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แบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) (BWG-W2) 
ครัง้ท่ี  วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ   

วนัท่ียื่นควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ  ทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเลขท่ี   
     

เรียน คณะกรรมการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)    
ข้ำพเจ้ำ (โปรดระบปุระเภทผู้จองซือ้หุ้น)     

 บคุคลธรรมดำสญัชำติไทย เลขประจ ำตวัประชำชน - - - -   บคุคลธรรมดำสญัชำติต่ำงด้ำว เลขที่ใบต่ำงด้ำว/หนงัสอืเดินทำง  

 นิติบคุคลสญัชำติไทย เลขทะเบยีนนิติบุคคล   นิติบคุคลสญัชำติต่ำงด้ำว เลขทะเบยีนนิติบคุคล  

ชื่อ  นำย  นำง  นำงสำว  นิติบคุคล                                                                                                                  นำมสกลุ  

วนั/เดือน/ปีเกิด  เพศ  สญัชำติ      อำชีพ  

ที่อยู่เลขท่ี  หมู่ที ่  ตรอก/ซอย      ถนน  แขวง/ต ำบล  

เขต/อ ำเภอ  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์   โทรศพัท์ (บ้ำน)  โทรศพัท์ (มือถือ)  

ในฐำนะผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ที่จะขอใช้สทิธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน  จ ากัด (มหาชน) ตำมรำยละเอียดต่อไปนี ้

จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดง
สิทธิท่ีขอใช้สิทธิ (หน่วย) 

จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีได้ 
จำกกำรขอใช้สิทธิ (หุ้น) 

อตัรำกำรใช้สิทธิ 
รำคำใช้สิทธิ 
(บำทต่อหุ้น) 

รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 
(บำท) 

จ ำนวนเงิน (ตวัอกัษร) 

  ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสำมญั 1 หุ้น 1.50   

ข้ำพเจ้ำได้สง่มอบใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญั หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ และขอรับทอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ(ถ้ำมี) ดงันี ้

ใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ส่งมอบ จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี) 
(หน่วย) เลขที่ จ านวน (หน่วย) 

    
วิธีกำรรับใบส ำคญัแสดงสิทธิสว่นท่ีขอรับทอน (ถ้ำมี) 

 ให้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนท่ีขอรับทอนไว้ในชื่อ “บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผู้ฝำก” และด ำเนินกำรให้บริษัท  

สมำชิกผู้ฝำกเลขท่ี  น ำใบส ำคญัแสดงสิทธิเข้ำฝำกเข้ำฝำกไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อเข้ำบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ เลขท่ี  

ซึง่ข้ำพเจ้ำมีอยู่กบับริษัทนัน้   

 ให้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ขอรับทอนไว้ในชื่อ “บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั” และน ำใบส ำคญัแสดงสทิธิเข้ำฝำกไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั โดยน ำเข้ำบญัชีของบริษัทผู้ออก
หลกัทรัพย์ สมำชิกเลขท่ี 600 (กำรถอนเป็นใบหลกัทรัพย์ในภำยหลงั ผู้จองซือ้จะต้องเสยีค่ำธรรมเนียมตำมที่ บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ก ำหนดไว้) 
 ให้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมจ ำนวนท่ีขอรับทอนนัน้ไว้ในชื่อของข้ำพเจ้ำ และจดัสง่ใบส ำคญัแสดงสิทธิให้ข้ำพเจ้ำตำมชื่อที่อยู่ทีร่ะบไุว้ข้ำงต้นทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีน 

หำกข้ำพเจ้ำได้รับกำรจดัสรรหุ้นดงักลำ่วแล้ว ข้ำพเจ้ำตกลงให้ด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้: (ผู้จองซือ้โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่ำนัน้) 

 น ำหุ้นเข้ำบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของตนเอง : ให้ออกใบหุ้นตำมจ ำนวนท่ีได้รับกำรจดัสรรไว้ในชือ่ “บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผู้ฝำก” และด ำเนินกำรให้บริษัท  

สมำชิกผู้ฝำกเลขท่ี  น ำหุ้นเข้ำฝำกไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อเข้ำบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ เลขท่ี  

ชื่อ  (ชื่อผู้จองซือ้หุ้นต้องเป็นชื่อเดียวกนักบัชื่อบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์เท่ำนัน้) 

