
                                                                                                                                                                                                                                                                                  เลขท่ีใบจอง/Form No. …..…………..……………… 
   แบบฟอร์มแสดงความจํานงการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของ บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) คร้ังที ่1 (WHA-W1) 

   NOTIFICATION FORM FOR EXERCISE OF RIGHT TO PURCHASE COMMON SHARES OF WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1 
                                                                                                                                                                                                       วนัท่ียืน่ความจาํนงการใชสิ้ทธิ/ Date to notify the intention to exercise………………………………. 
                                                                                                                                                                                                       ทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเลขท่ี/ Warrant holder registration No. …………………………….. 
เรียน    คณะกรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
To       The Board of Directors of WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 
ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล)………………………………………………………………………วนั/เดือน/ปีเกิด …………………………………… สัญชาติ ……………………………… เพศ …………………… 
I/We (Mr./ Mrs./Miss/ Juristic Person)                                                                                                                Date or Birth                                                      Nationality                                                    Sex 
อาชีพ ……………………………………....ท่ีอยูเ่ลขท่ี ………….……..ตรอก/ซอย …………………………………. ถนน ………………………………………….….. แขวง/ตาํบล ………………………………….………  
Occupation                                                      Address No.                        Lane/Soi                                                             Road                                                                          Sub-District                                                     
เขต/อาํเภอ ………………………………จงัหวดั ……………………………… รหสัไปรษณีย ์…………………………..โทรศพัท ์………………………………………… ประเทศ …………………………………………    
District                                                         Province                                                  Postal Code                                                Telephone No.                                                           Country                                                                
เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี ………………………………………….……...               ประเภทการเสียภาษี                          หกัภาษี                          ไม่หกัภาษี 
Tax ID No.                                                                                                                  Type of Tax Planning                       Tax to be deduced              Tax not to be deduced 
โปรดระบุประเภทผูจ้องซ้ือหุน้ พร้อมแนบสาํเนาหลกัฐานท่ีลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง   (Please specify type of subscriber and attach the evidence with certified true copy) 
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย    
      Thai Individual  
 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดา้ว     
      Foreign Individual  
 นิติบุคคลสัญชาติไทย            
      Thai Juristic Entity 
 นิติบุคคลสัญชาติต่างดา้ว 
      Foreign Juristic Person  

เลขบตัรประจาํตวัเลขท่ี ……………………………………………………………………………….. 
ID Card No. 
ใบต่างดา้ว / หนงัสือเดินทาง / เลขบตัรประจาํตวัเลขท่ี ……………………………………………….. 
Foreigner Card/Passport / ID Card No. 
เลขทะเบียนบริษทั …………………………………………………………………………………….. 
Company Registration No.  
เลขทะเบียนบริษทั / เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี …………………………………………………………... 
Company Registration No. / Tax ID No.       

ในฐานะผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) ขา้พเจา้มีความประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) ตามรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
As a warrant holder of WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED, I/we, hereby, intend to exercise the right to purchase the common shares of WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED as stated below: 
1. จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิ…………………………………………..……… หน่วย 

Amount of the warrants to exercise                                                                                                          unit(s) 
2. อตัราการใชสิ้ทธิเท่ากบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย : 10.2396 หุน้สามญั  ในราคาหุน้ละ 3.4181 บาท หรือราคาการใชสิ้ทธิกรณีมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ ขอ้ 1.5                            
            The exercise ratio is warrant 1 unit(s): common share 10.2396 share(s), with the exercise price of Baht 3.4181 per share or adjusted price pursuant to Clause 1.5 of the Terms.                                                                             
3. รวมเป็นเงินท่ีตอ้งชาํระในการจองซ้ือหุน้สามญั ………………………… บาท (……………………………………………………………..) และค่าอากร………….…..บาท (……………………………………………) 

Totaling of payment                                                                                        Baht                                                                                                      and stamp duty                 Baht 
4. ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัดงักล่าว ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้นโดย 
             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                       

ส่ังจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) เพ่ือจองซ้ือหลักทรัพย์” เลขท่ีบญัชี 147-3-13888-9  ประเภทบญัชีกระแสรายวนั ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาสุรวงศ ์
Payable to “I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD. FOR SUBSCRIPTION” a current account No. 147-3-13888-9, BANGKOK BANK PUBLIC CO., LTD. / SURAWONGSE Branch 
เลขท่ีเช็ค / Cheque No. ………………………………… วนัท่ี / Dated ………………………… ธนาคาร / Bank …………………………………………สาขา / Branch………………………………………….……. 

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

 ส่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน ………………………………………….ใบ  ตามรายละเอียด ดงัน้ี 
เลขท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิ ……………………………….…จาํนวนหน่วย ..…………………….หน่วย 
เลขท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิ ..………………………………...จาํนวนหน่วย ……………………...หน่วย 
รวมจาํนวนหน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีส่งมา …………………………………………………...หน่วย 
จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (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 ขา้พเจา้ตกลงใหด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี (ผูจ้องซ้ือหุน้เลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
   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) 
 ใหอ้อกใบหุน้สามญัท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือของขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ยนิดีท่ีจะมอบหมายใหบ้ริษทัดาํเนินการใดๆ เพื่อทาํการจดัทาํใบหุน้สามญัและการส่งมอบใบหุน้สามญัมาใหข้า้พเจา้ภายใน 15 วนัทาํการ นบั

จากวนัท่ีใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ 
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. 

