
 
 
 

 

เลขที�ใบจอง/Form No. ……..…………..……………… 
แบบฟอร์มแสดงความจํานงการใช้สิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญ ของ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)  

NOTIFICATION FORM FOR EXERCISE OF RIGHT TO PURCHASE COMMON SHARES OF CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED   

วนัที�ยื�นความจํานงการใช้สทิธิ/ Date to notify the intention to exercise………………………………. 
ทะเบยีนผู้ถือใบสําคญัแสดงสทิธิเลขที�/ Warrant holder registration No. …………………………….. 

เรียนคณะกรรมการ บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 
To       The Board of Directors of Cho Thavee Public Company Limited 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบคุคล)………………………………………………………………………วนั/เดือน/ปีเกิด .............................…………… สญัชาติ .........................…………………. เพศ …………………….. 
I/We (Mr./ Mrs./Miss/ Juristic Person)                                                                                               Date or Birth                                                    Nationality                                                Sex 
อาชีพ ………….......…….................... ที�อยู่เลขที� ........……......... ตรอก/ซอย .............................….…….  ถนน …....................…...................... แขวง/ตําบล .......……............................. เขต/อําเภอ ……....……….......………... 
Occupation                                       Address No.                     Lane/Soi                                               Road                                                   Sub-District                                            District 
จงัหวดั ...............…….….......................... รหสัไปรษณีย์ .............…................. โทรศพัท์ ....................................................... ประเทศ…….....….............................................……. 
Province                                                   Postal Code                                     Telephone No.                                              Country                                                                
เลขประจําตวัผู้ เสยีภาษี .......................………………………………… ประเภทการเสยีภาษี       �  หกัภาษี                             �   ไม่หกัภาษี 
 Tax ID No.                                                                                        Type of Tax Planning   �  Tax to be deduced           �   Tax not to be deduced 
โปรดระบปุระเภทผู้จองซื ]อหุ้น พร้อมแนบสาํเนาหลกัฐานที�ลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง   (Please specify type of subscriber and attach the evidence with certified true copy) 
 � บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย    
    Thai Individual  
 � บคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว  
    Alien Individual  
 � นิติบคุคลสญัชาติไทย          
   Thai Juristic Entity 
 � นิติบคุคลสญัชาติต่างด้าว 
   Alien Juristic Person  

เลขบตัรประจําตวัเลขที� ……………………………………………………………………………….. 
ID Card No. 
ใบต่างด้าว / หนงัสอืเดินทาง / เลขบตัรประจําตวัเลขที� ……………………………………………….. 
Alien Card/Passport /ID Card No. 
เลขทะเบยีนบริษัท …………………………………………………………………………………….. 
Company Registration No.  
เลขทะเบยีนบริษัท / เลขประจําตวัผู้ เสยีภาษี …………………………………………………………... 
Company Registration No. /Tax ID No.       

ในฐานะผู้ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื ]อหุ้นสามญัของบริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที�จะใช้สทิธิในการจองซื ]อหุ้นสามญัของบริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ] 
As a warrant holder of Cho Thavee Public Company Limited, I/we, hereby, intend to exercise the right to purchase the common shares of Cho Thavee Public Company Limited as stated below: 
1. จํานวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ขอใช้สทิธิ…………………………………………..……...หน่วย 

Amount of the warrants to exercise                                                                                    unit(s) 
2. อตัราการใช้สทิธิเท่ากบัใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย : 1.1 หุ้นสามญัในราคาหุ้นละ 0.454 บาท หรือราคาการใช้สทิธิตามเงื�อนไขการปรับสทิธิหากมีการปรับราคาใช้สทิธิและ/หรืออตัราการใช้สทิธิตามที�กําหนดไว้ในข้อกําหนดสทิธิข้อที� 3.3 

The exercise ratio is warrant 1 unit(s): common share 1.1 share(s) with the exercise price of Baht 0.454 per share or adjusted price and/or ratio as refer in the Terms and Conditions of Warrant clause 3.3. 

3. รวมเป็นเงินที�ต้องชําระในการจองซื ]อหุ้นสามญั………………….........…..บาท (............................................................................................................................) และค่าอากร.................บาท (……………………...………) 
Totaling of payment                                                                            Baht                                                                                                                               and duty stamps        Baht 

4. ข้าพเจ้าขอสง่เงินค่าจองซื ]อหุ้นสามญัดงักลา่ว ที�สามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั ]นโดย 
I/We herewith submit for payment of the common shares that could be cashed in Bangkok only : by 

  � เช็คธนาคาร /Cashier Cheque    �ดร๊าฟท์ / Draft       � เช็คบคุคล / Cheque    � เงินโอน / Cash Transfer        สั�งจ่ายบญัชี “บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพื่มทุน" 
                                                                                                                                                                             Payable to “Cho Thavee Public Company Limited for share subscription” 
เลขที�เช็ค /Cheque No. ................……………................. วนัที� /Dated ........…………………............ ธนาคาร /Bank ……......….....………….............…...........สาขา /Branch…………..….................................…………….. 
5. ข้าพเจ้าได้สง่มอบใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื ]อหุ้นสามญัและขอรับทอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ (ถ้ามี) ดงันี ] 

