สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2 (Enclosure 2)
เลขที่ใบจอง / Subscription No………………………..………...
ใบจองซือ้ หุ้นสามัญเพิม่ ทุน บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จากัด (มหาชน)
.......…...…………………………………………………………
Subscription Form for Newly Issued Ordinary Shares of Beyond Securities Public Company Limited
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนต่อผูถ้ ือหุน้ เดิม จานวน 1,439,671,222 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 5.00 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 1.00 บาท ในอัตราส่วนการจอง 1 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1 หุน้ สามัญใหม่
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
วันที่จองซือ้ / 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
ข้อมูลผู้จองซือ้ หุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล้างนีด้ ้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน (Subscriber’s details – please fill in the completed information)
ข้าพเจ้า I/We (โปรดระบุประเภทผูจ้ องซือ้ หุน้ ) (Type of subscriber)
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
เลขที่ประจาตัวประชาชน ...............................................................  บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย
เลขที่ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง...................................
Natural Person of Thai Nationality ID card No.
Natural Person of Alien Nationality
Alien Card/Passport No.
 นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย เลขทะเบียนนิติบคุ คล ....................................................................  นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
เลขทะเบียนนิติบคุ คล...................................................
Juristic Person of Thai Nationality Company Registration No.
Juristic Person of Alien Nationality
Company Registration No.
ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบคุ คล (Mr., Mrs., Miss, Corporate)........................................................................................... เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เลขที่/Share Register No. ........................................................
วัน / เดือน / ปี เกิด (วันจดทะเบียนนิตบิ คุ คล) / Date of Birth (Registration Date)....................................................................................เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี /Tax ID Number...............................................................
ประเภทการหักภาษี ณ ที่จ่าย /Type of Tax Payment
 ไม่หกั ณ ที่จ่าย / Non Withholding Tax
 หักภาษี ณ ที่จ่าย / Withholding Tax
บ้านเลขที่ / Address..................................... หมูท่ ี่ / Moo….............. ตรอก/ซอย/ Lane/Soi .......................................................... ถนน / Road...............................................................แขวง / ตาบล / Sub-District......................................................
เขต/อาเภอ / District............................................................จังหวัด / Province......................................................... รหัสไปรษณีย ์ / Postal Code..............................................โทรศัพท์ที่ติอต่อได้ / Telephone………………........................................
ข้าพเจ้าเป็ นผูถ้ ือหุน้ เดิมตามทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 5 เมษายน 2565 จานวน........................................................................ หุน้ ประสงค์ขอจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จากัด (มหาชน) ดังนี ้
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:
รายละเอียดการจองซือ้ (Subscription details)
จานวนหุ้นทีจ่ องซือ้ (หุ้น) / No. of Shares subscription (Shares)
จานวนเงินทีช่ าระ (บาท) / Amount (Baht)
 จองซือ้ ตามสิทธิที่ได้รบั จัดสรร/ Subscription for full of the entitlement
 จองซือ้ น้อยกว่าสิทธิที่ได้รบั จัดสรร / Subscription for less than the entitlement
 จองซือ้ มากกว่าสิทธิที่ได้รบั จัดสรร) / Subscription for more than the entitlement
รวม / Total
พร้อมกันนี ้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองหุน้ สามัญดังกล่าว โดยชาระเป็ น / I/We enclose my/our payment by
1. ผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) / Payment through the counters of Bangkok Bank PLC.  โอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ทุกสาขา)/ Money Transfer through Bill Payment System at all
branch of Bangkok Bank PLC.)  นาฝากเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ทุกสาขา (โดยเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานัก
หักบัญชี ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในวันถัดไปเท่านัน้ ) โดยสั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จากัด (มหาชน) เพือ่ จองซือ้ หุ้นสามัญเพิม่ ทุน” เลขที่เช็ค/ดร๊าฟท์..................................วันที่................. 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  โอนเงินผ่าน Bualuang Internet Banking  โอนเงินผ่าน Bualuang Mobile Banking
3. สาหรับผู้จองซือ้ ทีม่ ีบัญชีซอื้ ขายกับบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จากัด (มหาชน) / For subscribers who have a trading account with BEYOND  ชาระโดยโอนเงินผ่านระบบ ATS / by Automatic Transfer System (ATS)
 ชาระโดยหักเงินจากบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์เลขที่ / Payment by debiting from trading account No. ..........................................
