เลขที่…………………….……

ใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ
ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (TAKUNI-W)
เรียน คณะกรรมการบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

วันที่ย่นื ความจานง.................................
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ”)
โปรดกรอกข้ อความในช่ องด้ านล่ างนี้ด้วยตัวบรรจงให้ ครบถ้ วนชัดเจน

ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, นิติบุคคล)........................................................................................................... เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่ ................................................................................................
□ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจาตัวประชาชน ----
□ นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล

□ บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว เลขที่ใบต่างด้าว/หนังสื อเดินทาง .................................................
□ นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว เลขทะเบียนนิติบุคคล ....................................................................

ชื่อ □นาย □นาง □นางสาว □นิติบุคค...............................................................................................................................................................................................................................................................................เพศ □ชาย □.หญิง
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้ที่บา้ นเลขที่...............................ตรอก/ซอย....................................................ถนน..................................................... แขวง/ตาบล............................................................เขต/อาเภอ.............................................................
จังหวัด........................................................ รหัสไปรษณี ย.์ ........................................................สัญชาติ........................................................อาชีพ.............................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด (วันจดทะเบียนนิติบุคคล)....................................................หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน) ........................................................ (โทรศัพท์เคลื่อนที่)........................................................
เลขที่บตั รประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร ........................................................
ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย
□ ไม่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย
□ หักภาษี ณ ที่จ่าย
ในฐานะผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิของบริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั
จานวน..............................................................................................หน่วย ในอัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ต่อ 1.12 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
กรณี ถือเป็ นใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
เลขที่ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) 1.79

เลขที่เอกสาร

ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
วันที่

เลขที่สมาชิก

จานวนหุ้น

รวมเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น (บาท)

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ตามที่แสดงความประสงค์ขา้ งต้น ข้าพเจ้าตกลงให้ดาการการดังกล่าวต่อไปนี้ (ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้นโปรดทาเครื่ องหมาย X ในช่องที่เลือก)
□ ในกรณี ที่มีบญั ชีซ้ื อขายหลักทรัพย์ : ให้ฝากหลักทรัพย์ตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธิน้ นั ไว้ในชื่อ "บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก"
และดาเนินการให้บริ ษทั ...........................................................สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่..........................................................นาหลักทรัพย์เข้าฝากไว้กบั บริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั (ชื่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิตอ้ งตรงกับชื่อบัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์
เลขที่....................................................................มิฉะนั้นจะดาเนินการออกใบหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามจานวนที่ได้รับจัดสรรตามการใช้สิทธิน้ นั ไว้ในนามของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และจัดส่งใบหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธิ
ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ระบุไว้ขา้ งต้น
□ ในกรณี ที่ไม่มีบญั ชีซ้ื อขายหลักทรัพย์
□ ให้ฝากใบหุ้นเพิ่มทุนสามัญตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธิน้ นั ไว้ในชื่อ "บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก" และนาหลักทรัพย์เข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จากัด และนาหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้าบัญชีของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ เพื่อข้าพเจ้า-สมาชิกเลขที่ 600 ในช่องนี้ กรุ ณากรอก “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์
เฉพาะผูท้ ี่ประสงค์นาหลักทรั พย์ฝากเข้าบัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรั พย์ (Issuer Account) เท่านั้น “ เพื่อ นาส่ งให้แก่ บริ ษทั ศูนย์รับ ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“TSD”) ด้วย ในกรณี ไม่จดั ทาเอกสารตามที่ TSD ก าหนด จะ
ดาเนินการออกเป็ นใบหุ้นแทน)
□ ให้ออกใบหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามจานวนที่ได้รับจัดสรรการใช้สิทธิน้ นั ไว้ในนามของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิและจัดส่งใบหุ้นที่ได้รับการจัดสรรการใช้สิทธิ ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน ตามที่อยูท่ ี่ระบุไว้ขา้ งต้น โดยข้าพเจ้าอาจ
ได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ทาการซื้ อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
พร้ อมกันนี้ข้าพเจ้าขอส่ งเงินตามจานวนในการใช้ สิทธิดังกล่ าวโดย
□ เงินโอน เข้าบัญชีเงินฝากชื่อ “บริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน” ธนาคาร กรุ งเทพ จากัด (มหาชน) สาขาหัวลาโพง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 139-0-89109-9
□ เช็คบุคคล □ แคชเชียร์ เช็ค □ ดร๊ าฟท์ เลขที่ เช็ค.......................................................วันที่ ....................................................ธนาคาร...................................................สาขา.....................................................โดยสั่ง จ่าย
“บริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุน” (ในกรณี ที่ส่งค่าใช้สิทธิในการซื้ อหุ้นเป็ นเช็คบุคคล แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ จะต้องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ในกรุ งเทพมหานครภายใน 2 วันทาการถัดไป)
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่า จะใช้สิทธิ ซ้ื อหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบสาคัญสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญสิ ทธิตามจานวนที่ระบุไว้ขา้ งต้นหรื อไม่กรอกรายละเอียดในใบเจ้งความจานงการใช้สิทธิให้
ครบถ้วน หรื อไม่ปิดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) หรื อไม่ชาระเงินตามจานวนที่ใช้สิทธิ ดงั กล่าวให้ครบถ้วน หรื อไม่นาสาเนาใบนาฝาก (Pay in Slip) การชาระเงินตามจานวนในการใช้สิทธิดงั กล่าวมาถึงบริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ภายใน
กาหนดระยะเวลาแจ้งความจานงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ข้าพเจ้ายินยอมให้บริ ษทั ฯ ดาเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิของ TAKUNI-W
ลงชื่อ............................................................................ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
(………………………………………………………….)
ในฐานะผูแ้ ทนโดยชอบธรรม/ผูร้ ับมอบอานาจ/ผูม้ ีอานาจลงนามแทนของ ...............................................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ทลักฐานการรับแบบฟอร์ มใบแจ้งความจานงการใช้ สิทธิของ TAKUNI-W (ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ โปรดกรอกข้ อความในส่ วนนี้ด้วยตัวบรรจงให้ ครบถ้ วนชัดเจน)
เลขที่ ............................................

วันที่ ...............................................................................

ข้าพเจ้า ...............................................................................................................................................ประสงค์ใช้สิทธิซ้ื อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิจานวน......................................หุ้น
ในราคาหุ้นละ 1.79 บาท รวมเป็ นเงิน.....................................................บาท (.....................................................................................................................................................................................................................................................)
โดยชาระเป็ น □ เงินโอน □ เช็คบุคคล □ แคชเชียร์ เช็ค □ ดร๊ าฟท์ เลขที่เช็ค.......................................................วันที่....................................................ธนาคาร...................................................สาขา.............................................
พร้อมกันนี้ หากได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ข้าพเจ้าตกลงให้บริ ษทั ฯ ดาเนินการส่งมอบหุ้นดังนี้
□ ฝากใบหุ้นในนาม "บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด “ เพื่อผูฝ้ าก" สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่........................................................................บัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์เลขที่......................................................................... □
□ ฝากใบหุน้ ในนาม "บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด “ โดยเข้าบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า
□ ออกใบหุ้น
เจ้าหน้าที่ผรู้ ับมอบอานาจ.....................................................................................

