
                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                             เลขทีใบจอง/Form No. ……..…………..……………… 

แบบฟอร์มแสดงความจํานงการใช้สิทธทิีจะซือหุ้นสามัญ ของ บริษทั บี จสิติกส์ จํากดั (มหาชน) (B-W5) 

NOTIFICATION FORM FOR EXERCISE OF RIGHT TO PURCHASE COMMON SHARES OF BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED (B-W5) 

                                                                                                                                                                                                       วนัทียนืความจาํนงการใชสิ้ทธิ/ Date to notify the intention to exercise………………………………. 

                                                                                                                                                                                                       ทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเลขที/ Warrant holder registration No. …………………………….. 

เรียน    คณะกรรมการ บริษทั บี จิสติกส์ จาํกดั  (มหาชน) 
To       The Board of Directors of BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/นิตบุิคคล)………………………………………………………………………วนั/เดือน/ปีเกิด .............................…………… สัญชาติ .........................…………………. เพศ …………………….. 
I/We (Mr./ Mrs./Miss/ Juristic Person)                                                                                                           Date or Birth                                                     Nationality                                                 Sex 

อาชีพ ………….......…….................... ทีอยูเ่ลขที ........……......... ตรอก/ซอย .............................….…….  ถนน …....................…...................... แขวง/ตาํบล .......……............................. เขต/อาํเภอ ……....……….......………... 
Occupation                                            Address No.                      Lane/Soi                                                 Road                                                    Sub-District                                             District 

จงัหวดั ...............…….….......................... รหัสไปรษณีย ์.............…................. โทรศพัท ์....................................................... ประเทศ …….....….............................................…….       

Province                                                     Postal Code                                       Telephone No.                                              Country                                                                

 เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี .......................…………………………………   ประเภทการเสียภาษี                 หกัภาษี                            ไม่หกัภาษ ี

 Tax ID No.                                                                                                Type of Tax Planning                 Tax to be deduced              Tax not to be deduced 

โปรดระบุประเภทผูจ้องซือหุน้ พร้อมแนบสาํเนาหลกัฐานทีลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง   (Please specify type of subscriber and attach the evidence with certified true copy) 
  บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย    
     Thai Individual  
  บุคคลธรรมดาสัญชาติตา่งดา้ว     
    Alien Individual  
  นิติบุคคลสญัชาติไทย            
     Thai Juristic Entity 
  นิตบุิคคลสญัชาติตา่งดา้ว 
     Alien Juristic Person  

เลขบตัรประจาํตวัเลขที ……………………………………………………………………………….. 
ID Card No. 
ใบตา่งดา้ว / หนังสือเดินทาง / เลขบตัรประจาํตวัเลขที ……………………………………………….. 
Alien Card/Passport / ID Card No. 
เลขทะเบียนบริษทั …………………………………………………………………………………….. 
Company Registration No.  
เลขทะเบียนบริษทั / เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษ ี…………………………………………………………... 
Company Registration No. / Tax ID No.       

ในฐานะผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบริษทั บี จิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) ขา้พเจา้มคีวามประสงคท์ีจะใชสิ้ทธิในการจองซือหุน้สามญัของบริษทั บี จิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)  ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี 
As a warrant holder of  BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED, I/we, hereby, intend to exercise the right to purchase the common shares of BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED as stated below: 

1. จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิทีขอใช้สิทธิ…………………………………………..……...  หน่วย 
Amount of the warrants to exercise                                                                                                     unit(s) 

2. อตัราการใชสิ้ทธิเท่ากบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย : 1  หุ้นสามญั   ในราคาหุน้ละ 0.35 บาท  หรือราคาการใช้สิทธิตามเงือนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิตามทีกาํหนดไวใ้น

หนงัสือชีชวนส่วนที 2 ขอ้ 2.1                                                      

            The exercise ratio is warrant 1 unit(s): common share 1 share(s) with the exercise price of Baht 0.35 per share or adjusted price as refer in the prospectus part 2 clause 2.1.                                                                                                                            

3. รวมเป็นเงินทีตอ้งชาํระในการจองซือหุ้นสามญั ………………….........….. บาท (............................................................................................................................) และคา่อากร.................บาท (……………………...………) 
Totaling of payment                                                                                      Baht                                                                                                                             and duty stamps             Baht 

4. ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซือหุ้นสามญัดงักล่าว ทีสามารถเรียกเกบ็เงินในเขตกรุงเทพมหานครเท่านนัโดย 
            I/We herewith submit for payment of the common shares that could be cashed in Bangkok only : by 

                เช็คธนาคาร / Cashier Cheque                             ดร๊าฟท ์/ Draft                             เชค็บุคคล / Cheque                 เงินโอน / Cash Transfer                       

      สังจา่ย “บริษทั บ ีจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน)” 
      Payable to “BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED” 

      เลขทีเชค็ / Cheque No. ................……………................. วนัที / Dated ........…………………............ ธนาคาร / Bank ……......….....………….............…...........สาขา / Branch…………..….................................…………….. 

