
 

 

                                      

                                                                  ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิม่ทุน บริษัทหลักทรัพย ์บยีอนด ์จ ากัด (มหาชน)                                                                                                      
Subscription Form for Newly Issued Ordinary Shares of Beyond Securities Public Company Limited 

การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุตอ่ผูถื้อหุน้เดิม จ านวน 1,439,671,222 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 5.00 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1.00 บาท ในอตัราสว่นการจอง 1 หุน้สามญัเดิม ตอ่ 1 หุน้สามญัใหม ่
Offering 1,439,671,222 newly issued ordinary shares to existing shareholders with a par value of Baht 5.00 per share at the offering price of Baht 1.00 per share at ratio of 1 existing ordinary share for 1 new ordinary share 

วนัท่ีจองซือ้ / Subscription  Date   17 พฤษภาคม 2565 / May 17, 2022       18 พฤษภาคม 2565 / May 18, 2022      19 พฤษภาคม 2565 / May 19, 2022     20 พฤษภาคม 2565 / May 20, 2022      23 พฤษภาคม 2565 / May 23, 2022 
 
 
ขา้พเจา้ I/We (โปรดระบปุระเภทผูจ้องซือ้หุน้) (Type of subscriber)  
 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย                  เลขท่ีประจ าตวัประชาชน ...............................................................        บคุคลธรรมดาท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทย เลขท่ีใบตา่งดา้ว/หนงัสือเดินทาง................................... 
    Natural Person of Thai Nationality        ID card No.         Natural Person of Alien Nationality               Alien Card/Passport No. 
 นิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย      เลขทะเบียนนิติบคุคล ....................................................................  นิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในตา่งประเทศ  เลขทะเบียนนิติบคุคล................................................... 
    Juristic Person of Thai Nationality        Company Registration No.        Juristic Person of Alien Nationality Company Registration No. 
ช่ือ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบคุคล (Mr., Mrs., Miss, Corporate)........................................................................................... เลขทะเบียนผูถื้อหุน้เลขท่ี/Share Register No. ........................................................   
วนั / เดือน / ปี เกิด (วนัจดทะเบียนนิตบิคุคล) / Date of Birth (Registration Date)....................................................................................เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี /Tax ID Number...............................................................   
ประเภทการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย /Type of Tax Payment          ไมห่กั ณ ท่ีจ่าย / Non Withholding Tax   หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย / Withholding Tax 
บา้นเลขท่ี / Address..................................... หมูท่ี่ / Moo….............. ตรอก/ซอย/ Lane/Soi .......................................................... ถนน / Road...............................................................แขวง / ต  าบล / Sub-District......................................................                                                                                                                                    
เขต/อ  าเภอ / District............................................................จงัหวดั / Province......................................................... รหสัไปรษณีย ์/ Postal Code..............................................โทรศพัทท่ี์ติอตอ่ได ้/ Telephone………………........................................                                    
ขา้พเจา้เป็นผูถื้อหุน้เดิมตามทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 5 เมษายน 2565 จ  านวน........................................................................ หุน้ ประสงคข์อจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ  ากดั (มหาชน) ดงันี ้
According to the Share Register Book as April 5, 2022 I/We own..............................................................................shares, hereby subscribe for the new ordinary shares of BEYOND Securities Public Company Limited as follow: 

รายละเอยีดการจองซือ้ (Subscription details)                               จ านวนหุ้นทีจ่องซือ้ (หุ้น) / No. of Shares subscription (Shares) จ านวนเงนิทีช่ าระ (บาท) / Amount (Baht) 

 จองซือ้ตามสิทธิท่ีไดร้บัจดัสรร/ Subscription for full of the entitlement   

 จองซือ้นอ้ยกวา่สทิธิท่ีไดร้บัจดัสรร / Subscription for less than the entitlement   

 จองซือ้มากกวา่สิทธิท่ีไดร้บัจดัสรร) / Subscription for more than   the entitlement     
รวม / Total    

