
                                                                                                                                                 เลขที…่………………….…… 

ใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธ ิ
ของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 3 (TAKUNI-W) 

เรียน  คณะกรรมการบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)         วันที่ ย่ืนความจ านง................................. 
ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ”) 

โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีด้้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน 

 

ขา้พเจา้ (นาย, นาง, นางสาว, นิติบุคคล)........................................................................................................... เลขทะเบียนผูถื้อหุน้เลขท่ี ................................................................................................ 

 
□ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจ าตวัประชาชน  ---- □ บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดา้ว เลขท่ีใบต่างดา้ว/หนงัสือเดินทาง ................................................. 
□ นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล □ นิติบุคคลสัญชาติต่างดา้ว เลขทะเบียนนิติบุคคล .................................................................... 
 
ช่ือ  □นาย  □นาง  □นางสาว  □นิติบุคค...............................................................................................................................................................................................................................................................................เพศ  □ชาย  □.หญิง  
ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อไดท่ี้บา้นเลขท่ี...............................ตรอก/ซอย....................................................ถนน..................................................... แขวง/ต าบล............................................................เขต/อ าเภอ............................................................. 
จงัหวดั........................................................  รหสัไปรษณีย.์........................................................สัญชาต.ิ.......................................................อาชีพ.............................................................   
วนั/เดือน/ปีเกดิ (วนัจดทะเบียนนิติบุคคล)....................................................หมายเลขโทรศพัท ์(บา้น) ........................................................  (โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี)........................................................ 
เลขท่ีบตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร ........................................................ ประเภทของการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย □ ไม่หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย □ หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
ในฐานะผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขา้พเจา้มีความประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั 
จ านวน..............................................................................................หน่วย ในอตัราใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1.04 หุน้สามญัเพิ่มทุน  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

กรณีถือเป็นใบส าคญัแสดงสิทธิ  ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ   

เลขท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ เลขที่เอกสาร วนัที ่ เลขที่สมาชิก จ านวนหุ้น 

     

ราคาใชสิ้ทธิ (บาทต่อหุน้) 1.93   รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน (บาท)  

 

หากขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ ตามท่ีแสดงความประสงคข์า้งตน้  ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าการการดงักล่าวต่อไปน้ี (ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่านั้นโปรดท าเคร่ืองหมาย X ในช่องท่ีเลือก) 
□  ในกรณีท่ีมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์ : ใหฝ้ากหลกัทรัพยต์ามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรตามการใชสิ้ทธินั้นไวใ้นช่ือ "บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก" 

และด าเนินการใหบ้ริษทั...........................................................สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี..........................................................น าหลกัทรัพยเ์ขา้ฝากไวก้บับริษทั หลกัทรัพยน์ั้น (ช่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิตอ้งตรงกบัช่ือบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 
เลขท่ี....................................................................มิฉะนั้นจะด าเนินการออกใบหุน้สามญัเพิ่มทุนตามจ านวนท่ีไดรั้บจดัสรรตามการใชสิ้ทธินั้นไวใ้นนามของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ  และจดัส่งใบหุน้ท่ีได้รับการจดัสรรตามการใชสิ้ทธิ
ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ระบุไวข้า้งตน้ 

□  ในกรณีท่ีไม่มีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์
□ ใหฝ้ากใบหุ้นเพิ่มทุนสามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรตามการใช้สิทธินั้นไวใ้นช่ือ "บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก" และน าหลักทรัพยเ์ขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศ

ไทย) จ ากดั   และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั   โดยน าเขา้บญัชีของบริษทัผูอ้อกหลักทรัพย ์เพื่อขา้พเจา้-สมาชิกเลขท่ี 600 ในช่องน้ี  กรุณากรอก “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลกัทรัพย์
เฉพาะผูท่ี้ประสงค์น าหลกัทรัพยฝ์ากเขา้บญัชีบริษทัผูอ้อกหลักทรัพย ์(Issuer Account) เท่านั้น “ เพื่อน าส่งให้แก ่บริษทั ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“TSD”) ด้วย  ในกรณีไม่จัดท าเอกสารตามท่ี TSD ก  าหนด  จะ
ด าเนินการออกเป็นใบหุน้แทน) 