หากข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ ดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี ้: (ผูจ้ องซือ้ หุน้ โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้ )
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)
 แบบไร้ใ บหุ้น (Scripless) น าหุ้น เข้า บั ญ ชี ซื ้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ข องตนเอง: ให้อ อกใบหุ้น สามั ญ ตามจ านวนที่ ได้รับ จั ด สรรไว้ใ นชื่ อ “บริ ษั ท ศูน ย์รับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จ ากั ด เพื่ อ ผู้ฝ าก” และด าเนิ น การให้บ ริ ษั ท หลัก ทรัพ ย์
......................................................................... สมาชิ กผูฝ้ ากเลขที่........................................................................ นาหุน้ เข้าฝากไว้กับ บริษั ท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไท ย) จากัด เพื่อเข้าบัญ ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น
บัญ ชีเลขที่...................................................... (ชื่ อบัญ ชี ซือ้ ขายหลักทรัพย์ตอ้ งเป็ น ชื่อเดีย วกับ ผูจ้ อง มิฉะนั้นจะดาเนินการออกใบหุ้นในชื่อผูจ้ องซือ้ แทน) / 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)
 นาใบหุน้ เข้าฝากบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์: ให้ออกใบหุน้ สามัญตามจานวนที่ได้รบั การจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้าบัญชี
ของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ภายหลังผูจ้ องซือ้ หุน้ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมรายการละ 100 บาทไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) 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)
 แบบรับเป็ นใบหุน้ (Script): ให้ออกเป็ นใบหุน้ สามัญตามจานวนที่ได้รบั จัดสรรนั้นไว้ในชื่อข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุน้ ให้ขา้ พเจ้าทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 5 เมษายน 2565 โดยข้าพเจ้าอาจได้รบั ใบหุน้ ภายหลังจากที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รบั หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ทาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ 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.
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนจานวนดังกล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนนี ้ หากข้าพเจ้าไม่ส่งมอบใบจอง ซือ้ หุน้ สามัญ เพิ่มทุนที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยพร้อมชาระค่าจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนภายในกาหนด
ระยะเวลาการจองซือ้ หรือหาก เช็คบุคคล / เช็คธนาคาร / ตั๋วแลกเงิน ที่ส่งั จ่ายแล้วนัน้ ไม่ผา่ นการเรียกเก็บ ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สิทธิจองซือ้ หุน้ ข้าพเจ้าได้อา่ นหนังสือแจ้งการจั ดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน และเอกสารการแจ้งสิทธิการจองซือ้ หุน้
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทหลักทรัพ ย์ บียอนด์ จากัด (มหาชน) และยินยอมผูกพันตามหนังสือดังกล่าวและที่จะแก้ไขเพิ่มเติมภายหน้าอีกด้วย/ 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 (ถ้ามี) ในกรณีที่ขา้ พเจ้าได้รบั การจัดสรรน้อยกว่าจานวนที่จองซือ้ ทัง้ หมดหรือไม่ได้รบั การจัดสรรไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดๆ ตามที่ได้อธิบายไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ หรือเงินส่วน
ต่างค่าจองซือ้ โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซือ้ หุน้ ตามสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเท่านัน้
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.
การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสีย่ งและก่อนตัดสินใจจองซือ้ หุ้นควรพิจารณาหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนอย่างรอบคอบ
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


ลงชื่อ................................................................................................................ผูจ้ องซื ้อ/ Subscriber’s name
(.......................................................................................................................)
หลักฐานการรับฝากการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิม่ ทุนของ บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จากัด (มหาชน) (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อความส่วนนีด้ ้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนและชัดเจน)
Receipt for subscription for new ordinary shares (This section must be filled by the subscriber)

วันที่จองซือ้
 17 พฤษภาคม 2565  18 พฤษภาคม 2565  19 พฤษภาคม 2565  20 พฤษภาคม 2565  23 พฤษภาคม 2565
เลขที่ใบจอง ............................................................
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จากัด (มหาชน) ได้รบั เงินจอง (ชื่อตามใบจอง)..................................................................................เพื่อจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน BYD จานวน..................................... หุน้ รวมเป็นเงิน..........................................บาท โดยชาระเป็ น
1. ผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)  การโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment  เช็คบุคคล  แคชเชียร์เช็ค  ดร๊าฟท์ เลขที่เช็ค / ดร๊าฟท์............................. วันที่.......................... ธนาคาร...................... สาขา.............................
2. ผ่านช่องทาง Electronic Bill Payment  โอนเงินผ่าน Bualuang Internet Banking  โอนเงินผ่าน Bualuang Mobile Banking
3. สาหรับผู้จองซือ้ ทีม่ ีบัญชีซอื้ ขายกับ BYD  โอนเงินผ่านระบบ ATS  ชาระโดยหักเงินจากบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์เลขที่..................................... ......................
โดยดาเนินการดังนี ้  นาใบหุน้ เข้าฝากบัญชีของ บจ.ศูนย์รบั ฝากฯ โดยเข้าบัญชีผอู้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า  แบบรับใบหุน้ (Script) ออกใบหุน้ ในนามผูจ้ องซือ้
 แบบไร้ใบหุน้ (Scripless) นาหุน้ สามัญเพิ่มทุนเข้าบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยออกใบหุน้ ในนาม บจ.ศูนย์รบั ฝากฯ เลขที่สมาชิกผูฝ้ าก......................................................บัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์เลขที่..............................................
เจ้าหน้าที่ผรู้ บั มอบอานาจ .................................................................................................

