เลขทีใ่ บจอง____________________________
แบบฟอร์มแสดงความจานงการใช้สทิ ธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ชูไก จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (CRANE-W1)
NOTIFICATION FORM FOR EXERCISE OF RIGHT TO PURCHASE ORDINARY SHARES OF CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED No.1
วันทีย่ ่นื ความจานงในการใช้สทิ ธิ................................................................
ทะเบียนผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิเลขที.่ .......................................................
เรียน

คณะกรรมการ บริษทั ชูไก จากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิตบิ ุคคล) ................................................................................นามสกุล………….………..........................................................เพศ.............................................
บ้านเลขที.่ ................................................. หมูท่ .่ี ........................................ ตรอก/ซอย .........................................................................ถนน…….....................................................................................
แขวง/ตาบล ......................................................................เขต/อาเภอ ............................................................ จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย์................................................
ประเทศ.................................................โทรศัพท์........................................................................................สัญชาติ............................................................. อาชีพ............................................................
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี............................................................. ประเภทการหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย  ไม่หกั ภาษี ณ ทีจ่ ่าย  หักภาษี ณ ทีจ่ ่าย
โปรดระบุประเภทผูท้ จ่ี ะใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
 บุคคลต่างด้าว
นิตบิ ุคคลสัญชาติไทย
นิตบิ ุคคลต่างด้าว

เลขบัตรประจาตัวเลขที.่ .........................................................................................................................................................
ใบต่างด้าว / หนังสือเดินทาง / เลขบัตรประจาตัวเลขที.่ ...........................................................................................................
เลขทะเบียนบริษทั ....................................................................................................................................................................................
เลขทะเบียนบริษทั / เลขบัตรประจาตัวเลขที.่ ........................................................................................................................................

ในฐานะผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุ้นสามญัของ บริษทั ชูไก จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (CRANE-W1) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ทจ่ี ะใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญของ บริษทั ชูไก จากัด (มหาชน) ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิทข่ี อใช้สทิ ธิ...............................................................................หน่ วย
2. จานวนหุน้ สามัญที่ได้จากการขอใช้สทิ ธิ...........................................................................................หุน้ อัตราการใช้สทิ ธิเท่ากับใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้ สามัญ ในราคาหุน้ ละ 3.00 บาท
หรืออัตราการใช้สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใช้สทิ ธิและ/หรือ อัตราการใช้สทิ ธิตามทีก่ าหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิ
3. รวมเป็ นเงินทีต่ อ้ งชาระในการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญ........................................................................................................บาท
4. ข้าพเจ้าได้ชาระเงินค่าการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญดังกล่าว ทีส่ ามารถเรียกเก็บในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้ ภายใน 2 วันทาการ นับจากวันทีใ่ นการใช้สทิ ธิแต่ละครัง้ โดย
 เงินโอน
 แคชเชียร์เช็ค
 ดร๊าฟท์
 เช็คบุคคล
เลขทีเ่ ช็ค / ดร๊าฟท์........................................................... วันที.่ ...................................................... ธนาคาร...................................................... สาขา..............................................................................
และขีดคร่อมเฉพาะเช็คสงจ่าย “บริ ษัท ชูไก จำกัด (มหำชน)”( “Chu Kai Public Company Limited”) ประเทภบัญชี ออมทรัพย์ 054-7139-394 ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยรามคาแหง 2
5. ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญและขอรับใบทอนใบสาคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ดังนี้
ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน...............................................ใบ จานวน .............................................................................................หน่ วย ตามรายละเอียดดังนี้
เลขทีใ่ บสาคัญหรือใบแทนใบสาคัญ.............................................................................จานวน.............................................................................................หน่วย
เลขทีใ่ บสาคัญหรือใบแทนใบสาคัญ.............................................................................จานวน.............................................................................................หน่วย
เลขทีใ่ บสาคัญหรือใบแทนใบสาคัญ.............................................................................จานวน.............................................................................................หน่วย
รวมจานวนหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิส่งมา.......................................................................................................หน่ วย
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทข่ี อรับทอน (ถ้ามี)....................................................................................................หน่ วย
6. หากข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ (ผูท้ จ่ี ะใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
 ให้ออกหุ้นสามัญทีไ่ ด้รบั จัดสรรนัน้ ไว้ในชือ่ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดาเนินการให้บริษทั ....................................................................................
สามชิ ก ผู้ ฝ าก เลขที่ . .................................น าหุ้ น นั ้ น เข้ า ฝากไว้ ก ั บ บ ริ ษั ท ศู น ย์ ร ั บ ฝากห ลั ก ท รั พ ย์ (ป ระเท ศ ไท ย ) จ ากั ด เพื่ อผู้ ฝ าก เพื่ อเข้ า บั ญ ชี ซ้ื อ ขายเลขที่
.......................................................................................ซึง่ ข้าพเจ้ามีอยู่กบั บริษทั นัน้
 ให้ฝากหุ้นสามัญ ตามจานวนที่ได้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาใบสาคัญแสดงสิทธิเข้าฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด โดยน าเข้าบัญ ชีของบริษัท ผู้อ อกหลักทรัพ ย์ สมาชิก เลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็ น ใบหลัก ทรัพ ย์ในภายหลังผู้จองซื้อใบสาคัญ แสดงสิทธิจะต้อ งเสีย
ค่าธรรมเนียมไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )
 ให้ออกใบหุ้นสามัญที่ได้รบั จัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ายินดีท่จี ะมอบหมายให้บริษทั ดาเนินการใดๆ เพื่อจะทาให้การจัดทาใบสาคัญแสดงสิทธิ และการส่งมอบใบสาคัญแสดง
สิทธิมาให้ขา้ พเจ้าภายใน 15 วันทาการนับจากวันครบกาหนดการใช้สทิ ธิแต่ละครัง้ โดยทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับ
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญจานวนดังกล่าว หรือในจานวนที่ท่านจัดสรรให้และจะไม่ยกเลิกการใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งแบบฟอร์มแสดงความจานงการใช้สทิ ธิท่ี
จะซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยพร้อม เงินโอน / เช็ค / ดร๊าฟ / แคชเชียร์เช็ค มาถึงบริษัทภายในกาหนดระยะเวลา แจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิหรือ เงินโอน / เช็ค / ดร๊าฟ /
แคชเชียร์เช็ค ไม่ผา่ นการชาระเงินจากธนาคารให้ถอื ว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะซือ้ หุน้
ลงชือ่ ................................................................................................................ผูจ้ องซื้อหุน้ สามัญ
(......................................................................................................................)


หลักฐานการรับฝากการใช้สทิ ธิซอ้ื หุ้นสามัญของบริษทั ชูไก จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (CRANE-W1) (ผูท้ จ่ี ะใช้สทิ ธิซอ้ื หุ้นโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ดว้ ย)
เลขทีใ่ บจอง_________________________________________
บริษทั ชูไก จากัด (มหาชน) ได้รบั เงินจาก (ชือ่ ตามใบแจ้งความจานง).........................................................................................................................................................................................................
เพื่อจองซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษทั ชูไก จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 จานวนหุน้ สามัญที่ได้จากการขอใช้สทิ ธิ............................................................................หุ้น ในราคาหุน้ ละ 3.00 บาท
รวมเป็ นเงิน...................................................................บาท โดยชาระเป็ น  เงินโอน
 แคชเชียร์เช็ค
 ดร๊าฟท์
 เช็คบุคคล
เลขทีเ่ ช็ค / ดร๊าฟท์................................................................. วันที.่ ...................................................... ธนาคาร............................................................ สาขา...................................................................
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทข่ี อรับทอน (ถ้ามี)....................................................................................................หน่วย
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั มอบอานาจ .........................................................................................
วันที.่ .........................................................................................