□  ใหอ้อกใบหุน้สามญัเพิ่มทุนตามจ านวนท่ีไดรั้บจดัสรรการใชสิ้ทธินั้นไวใ้นนามของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิและจดัส่งใบหุน้ท่ีไดรั้บการจดัสรรการใชสิ้ทธิทางไปรษณียล์งทะเบียน  ตามท่ีอยู่ท่ีระบุไวข้า้งตน้  โดยขา้พเจา้อาจ
ไดรั้บใบหุน้ภายหลงัจากท่ีตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทยรับหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวเขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและอนุญาตใหท้ าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 

 
 พร้อมกนันีข้้าพเจ้าขอส่งเงินตามจ านวนในการใช้สิทธิดงักล่าวโดย 

□  เงินโอน เขา้บญัชีเงินฝากช่ือ  “บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เพื่อการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน”   ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขาหวัล าโพง บญัชีออมทรัพย ์เลขท่ี 139-0-89109-9 
□  เช็คบุคคล    □  แคชเชียร์เช็ค    □  ดร๊าฟท์     เลขท่ีเช็ค.......................................................วนัท่ี....................................................ธนาคาร...................................................สาขา.....................................................โดยสั่งจ่าย   

“บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เพื่อการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน”   (ในกรณีท่ีส่งค่าใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้เป็นเช็คบุคคล  แคชเชียร์เช็ค  หรือดร๊าฟท ์ จะตอ้งสามารถเรียกเกบ็เงินไดใ้นกรุงเทพมหานครภายใน 2 วนัท าการถดัไป) 

ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงว่า จะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนขา้งตน้น้ี   แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบส าคญัสิทธิ  หรือใบแทนใบส าคญัสิทธิตามจ านวนท่ีระบุไวข้า้งตน้หรือไม่กรอกรายละเอียดในใบเจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิให้
ครบถว้น  หรือไม่ปิดอากรแสตมป์ (ถา้มี)  หรือไม่ช าระเงินตามจ านวนท่ีใชสิ้ทธิดงักล่าวใหค้รบถว้น  หรือไม่น าส าเนาใบน าฝาก (Pay in Slip) การช าระเงินตามจ านวนในการใชสิ้ทธิดงักล่าวมาถึงบริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ภายใน
ก  าหนดระยะเวลาแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง  ขา้พเจา้ยนิยอมใหบ้ริษทัฯ  ด าเนินการตามวิธีการและเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นขอ้ก  าหนดสิทธิของ TAKUNI-W 

 

   ลงช่ือ............................................................................ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 
  (………………………………………………………….) 
 
  ในฐานะผูแ้ทนโดยชอบธรรม/ผูรั้บมอบอ านาจ/ผูมี้อ านาจลงนามแทนของ ............................................... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ทลกัฐานการรับแบบฟอร์มใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิของ TAKUNI-W (ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ  โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน) 

เลขท่ี ............................................         วันท่ี   ............................................................................... 

 
ขา้พเจา้ ...............................................................................................................................................ประสงคใ์ชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ตามใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน......................................หุน้ 
 
ในราคาหุน้ละ  1.93 บาท รวมเป็นเงิน.....................................................บาท (.....................................................................................................................................................................................................................................................) 

โดยช าระเป็น   □  เงินโอน □  เช็คบุคคล    □  แคชเชียร์เช็ค    □  ดร๊าฟท ์    เลขท่ีเช็ค.......................................................วนัท่ี....................................................ธนาคาร...................................................สาขา............................................. 

พร้อมกนัน้ี  หากไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน  ขา้พเจา้ตกลงใหบ้ริษทัฯ  ด าเนินการส่งมอบหุน้ดงัน้ี 
 
□  ฝากใบหุน้ในนาม "บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั “ เพื่อผูฝ้าก"  สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี........................................................................บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ลขท่ี......................................................................... □ 
□  ฝากใบหุน้ในนาม "บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั “ โดยเขา้บญัชีของผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อขา้พเจา้  

 □  ออกใบหุ้น 

  เจา้หนา้ท่ีผูรั้บมอบอ านาจ..................................................................................... 