 น ำหุ้นเข้ำฝำกบญัชีของผู้ออกหลกัทรัพย์ : ให้ออกใบหุ้นตำมจ ำนวนท่ีได้รับกำรจดัสรรนัน้ไว้ในชื่อ “บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั” และน ำหุ้นเข้ำฝำกไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
โดยน ำเข้ำบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมำชิกเลขท่ี 600 (กำรถอนเป็นใบหลกัทรัพย์ในภำยหลงั ผู้จองซือ้จะต้องเสยีค่ำธรรมเนียมตำมที่ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ก ำหนดไว้) 
 รับเป็นใบหุ้น : ให้ออกใบหุ้นตำมจ ำนวนท่ีได้รับกำรจดัสรรนัน้ไว้ในชื่อของข้ำพเจ้ำ และจดัสง่ใบหุ้นให้ข้ำพเจ้ำตำมชื่อทีอ่ยู่ที่ระบไุว้ข้ำงต้นทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีน โดยข้ำพเจ้ำยินดีมอบหมำยให้บริษัทด ำเนินกำรใดๆ เพื่อท ำให้
สำมำรถจดัท ำใบหุ้น และสง่มอบใบหุ้นแก่ข้ำพเจ้ำโดยเร็ว แต่ไม่เกิน 15 วนัท ำกำร นบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิ ซึง่ข้ำพเจ้ำตกลงว่ำ ข้ำพเจ้ำอำจได้รับใบหุ้นหลงัจำกที่ตลำดหลกัทรัพย์รับหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบยีนและอนญุำตให้ท ำกำรซือ้ขำยได้ในตลำดหลกัทรัพย์ 

พร้อมกนันีข้้ำพเจ้ำขอสง่เงินค่ำใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัดงักลำ่วโดย (ผู้จองซือ้โปรดเลอืกวิธีใดวิธีหนึง่เท่ำนัน้) 

 เงินโอน เข้ำบญัชีเงินฝำกชื่อ  “บัญชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน”  ธนาคาร ทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  สาขาลาดพร้าว 124 บญัชี กระแสรายวัน เลขท่ี 024-1-05815-5 
 เช็คธนำคำร (แคชเชียร์เช็ค)          เช็คบคุคล              ดร๊ำฟท์                                                  

       เลขท่ีเช็ค    วนัท่ี  ธนำคำร  สำขำ  

 (กรณีเป็นเชค็ แคชเชียร์เชค็ ต๋ัวแลกเงนิธนาคารหรือค าส่ังจ่ายเงนิของธนาคารโดยเชค็จะต้องสามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร ภายในวันใช้สิทธิแต่ละครัง้) 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองและตกลงว่ำจะซือ้หุ้นสำมญัจ ำนวนดงักล่ำว และจะไม่ยกเลิกรำยกำรท่ีได้แสดงไว้ข้ำงต้นนี ้แต่หำกข้ำพเจ้ำไม่ส่งแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทท่ีได้กรอกรำยละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยพร้อม
ช ำระเงินค่ำจองซือ้หุ้นมำยงับริษัทภำยในระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ หรือ เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊ำฟท์ ท่ีไม่ผ่ำนกำรเรียกเก็บเงินจำกธนำคำร ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำแสดงเจตนำไม่ประสงค์ใช้สิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทในครัง้นี ้

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรับกำรจองซือ้ ลงชื่อ  ผู้จองซือ้หุ้นสำมญั 

(  ) (  ) 
      

 

หลักฐานการใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามัญ บริษัท เบตเตอร์ เวลิด์ กรีน  จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) - โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วย 

วนัท่ี    เลขท่ี   

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน  จ ำกดั (มหำชน)  ได้รับเงินจำก (ชื่อตำมใบจอง)  

ทะเบยีนผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิเลขท่ี  ในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน  หุ้น  รำคำหุ้นละ 1.50 บำท 

เป็นจ ำนวนเงินรวม  บำท  และมีใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ำมี)  จ ำนวน  หน่วย 

 โดยช ำระเป็น      เงินโอน  แคชเชียร์เช็ค  เช็คบคุคล  ดร๊ำฟท์ 

เลขท่ีเช็ค  ลงวนัท่ี  ธนำคำร  สำขำ  

ผู้จองซือ้ต้องกำรให้ด ำเนินกำรส่งมอบหุ้นสำมญัดงันี ้
 น ำหุ้นเข้ำฝำกบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของผู้จองซือ้ ที่มีอยู่กบับริษัทซึง่มีเลขท่ีสมำชิกผู้ฝำกเลขท่ี  บญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์เลขท่ี  

 ออกใบหุ้นในนำม “บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั” โดยเข้ำบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมำชิกเลขท่ี 600”  

 ออกใบหุ้นในนำมผู้จองซือ้                             เจ้ำหน้ำที่ผู้ รับมอบอ ำนำจ  

     โดยส่ังจ่าย   “บัญชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน” 

เลขท่ี............................... 