พรอ้มกนันี ้ขา้พเจา้ขอสง่เงินคา่จองหุน้สามญัดงักลา่ว โดยช าระเป็น / I/We enclose my/our payment by           
1. ผ่านเคานเ์ตอร ์ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) / Payment through the counters of Bangkok Bank PLC.  โอนเงินผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขา)/ Money Transfer through Bill Payment System at all 
branch of Bangkok Bank PLC.)   น าฝากเช็ค/แคชเชียรเ์ชค็/ดร๊าฟท ์ผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขา (โดยเช็ค/แคชเชียรเ์ช็ค/ดร๊าฟท ์จะตอ้งลงวนัท่ีไมเ่กินวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2565 และสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส  านกั
หกับญัชี ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในวนัถดัไปเท่านัน้) โดยสั่งจ่าย  “บริษัทหลักทรัพย ์บียอนด ์จ ากัด (มหาชน) เพือ่จองซือ้หุ้นสามัญเพิม่ทุน” เลขท่ีเชค็/ดร๊าฟท.์.................................วนัท่ี................. ธนาคาร...................................สาขา..................... 
 Cheque/Cashier cheque/Draft through Bill Payment System Payable at all branch of Bangkok Bank PLC. (Such Cheque/Cashier cheque/Draft must be dated no later than May 19, 2022 and can be collected from clearing house in 
Bangkok within the next business day)., Payable to “BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR SUBSCRIPTION” Cheque No………………………….Dated……………Bank…………………………..Branch………………… 
2. ผ่านช่องทาง Electronic Bill Payment   โอนเงินผา่น  Bualuang Internet Banking     โอนเงินผา่น   Bualuang Mobile Banking   
3. ส าหรับผู้จองซือ้ทีม่ีบัญชซีือ้ขายกับบริษัทหลักทรัพย ์บยีอนด ์จ ากัด (มหาชน) / For subscribers who have a trading account with BEYOND  ช  าระโดยโอนเงินผา่นระบบ ATS / by Automatic Transfer System (ATS) 
 ช  าระโดยหกัเงินจากบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขท่ี / Payment by debiting from trading account No.  .......................................... 
หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้ดงักลา่วแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้  าเนินการดงัตอ่ไปนี้: (ผูจ้องซือ้หุน้โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้) 
If the new ordinary shares are allotted to me/us, I/We here by agree and instruct the Company to proceed as follows (Please mark in front of your choice) 
 แบบไร้ใบหุ้น (Scripless) น  าหุ้น เข้าบัญ ชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง : ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจ านวนท่ีได้รับจัดสรรไว้ในช่ือ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ  ากัด  เพ่ือผู้ฝาก” และด  าเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์
......................................................................... สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี...... .................................................................. น  าหุน้เขา้ฝากไวก้ับ บริษัท ศนูยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไท ย) จ  ากัด เพ่ือเขา้บัญชีซือ้ขายหลกัทรพัยซ์ึ่งขา้พเจา้มีอยู่กับบริษัทนั้น           
บัญชีเลขท่ี...................................................... (ช่ือบัญชีซือ้ขายหลักทรพัยต์อ้งเป็นช่ือเดียวกับผูจ้อง มิฉะนั้นจะด  าเนินการออกใบหุ้นในช่ือผูจ้องซือ้แทน)  / Issue a share certificate for the allotted the new ordinary shares in the name of “Thailand 
Securities Depository Company Limited for Depositors” and have…………………………………Participant Number……………………………,deposit the said shares with Thailand Securities Depository Company Limited for my/our 
securities trading account No…………………………………..(The subscriber’s name must correspond with the trading a/c name, otherwise the share certificate will be issued) 
 น  าใบหุน้เขา้ฝากบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย:์ ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดร้บัการจดัสรรในนามของ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บับริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั โดยน าเขา้บญัชี
ของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรพัยภ์ายหลงัผูจ้องซือ้หุน้จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมรายการละ 100 บาทไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม) Issue a share certificate for the allotted ordinary shares in the name of 
“Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and deposit the said shares with Thailand Securities Depository Company Limited under the issuer account number 600 for my/our name. (For issuing a share certificate 
later, subscriber will be subject to 100 Baht fee specified by Thailand Securities depository Company Limited) 
 แบบรบัเป็นใบหุน้ (Script): ใหอ้อกเป็นใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดร้บัจัดสรรนั้นไวใ้นช่ือขา้พเจา้และจดัสง่ใบหุน้ใหข้า้พเจา้ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏในทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 5 เมษายน 2565 โดยขา้พเจา้อาจไดร้บัใบหุน้ภายหลงัจากท่ี
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดร้บัหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนและอนญุาตใหท้  าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย/ Issue a share certificate in my/our name and deliver it to me/us whereby, I/we agree that 
I/we may obtain the share certificate after the Stock Exchange of Thailand has approved the listing of the said shares and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand. 
            ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงวา่จะจองซือ้หุน้เพ่ิมทุนจ านวนดงักล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซือ้หุน้เพ่ิมทุนนี ้หากขา้พเจา้ไม่ส่งมอบใบจอง ซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบรอ้ยพรอ้มช าระค่าจองซือ้หุน้เพ่ิมทุนภายในก าหนด
ระยะเวลาการจองซือ้  หรือหาก เช็คบคุคล / เช็คธนาคาร / ตั๋วแลกเงิน ท่ีสั่งจ่ายแลว้นัน้ไมผ่า่นการเรียกเก็บ ใหถื้อวา่ขา้พเจา้แสดงเจตนาไมป่ระสงคใ์ชส้ิทธิจองซือ้หุน้ ขา้พเจา้ไดอ้า่นหนงัสือแจง้การจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ และเอกสารการแจง้สิทธิการจองซือ้หุน้
สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ  ากดั (มหาชน) และยินยอมผกูพันตามหนังสือดงักล่าวและท่ีจะแกไ้ขเพ่ิมเติมภายหนา้อีกดว้ย/ I/We hereby undertake to buy the said shares in the number allotted by the Company and shall not revoke 
this subscription. If I/We do not return this duly completed subscription form with payment or Personal Cheque / Cashier Cheque / Draft has not been honored within the subscription period. I/We may be deemed to have not exercised 
my/our share subscription rights. 
            การคืนเงินค่าจองหุน้ (ถา้มี) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรนอ้ยกวา่จ  านวนท่ีจองซือ้ทัง้หมดหรือไมไ่ดร้บัการจดัสรรไม่วา่ดว้ยเหตผุลใดๆ ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้เพ่ิมทุน ขา้พเจา้ตกลงใหด้  าเนินการคืนเงินคา่จองซือ้ หรือเงินสว่น
ตา่งคา่จองซือ้ โดยโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซือ้หุน้ตามส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารหนา้แรกประเภทออมทรพัยห์รือกระแสรายวนัเท่านัน้ 

