เลขที่ใบจอง/Form No. ……..…………..………………
แบบฟอร์ มแสดงความจานงการใช้ สิทธิท่จี ะซือ้ หุ้นสามัญ ของ บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน)
NOTIFICATION FORM FOR EXERCISE OF RIGHT TO PURCHASE COMMON SHARES OF BUILDERSMART PUBLIC COMPANY LIMITED
วันที่ยื่นความจานงการใช้ สทิ ธิ/ Date to notify the intention to exercise……………………………….
ทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเลขที่/ Warrant holder registration No. ……………………………..
เรี ยนคณะกรรมการ บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน)
To The Board of Directors of BuilderSmart Public Company Limited
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบคุ คล)………………………………………………………………………วัน/เดือน/ปี เกิด .............................…………… สัญชาติ .........................…………………. เพศ ……………………..
I/We (Mr./ Mrs./Miss/ Juristic Person)
Date or Birth
Nationality
Sex
อาชีพ ………….......…….................... ที่อยู่เลขที่ ........……......... ตรอก/ซอย .............................….……. ถนน …....................…...................... แขวง/ตาบล .......……............................. เขต/อาเภอ ……....……….......………...
Occupation AddressNo.
Lane/Soi
Road Sub-District
District
จังหวัด ...............…….….......................... รหัสไปรษณีย์ .............…................. โทรศัพท์ ....................................................... ประเทศ…….....….............................................…….
Province
Postal Code
Telephone No.
Country
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี .......................………………………………… ประเภทการเสียภาษี หักภาษี ไม่หกั ภาษี
Tax ID No.
Type of Tax Planning
Tax to be deduced
Tax not to be deduced
โปรดระบุประเภทผู้จองซื ้อหุ้น พร้ อมแนบสาเนาหลักฐานที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง (Please specify type of subscriber and attach the evidence with certified true copy)
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
เลขบัตรประจาตัวเลขที่ ………………………………………………………………………………..
Thai Individual
ID Card No.
บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว
ใบต่างด้ าว / หนังสือเดินทาง / เลขบัตรประจาตัวเลขที่ ………………………………………………..
Alien Individual
Alien Card/Passport /ID Card No.
นิติบคุ คลสัญชาติไทย
เลขทะเบียนบริ ษัท ……………………………………………………………………………………..
Thai Juristic Entity
Company Registration No.
นิติบคุ คลสัญชาติต่างด้ าว
เลขทะเบียนบริ ษัท / เลขประจาตัวผู้เสียภาษี …………………………………………………………...
Alien Juristic Person
Company Registration No. /Tax ID No.
ในฐานะผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ที่จะใช้ สทิ ธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
As a warrant holder of BuilderSmart Public Company Limited, I/we, hereby, intend to exercise the right to purchase the common shares of BuilderSmart Public Company Limited as stated below:
1. จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้ สทิ ธิ…………………………………………..……...หน่วย
Amount of the warrants to exercise
unit(s)
2. อัตราการใช้ สทิ ธิเท่ากับใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : 1 หุ้นสามัญในราคาหุ้นละ 0.50 บาท หรื อราคาการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาใช้ สทิ ธิและ/หรื ออัตราการใช้ สทิ ธิตามที่กาหนดไว้
ในข้ อกาหนดสิทธิข้อที่ 3
The exercise ratio is warrant 1 unit(s): common share 1 share(s) with the exercise price of Baht 0.50 per share or adjusted price and/or ratio as refer in the Terms and Conditions of Warrant clause 3.
3. รวมเป็ นเงินที่ต้องชาระในการจองซื ้อหุ้นสามัญ………………….........…..บาท (............................................................................................................................) และค่าอากร.................บาท (……………………...………)
Totaling of payment
Baht
and duty stamps Baht
4. ข้ าพเจ้ าขอส่งเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าว ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั ้นโดย
I/We herewith submit for payment of the common shares that could be cashed in Bangkok only : by
เช็คธนาคาร /Cashier Cheque ดร๊ าฟท์ / Draft
เช็คบุคคล / Cheque เงินโอน / Cash Transfer
สัง่ จ่ายบัญชี “บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) เพื่อจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน”
Payable to “BuilderSmart Public Company Limited for share subscription”
เลขที่เช็ค /Cheque No. ................……………................. วันที่ /Dated ........…………………............ ธนาคาร /Bank ……......….....………….............…...........สาขา /Branch…………..….................................……………..