Application for the Exercise of Warrant of the Non-Voting Depository Receipts in BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY LIMITED
(BWG-W2-R) to the Non-Voting Depository Receipts in BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY LIMITED (BWG-R)

 Last Exercise and payment period :  20 November 2015 - 1 December 2015(Only business days) between 8.30-17.00 hours

Subscription Transaction No & Date.

No. Date

To: Thailand Securities Depository Co., Ltd. (“TSD”)

The Registrar of  Thai NVDR Company Limited

I/We wish to exercise BWG-W2-R into BWG-R according to Rules, Conditions

and Procedures for the Exercise of Warrant to Ordinary Shares of BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY LIMITED.

The exercise ratio BWG-W2-R......................units :  BWG-R......................units
The exercise price of Baht ...............................................................per units of NVDRs
Amount of the BWG-W2-R to exercise ...............................................................units of NVDRs
Amount of the BWG-R received ...............................................................units of NVDRs
Amount of payment ...............................................................Baht

I/We hereby intend to exercise the right to purchase the BWG-R as follows:

I/we herewith submit payment with Check Cashier Check which is collectable through clearing house in Bangkok.
Indicate the exercise date and make it payable to ''Better World Green Plc. for Share Subscription''

Check  No…………………….…Date………….…….....Bank……………….........................Branch…………….....................……………

I/We hereby agree that Thailand Securities Depository Company Limited may proceed with the followings.
To issue BWG-R in the name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. for Depositors” and to have TSD Member No.

namely deposit such NVDRs with  “Thailand Securities Depository Company Limited”

in accordance with The Stock Exchange of Thailand’s regulations for my/our Stock Trading Account No.

that I/We have with the said TSD Member.

I/We agree not to proceed with anything in connection with such NVDRs, until and unless those NVDRs are listed and traded in

the Stock Exchange of Thailand.  Additionally, I/We are well aware that the application to exercise BWG-W2-R into BWG-R  hereafter
may not be revoked or canceled for whatever reason. I/We noted that the Registrar of Thai NVDR Company Limited will not accept the
application for exercise warrant by mail.

Signature Warrant holder

( )

Receipt of Application to Exercise BWG-W2-R to BWG-R

No. Date

Thailand Securities Depository Co., Ltd., the Registrar of  The Thai NVDR Company Limited has received the application to 
exercise BWG-W2-R to BWG-R in the amount of ............................ Units (................................) by ................................................ , the
holder of the BWG-W2-R.

Signature Authorized Officer

( )
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               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. 

 
��������S#"#$�
�2 
ID / Passport No. 

#
 
/(2 
SH(*T	2 

Price/Unit 

       

       
       

       

       

       

       

       
5673�8
ก��	�
 / ��
��ก������ 
Reason for the withdrawal / transfer 

 
99999999999999999999999999999999..9999999999999999999 

�	
��	
�(#��#(&!H
�	( !
��	
&S	2���W1	.L�2�()*	�#+,��*��ก�#��.'�+%/ก	 0
ก�1 10
�2+2ก
#�"Q2#+&�Tก"#$ก
#X�$�"Q2W"S
� !
�"#$%& '�(&�	
��	
 #!���3&ก#Y�����	
��	
�()*	�#+,��Z P(2X�$/*#L(/(2
*��ก�#��.'��L�(/(2)*	ก���T  �(L�2[\�&�+)�H�	
��	
 *
กSH(�
"#
ก]!H
�#+,��Z *#L(�T  �(L�2W1	#�� !
��%�.*
.
กก
#10
�2+2ก
#S
����"#
ก]S
�#
.�$�(�.1�	
&S	2 �	
��	
�(#��G+1�(��1)�	 H
�%�.*
.��3&
"!&)*	XกH�#+,��Z *#L(�T  �(L�2��2��/1."#
I
ก�&L�(2W�)1R ��3&%+32 ��3&2�3�	
��	
.+2.(�)*	�#+,��Z �"̂1�G.�	(�J�ก
#P(2X�$/*#L(/(2*��ก�#��.'�	
&S	2)*	ก��ก#�%##�
ก#*#L(*2H!.&
2(L�2)1�����(0
2
 
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. 
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 (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 
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