  Refund of the money (if any), in case that I/We entitled to less than the subscription amount or didn’t receive the allotted portion given any reasons that have already explained in the notice of capital increase (right offering). I/We 
have agreed for the refund to be returned by transferring to the subscriber's bank account according to a copy of the first page of the bank account book in the category of savings account or current account only. 

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสีย่งและก่อนตัดสินใจจองซือ้หุ้นควรพจิารณาหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนอย่างรอบคอบ 
Please be aware that there is a risk involved in securities investment and make sure that you have thoroughly studied all information before deciding on the share subscription 

 
       ลงช่ือ................................................................................................................ผูจ้องซื้อ/ Subscriber’s name 
          (.......................................................................................................................) 
 
 
 
วนัท่ีจองซือ้        17 พฤษภาคม 2565        18 พฤษภาคม 2565       19 พฤษภาคม 2565       20 พฤษภาคม 2565       23 พฤษภาคม 2565                                                                          เลขท่ีใบจอง ............................................................ 
บริษัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ  ากดั (มหาชน) ไดร้บัเงินจอง (ช่ือตามใบจอง)..................................................................................เพ่ือจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ BYD จ านวน..................................... หุน้  รวมเป็นเงิน..........................................บาท  โดยช าระเป็น    
1. ผ่านเคานเ์ตอร ์ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  การโอนเงินผา่นระบบ Bill Payment   เช็คบคุคล     แคชเชียรเ์ชค็      ดร๊าฟท ์  เลขท่ีเช็ค / ดร๊าฟท.์............................ วนัท่ี.......................... ธนาคาร...................... สาขา.............................    
2. ผ่านช่องทาง Electronic Bill Payment        โอนเงินผา่น  Bualuang Internet Banking        โอนเงินผา่น   Bualuang Mobile Banking   
3. ส าหรับผู้จองซือ้ทีม่ีบัญชซีือ้ขายกับ BYD  โอนเงินผา่นระบบ ATS  ช  าระโดยหกัเงินจากบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขท่ี..................................... ...................... 
โดยด  าเนินการดงันี ้    น าใบหุน้เขา้ฝากบญัชีของ บจ.ศนูยร์บัฝากฯ โดยเขา้บญัชีผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือขา้พเจา้  แบบรบัใบหุน้ (Script) ออกใบหุน้ในนามผูจ้องซือ้ 
 แบบไรใ้บหุน้ (Scripless) น  าหุน้สามญัเพ่ิมทนุเขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องตนเอง โดยออกใบหุน้ในนาม บจ.ศนูยร์บัฝากฯ   เลขท่ีสมาชิกผูฝ้าก......................................................บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขท่ี..............................................      

                                                       เจา้หนา้ท่ีผูร้บัมอบอ านาจ ................................................................................................. 

ข้อมูลผู้จองซือ้หุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล้างนีด้้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน (Subscriber’s details – please fill in the completed information) 

หลักฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้นสามัญเพิม่ทุนของ บริษัทหลักทรัพย ์บียอนด ์จ ากัด (มหาชน) (ผู้จองซือ้โปรดกรอกข้อความส่วนนีด้้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนและชัดเจน) 
Receipt for subscription for new ordinary shares (This section must be filled by the subscriber) 

                     เลขท่ีใบจอง / Subscription No………………………..………...   

.......…...…………………………………………………………               

      ส่ิงทีส่่งมาดว้ย 2 (Enclosure 2) 

 


