$%& '�()*	�#+,��*��ก�#��.'�+%/ก	 0
ก�1 10
�2+2ก
#1�&2�3 
hereby request TISCO Securities Company Limited to proceed per the instructions as follows : 

� /(2*��ก�#��.'GH
2#$��IJ2.'#��K
ก*��ก�#��.'  : �L�(%�
�+ก _____________________________________ ������%�
�+ก__________________ 
 Transfer securities via the TSD System         :  Participant Name                        Participant No. 

 

� /(2*��ก�#��.'O
.)2����� ��.�+%/ก	 
 Transfer securities to other accounts in TISCO Securities 
 

� P(2�"Q2)�*��ก�#��.' 
 Withdraw securities in the form of a certificate 
 

� (L�2R / Other__________________________________________________________________________________________________________ 
 

)2!�2��� / on  ................................................................................. 
 

�0�12�320�����
��ก������ / Transferee Information 
/(2GH
2IJ2.'#��K
ก*��ก�#��.' / /(2#$*!H
&�Jก 	
�(&�#+,��*��ก�#��.'�+%/ก	 0
ก�1 / P(2�"Q2)�*��ก�#��.' 
Transfer via the TSD / Transfer to other accounts within TISCO Securities / Withdraw in form of a Certificate 

 
 

�L�(*��ก�#��.' 
Securities Name 

 
 

0
2!2
*��ก�#��.' 
Number of 
Shares 

 
 

S	2�T2 
SH(*T	2 

Cost/ Unit 
 

�L�( V 2
�%กT� 
Account Name 

 
����������� 
Account No. 
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�2 
ID / Passport No. 

#
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SH(*T	2 

Price/Unit 

       

       
       

       

       

       

       

       
5673�8
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 / ��
��ก������ 
Reason for the withdrawal / transfer 
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I/We hereby confirm that the information herein is correct and in accordance with my intentions.  These also include the case that I/we request TISCO Securities to withdraw and/or transfer 
securities to other accounts.  I/We would be responsible for any liabilities, which may cause from the above transactions to TISCO Securities or any other person, without any conditions.  
I/We acknowledge that, upon request from the Revenue Department or any other authorities, TISCO Securities shall disclose the information herein. 

�	
��	
�(�0
#$ H
c##��2�.��"Q20
2!2�&+2 / I/We would like to pay the fee amounting to  _____________________________ �
�/1. / Baht by 

� �&+2%1 / ��e  / �&+2/(2 (Cash / Cheque / Money Transfer) � P(2
ก������&+2K
ก�(&�	
��	
 (Withdraw from my cash deposit account) 

 

���1:�;:.�320��	�
 (5=0���>��?;-/320���1�����
�=) / Authorized Signature ______________________________________________________ 
 

 
 

 H
c##��2�.� ___________________________ �
� )��%#e#���&+2 ��H���� ____________________������ ___________________ !�2��� ______________________________ 
Fee                                                                          Receipt No.                                                                                          Date 

BK-EM-14-001  