5. ข้ าพเจ้ าได้ สง่ มอบใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญและขอรับทอนใบสาคัญแสดงสิทธิ (ถ้ ามี) ดังนี ้
I/We, hereby, have delivered the warrant certificates and receive the less warrants, which are not exercised (if any) as follows:
ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน ….………………………....…..ใบ ตามรายละเอียด ดังนี ้
Amount of delivered warrants ………………………………… certificate(s) with the following details:
เลขที่ใบสาคัญแสดงสิทธิ ...................……….…........ จานวนหน่วย ...........….……..…...หน่วย
Warrant certificate(s) No. ……………………………………. amount ….……………………….units
เลขที่ใบสาคัญแสดงสิทธิ ...................…….….……......จานวนหน่วย................………….หน่วย
Warrant certificate(s) No. ……………………………………. amount ….……………………….units
รวมจานวนหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิที่สง่ มา ...............………………..……….......………หน่วย
The total number of delivered warrants……………….…………………….………………………units
จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ ามี)............................….…….………หน่วย
Amount of the less warrants which are not exercised ( if any)……………………………..……....units
6. หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการดังต่อไปนี ้ (ผู้จองซื ้อหุ้นเลือกข้ อใดข้ อหนึง่ )
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)
ให้ ออกหุ้นสามัญทีไ่ ด้ รับจัดสรรนั ้นไว้ ในชือ่ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และดาเนินการให้ บริ ษัท ................................................................…............. สมาชิกผู้ฝากเลขที่ ….…................. นาหุ้น
นั ้นเข้ าฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก เพื่อเข้ าบัญชีซื ้อขายหุ้นเลขที่ ……………....................................... ซึง่ ข้ าพเจ้ ามีอยู่กบั บริ ษัทนั ้น
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.
 ให้ ออกใบหุ้นสามัญที่ได้ รับการจัดสรรนั ้นไว้ ในชือ่ ของข้ าพเจ้ า โดยข้ าพเจ้ ายินดีที่จะมอบหมายให้ บริ ษัทดาเนินการใดๆ เพื่อทาให้ การจั ดทาใบหุ้นสามัญและการส่งมอบใบหุ้นสามัญมาให้ ข้าพเจ้ าภายใน 15 วันทาการ นับจากวันที่ใช้ สทิ ธิ
ซื ้อหุ้น
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.
ข้ าพเจ้ าขอรับรองและตกลงว่าจะซื ้อหุ้นสามัญจานวนดังกล่าว หรื อในจานวนที่ท่านจัดให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซื ้อหุ้นสามัญนี ้ แต่หากข้ าพเจ้ าไม่สง่ ใบจองซื ้อหุ้นสามัญที่ได้ กรอกรายละเอียดครบถ้ วนเรี ยบร้ อย พร้ อมเช็ค / ดร๊ าฟท์ /
แคชเชียร์ เช็ค /เงินสด มาถึงบริ ษัทภายในกาหนดระยะเวลาแจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิ หรื อเช็ค / ดร๊ าฟท์ / แคชเชียร์ เช็คไม่ผ่านการชาระเงิ นจากธนาคาร ให้ ถือว่าข้ าพเจ้ าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้ สทิ ธิการขอซื ้อหุ้น
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.
ลงชื่อ/Signature ....…………………..…….………..............................................ผู้จองซื ้อหุ้นสามัญ(Subscriber)
( ..……............….................................….........................................)
หลักฐานการรับฝากการจองซือ้ หุ้นสามัญ / Subscription Receipt (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้ อความในส่ วนนีด้ ้ วย/Subscribers please also fill in this section)
วันที่รับใบจอง/Date ……..……………………....…….
เลขที่ใบจอง / Form No. ……………………….................................
บริ ษัท บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) ได้ รับเงินจาก ...............................................................................................................เพื่อจองซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัท บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน)
BuilderSmart Public Company Limited has received the money from ........................................................................................for a subscription of common shares of BuilderSmart Public Company Limited
จานวนหุ้นสามัญที่ได้ จากการขอใช้ สทิ ธิ….…………………..….……......…........ หุ้นในราคาหุ้นละ .....................บาท
รวมเป็ นเงินที่ชาระ ……….............…..……….……………….......... 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 ดร๊ าฟท์ / Draft
เช็คบุคคล / Chequeเลขที่เช็ค / Cheque No.…………….…...................…........... วันที่ /Dated ………..…............................. ธนาคาร / Bank
..........................……………..................................... สาขา / Branch ...................................……………….……..…
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ ามี) / Amount of the less warrants which are not exercised (if any) ……………………………………………………………………..….หน่วย / units.
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับมอบอานาจ /Authorized Officer ...............................................................................…………
(
)

