เลขทีใ่ บจอง / Subscription number ………………………………………

แบบแสดงความจานงการใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญ ของ บริ ษทั กันกุลเอ็นจิ เนี ยริ่ ง จากัด (มหาชน) (GUNKUL-W)
Form for the notification of the intention to exercise the Warrants of Gunkul Engineering Public Company Limited (GUNKUL-W)

วันทีย่ น่ื ความจานงการใช้สทิ ธิ ………………………………………………………
เรียน
คณะกรรมการบริษทั กันกุลเอ็นจิเนียริง่ จากัด (มหาชน)
Date to notify the intention to exercise
To
The Board of Gunkul Engineering Public Company Limited
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว / นิตบิ ุคคล) ..........................................................................................................วัน/เดือน/ปี เกิด ....................................... สัญชาติ ..............................เพศ ......................
I/We (Mr. / Mrs. / Miss / Juristic Person)
Date of Birth
Nationality
Gender
อาชีพ .....................................ทีอ่ ยู่เลขที่ ...................................ตรอก/ซอย ...........................................ถนน .......................................แขวง/ตาบล ................................เขต/อาเภอ ..................................
Occupation
Address number
Lane/Soi
Road
Sub-district
District
จังหวัด ...................................รหัสไปรษณีย์ ..................................ประเทศ ...........................................หมายเลขโทรศัพท์ ..........................................................
Province
Postal Code
Country
Telephone number
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี . ........................................................... ประเภทการเสียภาษี
□ หักภาษี
□ ไม่หกั ภาษี
Tax ID number
Type of Tax Paying
Tax to be deducted
Tax not to be deducted

□ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
เลขทีบ่ ตั รประจาตัวประชาชน .……………….….………… □ บุคคลธรรมดาซึง่ เป็ นคนต่างด้าว เลขทีห่ นังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว …………………………
Thai natural person
Identification card number
Foreign natural person
Passport number
□ นิตบิ ุคคลสัญชาติไทย
เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล .……………………………………… □ นิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นคนต่างด้าว
เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล .………………………………………
Thai juristic person
Corporate registration number
Foreign juristic person
Corporate registration number
โปรดแนบหลักฐานประกอบการใช้สทิ ธิ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง / Please attach a certified true copy of supporting documents for the exercise of the Warrants
ในฐานะผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั กันกุลเอ็นจิเนียริง่ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ตามรายละเอียดต่อไปนี้
being a Warrant Holder of Gunkul Engineering Public Company Limited (the “Company”), I/We hereby intend to exercise the rights to purchase the Company’s ordinary shares as stated below:
จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทีข่ อใช้สทิ ธิ (หน่วย)
Number of Warrants
to be exercised (Unit)

อัตราการใช้สทิ ธิ
(วอแรนท์ : หุน้ )
Exercise Ratio
(Warrant : Share)

จานวนหุน้ สามัญทีไ่ ด้จากการใช้สทิ ธิ (หุน้ )
Number of ordinary shares derived
From the exercise of Warrants (Shares)

1 : 5.6

ราคาใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญ
(บาท/หุน้ )
Exercise Price
(Baht per share)

รวมเป็ นเงินทีต่ อ้ งชาระในการจองซือ้ หุน้ สามัญ (บาท)
Totaling of payment of the subscribed shares (Baht)