 ใหอ้อกหุน้สามญัท่ีไดรั้บจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื่อผูฝ้าก” และดาํเนินการใหบ้ริษทั ………………………..………………….. สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี .…….……………นาํ
หุ้นนั้นเขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั เพื่อเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ลขท่ี ……………………………..………………ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันั้น (ช่ือผูใ้ชสิ้ทธิซ้ือตอ้งตรงกบัช่ือ
บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์มิฉะนั้นจะดาํเนินการออกใบหุน้ในช่ือของผูใ้ชสิ้ทธิซ้ือแทน) 
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. (The subscriber’s name must correspondent with the trading account name otherwise a share certificate will be issued in the name of subscriber) 

 ใหฝ้ากหุน้สามญัตามจาํนวนท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั” และนาํหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั โดยนาํเขา้บญัชีของบริษทั 
ผูอ้อกหลกัทรัพย ์ สมาชิกเลขท่ี 600 (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพยใ์นภายหลงัผูจ้องซ้ือหุน้จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามท่ีบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั กาํหนด) ในการน้ี ผูใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้จะตอ้งกรอก
รายละเอียดเพิ่มเติมใน "เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซ้ือหุน้สามญัเฉพาะผูท่ี้ประสงคน์าํหลกัทรัพยฝ์ากเขา้บญัชีผูอ้อกหลกัทรัพย ์ (Issuer Account) เท่านั้น" ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดไดท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทั (www.wha-
logistics.com) หรือขอรับไดท่ี้สถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิ  **ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่นาํฝากหุน้เขา้บญัชี 600 หากมีขอ้บ่งช้ีวา่ท่านอาจเป็นบุคคลอเมริกนั โดยจะดาํเนินการออกและจดัส่งใบหุน้ตามท่ีอยูข่า้งตน้ทาง
ไปรษณียล์งทะเบียน** 
Issue the common share in the name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.” and deposit those share with Thailand Securities Depository Co., Ltd. under Issuer Account for my name account number 600  
(For issuing a share certificate later, subscriber shall pay the fees as specified by Thailand Securities Depository Co., Ltd.)  In respect of this, the subscriber is required to fill in the additional form, namely 
“Additional supporting document ONLY for deposit into an Issuer Account”, in which it can be downloaded from the Company’s website (www.wha-logistics.com) or obtain at the place to exercise the WHA-W1. 
**If you have any indicia of US status, the Company reserves the right not to deposit shares under account number 600 and will issue and deliver share certificate to the address as stated above by registered mail.** 

               ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงวา่จะซ้ือหุน้สามญัจาํนวนดงักล่าว หรือในจาํนวนท่ีท่านจดัให ้ และจะไม่ยกเลิกการจองซ้ือหุน้สามญัน้ี แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซ้ือหุน้สามญัท่ีไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบร้อย พร้อม
เช็ค / ดร๊าฟท ์/ แคชเชียร์เช็ค /เงินสด  มาถึงบริษทัภายในกาํหนดระยะเวลาแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิ หรือเช็ค / ดร๊าฟท ์/ แคชเชียร์เช็คไม่ผา่นการชาํระเงินจากธนาคาร ใหถื้อวา่ขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคใ์ชสิ้ทธิการขอซ้ือหุน้ 
               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, it shall be deemed that I/we do not intend to exercise the warrants. 

  ลงช่ือ/Signature ……………………………..…………………………… ผูจ้องซ้ือหุน้สามญั (Subscriber) 
                         ( ……………………………..……………………………. ) 

หลกัฐานการรับฝากการจองซือหุ้นสามัญ / Subscription Receipt (ผู้จองซือโปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้วย / Subscribers please also fill in this section) 
วนัทีรับใบจอง/Date …………………………………                                                            เลขทีใบจอง / Form No. …………………………………………… 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บเงินจาก  ……………………………..………………………………… เพื่อจองซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED has received the money from ………………………………………… for a subscription of common shares of WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 
จาํนวนหุน้สามญัท่ีไดจ้ากการขอใชสิ้ทธิ……………………………..………… หุน้ ในราคาหุน้ละ ………………บาท  รวมเป็นเงินท่ีชาํระ ………………………………………………บาท 
………………………………………………………………………………………………) 
Amount of common shares received from the exercise of the right. …………….……………… shares.  At the price of Baht/share …………….Baht. Totaling amount of Baht …………………………………….……………. 
(………………………………………………………………………………………………) 
 เงินโอน / Cash Transfer                                  เช็คธนาคาร / Cashier Cheque                                 ดร๊าฟท ์/ Draft                                     เช็คบุคคล / Cheque     
เลขท่ีเช็ค / Cheque No. ……………….………………… วนัท่ี /Dated ………………………………… ธนาคาร / Bank ……………………………………………… สาขา / Branch . ……………………………………………… 
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถา้มี) / Amount of the less warrants which are not exercised (if any) ……………………………………………………………………..…. หน่วย / units. 

                                                         เจา้หนา้ท่ีผูรั้บมอบอาํนาจ /Authorized Officer ..…………………………….………………………    




