เลขที่ / No.

แบบแสดงความจํานงการใชสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ บริษทั มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) (MBAX-W1)
NOTIFICATION FORM FOR EXERCISE OF RIGHT TO PURCHASE ORDINARY SHARES OF MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED (MBAX-W1)
วันที่ยื่นความจํานงการใชสิทธิ/ Date to notify the intention to exercise
ทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเลขที่/ Warrant holder registration No.
เรียน คณะกรรมการ บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน)
To The Board of Directors of MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล)
I/We (Mr./ Mrs./Miss/ Juristic Person)
ที่อยูเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
Lane/Soi
Road
Address No.
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
Postal Code
Province

ประเทศ
Country

สัญชาติ
Nationality
แขวง/ตําบล
Sub-District

เลขประจําตัวผูเสียภาษี
Tax ID No
เขต/อําเภอ
District
โทรศัพท
Telephone No.

โปรดระบุประเภทผูจองซื้อหุน พรอมแนบสําเนาหลักฐานที่ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (Please specify type of subscriber and attach the evidence with certified true copy)
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่
ID Card No.
Thai Individual
ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว / หนังสือเดินทาง
บุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว
Alien ID Card/Passport No.
Alien Individual
เลขทะเบียนบริษัท .
นิติบุคคลสัญชาติไทย
Company Registration No.
Thai Juristic Person
เลขทะเบียนบริษัท / เลขประจําตัวผูเสียภาษี
นิติบุคคลสัญชาติตางดาว
Company Registration No. / Tax ID No.
Alien Juristic Person
ในฐานะผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) ขาพเจามีความประสงคที่จะใชสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญของบริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
As a warrant holder of MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED, I/we, hereby, intend to exercise the right to purchase the ordinary shares of MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED as stated below:
อัตราการใชสิทธิเทากับใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย : 1.005 หุนสามัญ ในราคาหุนละ 2.487 บาท หรือในราคาการใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใชสิทธิ และ/หรือในอัตราการใชสิทธิตามที่กําหนดไวใน
ขอกําหนดสิทธิ ขอ 9 การปรับสิทธิในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
The exercise ratio is 1 unit of Warrant per 1.005 Ordinary Share at the exercise price of Baht 2.487 per share or at the adjusted price or adjusted ratio as specified in the Terms and Conditions Clause 9 Adjustment of Rights
under the Warrants.
1.
จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอใชสิทธิ
หนวย
Number of the Warrants to exercise
unit(s)
2.
รวมเปนเงินที่ตองชําระในการจองซื้อหุนสามัญ
บาท
Totaling of payment
Baht (
)
3.
ขาพเจาไดชาํ ระเงินคาจองซื้อหุนสามัญดังกลาวโดย / I/We herewith submit payment for the Ordinary Shares subscription by :
เงินโอนเขาบัญชีชื่อ “บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน)” ธนาคารกรุงเทพ จํากัด สาขาลาดพราว บัญชีเลขที่ 129 3 16433 9 (ไดแนบสําเนาใบรับฝากเงินมาดวยแลว)
Fund transfer to the account of “Multibax Public Company Limited” at Bangkok Bank PCL, Ladprao Branch, A/C No. 129 3 16433 9 (Transfer/Deposit Slip attached)
เช็ค / Cheque
เช็คธนาคาร / Cashier Cheque
ดราฟท / Draft
สั่งจาย “บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน)” / Payable to “MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED”
เลขที่เช็ค / Cheque No.
วันที่ / Dated
ธนาคาร / Bank
สาขา / Branch
4.
ขาพเจาไดสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญและขอรับทอนใบสําคัญแสดงสิทธิ (ถามี) ดังนี้
I/We, hereby, have delivered the warrant certificates and receive the less warrants, which are not exercised (if any) as follows:
สงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน
ใบ ตามรายละเอียด ดังนี้
Amount of delivered warrants
certificate(s) with the following details:
เลขที่ใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวนหนวย
หนวย
Warrant certificate(s) No.
of
units
เลขที่ใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวนหนวย
หนวย
Warrant certificate(s) No.
of
units
หนวย
units
รวมจํานวนหนวยใบสําคัญแสดงสิทธิที่สงมา
The total number of delivered warrants
จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถามี)
หนวย
Amount of the less warrants which are not exercised (if any)
units
5.
หากขาพเจาไดรับการจัดสรรหุนสามัญดังกลาวแลว ขาพเจาตกลงใหดําเนินการดังตอไปนี้ (ผูจองซื้อหุนเลือกขอใดขอหนึ่ง)
If the Ordinary Shares are allotted to me/us, I/we hereby agree to have either one of the following executed (Subscriber must choose one)
ใหออกหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรนั้นไวในชื่อ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และดําเนินการใหบริษัท
สมาชิกผูฝากเลขที่
นําหุนนั้นเขาฝากไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อเขาบัญชีซื้อขายหุนเลขที่
ซึ่งขาพเจามีอยูกับบริษัทนั้น
participant No.
,
Issue the Ordinary Shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and proceed for
that I/we have with the said Company.
to deposit those shares with Thailand Securities Depository Company Limited for securities trading account No.
ใหออกหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรนั้นไวในชื่อ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุนนั้นเขาฝากไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําหุนเขาบัญชีของบริษัทผูออก
หลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600
Issue the Ordinary Shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” and deposit such shares with Thailand Securities Depository Company Limited in the Issuer account No. 600
ใหออกใบหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรนั้นไวในชื่อของขาพเจา โดยขาพเจายินดีที่จะมอบหมายใหบริษัทดําเนินการใดๆ เพื่อการจัดทําใบหุนสามัญและการสงมอบใบหุนสามัญมาใหขาพเจาภายใน 15 วันทําการ นับจากวันที่
ใชสิทธิซื้อหุน
Issue the ordinary share certificates in my/our name for the allotted amount of ordinary shares. I/We hereby agree to assign the company to proceed for issuing of the share certificates made and delivered such the shares
certificate to me/us within 15 business days after the exercise date.
ขาพเจาขอรับรองและตกลงวาจะซื้อหุนสามัญจํานวนดังกลาวหรือในจํานวนที่ทานจัดให และจะไมยกเลิกการจองซื้อหุนสามัญนี้ แตหากขาพเจาไมสงใบจองซื้อหุนสามัญที่ไดกรอกรายละเอียดครบถวนเรียบรอย พรอมเช็ค /
ดราฟท / แคชเชียรเช็ค /เงินสด มาถึงบริษัทภายในกําหนดระยะเวลาแจงความจํานงการใชสิทธิ หรือเช็ค / ดราฟท / แคชเชียรเช็ค ไมสามารถเรียกเก็บเงินได ใหถือวาขาพเจาแสดงเจตนาไมประสงคจะใชสิทธิการขอซื้อหุน
I/We, hereby, undertake to purchase the above amount of ordinary shares or any amount as allotted to me/us. I/We shall not cancel the 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 the Bank, I/We shall be deemed as not intents to exercise the warrants.
ลงชื่อ/Signature
(

ผูจองซื้อหุนสามัญ (the Subscriber)
)

หลักฐานการรับฝากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ / Subscription Receipt (ผูใ ชสิทธิโปรดกรอกขอความในสวนนี้ดวย / Subscribers please also fill in this section)
วันที่รับ/Date
เลขที่ / No.
บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) ไดรับเงินจาก
เพื่อจองซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน)
MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED has received from
for a subscription of Ordinary Shares of MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED
จํานวนหุนสามัญที่ไดจากการขอใชสิทธิ
หุน ในราคาหุนละ
บาท
Ordinary Shares received from the exercise of right
shares, at the price of Baht
per share
รวมเปนเงินที่ชําระ
บาท
(
)
To be total amount of Baht
เช็ค / Cheque
เช็คธนาคาร / Cashier Cheque
ดราฟท / Draft
เงินโอนเขาบัญชีธนาคาร / Fund Transfer to Bank Account
เลขที่เช็ค / Cheque No.
วันที่ / Dated
ธนาคาร / Bank
สาขา / Branch
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถามี) / Amount of the less warrants which are not exercised (if any)
หนวย / units.
เจาหนาที่ผูรับมอบอํานาจ /Authorized Officer
(

)