4.821

พร้อมนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญดังกล่าว ทีธ่ นาคารสามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันเท่านัน้ ชาระโดย
I/We herewith submit the payment to purchase such ordinary shares that can be collected in Bangkok only which paid by
□ เช็ค Cheque □ แคชเชียร์เช็ค Cashier Cheque □ ดร๊าฟท์/ตั ๋วแลกเงินธนาคาร Bank Draft / Bill of Exchange □ เงินโอน Money Transfer
เลขทีเ่ ช็ค / Cheque Number .......................................... ลงวันที่ / Dated.................................... ธนาคาร / Bank ................................................. สาขา / Branch..........................................
สังจ่
่ าย “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่ มทุน บมจ.กันกุลเอ็นจิ เนี ยริ่ ง” ประเภทบัญชีกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 111-3-93100-7 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขารัชโยธิน
Payable to “ Subscription account for GUNKUL”, the current account at the Siam Commercial Bank PCL., Ratchayothin Branch, account number 111-3-93100-7
ข้าพเจ้าได้สง่ มอบใบสาคัญแสดงสิทธิ / ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ และขอรับทอนใบสาคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ดังนี้
I/We hereby deliver the Warrant Certificate(s) / Warrant Substitute and request for the return of the remaining Warrants, which are not exercised (if any) as follows:
□ ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิ จานวน ......................ใบ ตามรายละเอียดดังนี้
Amount of delivered Warrants …………… certificate(s) with the following details:
เลขทีใ่ บสาคัญแสดงสิทธิ ........................................... จานวนหน่วย ................................หน่วย
Warrant Certificate(s) number …………………………. amount ……………….. units
เลขทีใ่ บสาคัญแสดงสิทธิ ........................................... จานวนหน่วย ................................หน่วย
Warrant Certificate(s) number …………………………. amount ……………….. units
รวมจานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ส่งมา .......................................................................หน่ วย
Total number of delivered Warrants ……..………………………………………. units
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทขี่ อรับทอน (ถ้ามี) .................................................................หน่วย
Amount of the remaining Warrants which are not exercised (if any) …..….…. units
□ ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ เลขที่ ………………………. จานวน ..................................หน่วย
Warrant Substitute number ……………….……………. amount ……………….. units
เมือ่ ข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงให้บริษทั ฯ ดาเนินการส่งมอบหุน้ ดังนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึง่ ) :
Upon being allocated the subscribed shares, I / We agree that the Company shall deliver the shares as follow (Please choose one only) :
□ ให้ออกใบหุน้ สาหรับหุน้ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรในนามของ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพือ่ ผูฝ้ าก” และดาเนินการให้บริษทั .....................................................................
สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่ ……..……….…... (ระบุชอ่ื ใดชือ่ หนึง่ ตามรายชือ่ ทีป่ รากฏด้านหลังแบบฟอร์มนี้) นาหุน้ นัน้ เข้าฝากไว้กบั “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพือ่ ผูฝ้ าก”
เพือ่ เข้าบัญชีซอ้ื ขายหุน้ เลขที่ ……………………….……………………….. ซึง่ ข้าพเจ้ามีอยู่กบั บริษทั นัน้
Issue a certificate for the allotted shares in the name of “the Thailand Securities Depository Co., Ltd. for Depositors” and proceed for ……………………………………………….
Participant number ……..……….…. (specify one of the companies listed on the back of this form), to deposit the said shares with the “Thailand Securities Depository Co., Ltd.
for depositors” for my / our share trading account number ……………………….……………………….., maintained at such company.
□ ให้ออกใบหุน้ สาหรับหุน้ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรในนามของข้าพเจ้าและส่งใบหุน้ ให้แก่ขา้ พเจ้าทางไปรษณีย์ โดยข้าพเจ้าอาจได้รบั ใบหุน้ ภายหลังจากทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุน้ เพิม่ ทุนดังกล่าว
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน และอนุญาตให้ทาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
Issue a certificate for the allotted shares in my / our name and deliver it to me by mail / us whereby, I / We may obtain the share certificate after the Stock Exchange of Thailand has
approved the listing of the said new shares and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand.
ข้าพเจ้าตกลงยืนยันว่าจะไม่เพิกถอนการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญ หากข้าพเจ้าไม่สง่ ใบแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญทีไ่ ด้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อย พร้อมด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค,
ดร๊าฟท์/ตั ๋วแลกเงินธนาคาร มาถึงบริษทั ฯ ภายในกาหนดระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ หรือหาก เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์/ตั ๋วแลกเงินธนาคาร ทีส่ งจ่
ั ่ ายไม่ผา่ นการเรียกเก็บ ให้ถอื ว่าถือว่าการ
แจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิส้นิ สภาพลงโดยไม่มกี ารใช้สทิ ธิ
I/We hereby confirm that this subscription is irrevocable. If I/We do not return this duly completed Form for the notification of the intention to exercise the Warrants, with payment (Cheque,
Cashier Cheque, Bank Draft / Bill of Exchange) to the Company within the period for the notification of the intention to exercise the Warrants or the Cheque, Cashier Cheque, Bank Draft / Bill
of Exchange has not been honored, it shall deem that the notification of the intention to exercise the Warrant is nullified without being exercised.
ลงชือ่ /Signed ..................................................................................... ผูจ้ องซือ้ หุน้ สามัญ / Subscriber
(
)
หลักฐานการใช้สิทธิ จองซื้อหุ้นสามัญ (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ ด้วย) SUBSCRIPTION RECEIPT (SUBSCRIBER PLEASES ALSO FILL IN THIS PORTION)
วันที่ / Date ……………………………………………..
เลขทีใ่ บจอง / Subscription Number ……………………………………………...
บริษทั กันกุลเอ็นจิเนียริง่ จากัด (มหาชน) ได้รบั เงินจาก (ชื่อตามใบจอง) …………………………………………………………………….. เพื่อจองซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษทั กันกุลเอ็นจิเนียริง่ จากัด (มหาชน)
Gunkul Engineering Public Company Limited has received money from (Name of subscriber)
to purchase the ordinary shares of Gunkul Engineering Public Company Limited under Warrants “GUNKUL-W”

จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทีข่ อใช้สทิ ธิ (หน่วย)
Number of Warrants
to be exercised (Unit)

อัตราการใช้สทิ ธิ
(วอแรนท์ : หุน้ )
Exercise Ratio
(Warrant : Share)
1 : 5.6

จานวนหุน้ สามัญทีไ่ ด้จากการใช้สทิ ธิ (หุน้ )
Number of ordinary shares derived
From the exercise of Warrants (Shares)

ราคาใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญ
(บาท/หุน้ )
Exercise Price
(Baht per share)

รวมเป็ นเงินทีต่ อ้ งชาระในการจองซือ้ หุน้ สามัญ (บาท)
Totaling of payment of the subscribed shares (Baht)

4.821

□ เช็ค Cheque
□ แคชเชียร์เช็ค Cashier Cheque □ ดร๊าฟท์/ตวแลกเงินธนาคาร Bank Draft / Bill of Exchange
□ เงินโอน Money Transfer
เลขทีเ่ ช็ค / Cheque Number .......................................... ลงวันที่ / Dated.................................... ธนาคาร / Bank ................................................. สาขา / Branch..........................................
 ออกใบหุน้ ในนามบ.ศูนย์รบั ฝากฯเพื่อ /Issue the share certificate in the name of TSD for สมาชิกผูฝ้ ากเลขที/่ Participant number.....................บัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์เลขที/่ Securities trading account No………….....……….
 ออกใบหุน้ ในนามผูจ้ อง/Issue the share certificate in the name of subscriber
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั มอบอานาจ / Authorized Officer ……………………………………………………….