I/We, hereby, have delivered the warrant certificates and receive the  less warrants, which are not exercised (if any) as follows:  
 สง่มอบใบสาํคญัแสดงสทิธิจํานวน ….………………………....…..ใบ  ตามรายละเอียด ดงันี ] 

เลขที�ใบสาํคญัแสดงสทิธิ ...................……….…........ จํานวนหน่วย ...........….……..…...หน่วย 
เลขที�ใบสาํคญัแสดงสทิธิ ...................…….….……......จํานวนหน่วย................………….หน่วย 
รวมจํานวนหน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธิที�สง่มา ...............………………..……….......………หน่วย 
จํานวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ขอรับทอน (ถ้าม)ี............................….…….………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. หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัดงักลา่วแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนินการดังต่อไปนี ] (ผู้จองซื ]อหุ้นเลอืกข้อใดข้อหนึ�ง) 
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) 

 � ให้ออกหุ้นสามญัที�ได้รับจดัสรรนั ]นไว้ในชื�อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื�อผู้ฝาก” และดําเนินการให้บริษัท ................................................................…............. สมาชิกผู้ฝากเลขที� ….…................. นําหุ้น
นั ]นเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื�อผู้ฝาก เพื�อเข้าบญัชีซื ]อขายหุ้นเลขที� ……………....................................... ซึ�งข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนั ]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. 

� ให้ออกใบหุ้นสามญัที�ได้รับการจดัสรรนั ]นไว้ในชื�อของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ายินดีที�จะมอบหมายให้บริษัทดําเนินการใดๆ เพื�อทําให้การจดัทําใบหุ้นสามญัและการสง่มอบใบหุ้นสามญัมาให้ข้าพเจ้าภายใน 15 วนัทําการ นบัจากวนัที�ใช้
สทิธิซื ]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. 

 � ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจํานวนที�ได้รับการจดัสรรนั ]นไว้ในชื�อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั” และนําหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั โดยนําเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออก
หลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที� 600 เพื�อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพย์ในภายหลงัผู้จองซื ]อหุ้นจะต้องเสยีค่าธรรมเนียมตามที� บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั กําหนด) 

Issue the allotted ordinary share in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” and deposit those shares with Thailand Securities Depository Company Limited under the issuer account for my 
name-account number 600. (For issuing share certificate later, warrant holder will be subject to issuing fee as determined by Thailand Securities Depository Company Limited) 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซื ]อหุ้นสามญัจํานวนดงักลา่ว หรือในจํานวนที�ท่านจดัให้ และจะไมย่กเลกิการจองซื ]อหุ้นสามญันี ] แต่หากข้าพเจ้าไม่สง่ใบจองซื ]อหุ้นสามญัที�ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อย พร้อมเช็ค / ดร๊าฟท์ / 
แคชเชียร์เช็ค /เงินสด มาถงึบริษัทภายในกําหนดระยะเวลาแจ้งความจํานงการใช้สทิธิ หรือเช็ค / ดร๊าฟท์ / แคชเชียร์เช็คไม่ผ่านการชําระเงินจากธนาคาร ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สทิธิการขอซื ]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. 
 ลงชื�อ/Signature ....…………………..…….………..............................................ผู้จองซื ]อหุ้นสามญั(Subscriber) 

                     ( ..……............….................................….........................................) 
หลักฐานการรับฝากการจองซื �อหุ้นสามัญ / Subscription Receipt (ผู้จองซื �อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี �ด้วย/Subscribers please also fill in this section) 

วนัที�รับใบจอง/Date ……..……………………....…….               เลขที�ใบจอง / Form No. ………………………................................. 
บริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) ได้รับเงินจาก  ...............................................................................................................เพื�อจองซื ]อหุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิของบริษัท ช ทวี จํากดั (มหาชน) 
Cho Thavee Public Company Limited has received the money from .................................................................................for a subscription of common shares of Cho Thavee Public Company Limited
 
จํานวนหุ้นสามญัที�ได้จากการขอใช้สทิธิ….…………………..….……......…........ หุ้นในราคาหุ้นละ .....................บาท  
รวมเป็นเงินที�ชําระ ……….............…..……….……………….......... 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   � ดร๊าฟท์ / Draft     � เช็คบคุคล / Cheque   เลขที�เช็ค / Cheque No.…………….…...................….....  
วนัที� /Dated ………..…............................. ธนาคาร / Bank ..........................……………..................................... สาขา / Branch ...................................……………….……..… 
จํานวนใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ขอรับทอน (ถ้ามี) / Amount of the less warrants which are not exercised (if any) ……………………………………………………………………..….หน่วย / units. 

                                                         เจ้าหน้าที�ผู้ รับมอบอํานาจ /Authorized Officer ..............................................................................…………                                                                                                                         
(                                                                                               ) 

 