5. ขา้พเจา้ไดส่้งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัและขอรับทอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) ดงันี 
I/We, hereby, have delivered the warrant certificates and receive the  less warrants, which are not exercised (if any) as follows:  

 ส่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน ….………………………....…..ใบ  ตามรายละเอียด ดงันี 

เลขทีใบสาํคญัแสดงสิทธิ ...................……….………........ จาํนวนหน่วย ...........….……..….…..หน่วย 

เลขทีใบสาํคญัแสดงสิทธิ ...................…….….………........จาํนวนหน่วย................……….….... หน่วย 

รวมจาํนวนหน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิทีส่งมา ...............………………..……….......…………... หน่วย 

จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิทีขอรับทอน (ถา้มี)............................….…….………….... หน่วย 

Amount of delivered warrants ………………………………… certificate(s) with the following details: 

Warrant certificate(s) No.  ……………………………………. amount ….……………………….units 

Warrant certificate(s) No.  ……………………………………. amount ….……………………….units 

The total number of delivered warrants……………….…………………….………………………units 

Amount of the less warrants which are not exercised  ( if any)……………………………..……....units 

6. หากขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงให้ดาํเนินการดงัตอ่ไปนี (ผูจ้องซือหุน้เลือกขอ้ใดขอ้หนึง) 
   If the common shares are allotted to me/us, I/we hereby agree to have either one of the following executed (Subscriber must choose one) 

        ใหอ้อกหุน้สามญัทีไดรั้บจดัสรรนนัไวใ้นชือ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพอืผูฝ้าก” และดาํเนินการใหบ้ริษทั ................................................................…............. สมาชิกผูฝ้ากเลขที ….…................. 

นาํหุน้นนัเขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพือผูฝ้าก เพือเขา้บญัชีซือขายหุน้เลขที ……………....................................... ซึงขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันนั 
   Issue the common shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and proceed for ……………………………..………… participant No.……………..………., to deposit those  
   common shares with Thailand Securities Depository Company Limited for securities trading account No.…….….………….…… that I/we have with the said Company. 

       ให้ออกใบหุน้สามญัทีไดรั้บการจดัสรรนนัไวใ้นชือของขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ยนิดีทีจะมอบหมายใหบ้ริษทัดาํเนินการใดๆ เพือทาํให้การจดัทาํใบหุน้สามญัและการส่งมอบใบหุน้สามญัมาใหข้า้พเจา้ภายใน  วนัทาํการ นบัจาก

วนัทีใชสิ้ทธิซือหุน้ 
             Issue the common share certificates in my name for the allotted amount of common shares. I/We hereby agree to assign the company to proceed in any manner to have the common share certificates made and delivered   
             to me within 15 business days after the exercise date.  

               ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงว่าจะซือหุน้สามญัจาํนวนดงักลา่ว หรือในจาํนวนทีท่านจดัให้ และจะไมย่กเลิกการจองซือหุน้สามญันี แตห่ากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซือหุน้สามญัทีไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบร้อย พร้อม

เชค็ / ดร๊าฟท ์/ แคชเชียร์เช็ค /เงินสด  มาถึงบริษทัภายในกาํหนดระยะเวลาแจง้ความจาํนงการใช้สิทธิ หรือเช็ค / ดร๊าฟท์ / แคชเชียร์เช็คไม่ผา่นการชาํระเงินจากธนาคาร ใหถื้อวา่ขา้พเจา้แสดงเจตนาไมป่ระสงคใ์ชสิ้ทธิการขอซือ

หุน้ 
               I/We, hereby, undertake to purchase the above amount of common shares or any amount as allotted to me. I shall not cancel my subscription, If I/we do not deliver this subscription form which has been completely fitted 

in and cheque/ draft / cashier cheque / cash to the company within notification period or cheque / draft  / cashier cheque be refused from that bank, I/we shall not intend to exercise the warrants. 

 
  ลงชือ/Signature ....…………………..…….………..............................................ผูจ้องซือหุน้สามญั(Subscriber) 

                         ( ..……............….................................…......................................... ) 

หลกัฐานการรับฝากการจองซือหุ้นสามญั / Subscription Receipt (ผู้จองซือโปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้วย / Subscribers please also fill in this section) 

วนัทีรับใบจอง/Date ……..……………………....…….                                                            เลขทีใบจอง / Form No. ………………………................................. 

บริษทั บี จิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บเงินจาก  ....................................................…….................……………..........................…. เพอืจองซือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษทั บี จิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)  
BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED has received the money from                                                                                          for a subscription of common shares of BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED  
จาํนวนหุ้นสามญัทีไดจ้ากการขอใช้สิทธิ….…………………..….……......…........ หุน้ ในราคาหุน้ละ .....................บาท  
รวมเป็นเงินทีชาํระ ……….............…..……….……………….......... บาท (……..................................................................................................................................………..……………………..………. ) 
Amount of common shares received from the exercise of the right.............................................. shares.  At the price of Baht/share .................Baht. Totaling amount of Baht …………………………………….……………. Baht 
(…………………………..……………….….…...…)                                           

 เงินโอน / Cash Transfer                 เช็คธนาคาร / Cashier Cheque               ดร๊าฟท ์/ Draft                 เช็คบุคคล / Cheque    เลขทีเชค็ / Cheque No.…………….…...................…........... วนัที /Dated ………..…........................... 

ธนาคาร / Bank ..........................……………..................................... สาขา / Branch ...................................……………….……..… 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิทีขอรับทอน (ถา้มี) / Amount of the less warrants which are not exercised (if any) ……………………………………………………………………..…. หน่วย / units. 

 

                                                         เจา้หนา้ทีผูรั้บมอบอาํนาจ /Authorized Officer ...............................................................................…………                                                                            

(                                                                                               ) 
 




