
                                                                              เลขท่ี / No.     
                                        ใบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษัท อตุสาหกรรมพรมไทย จ ากดั (มหาชน) (TCMC-W1) 

NOTIFICATION FORM OF INTENTION TO EXERCISE THE WARRANTS OF THAILAND CARPET MANUFACTURING PUBLIC COMPANY LIMITED (TCMC-W1) 
 

 

วนัทีย่ื่นความจ านงการใชส้ทิธ ิ/ Date to notify the intention to exercise    
ทะเบยีนผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธเิลขที่ / Warrant Holder registration No.     

เรยีน คณะกรรมการบริษทั อตุสาหกรรมพรมไทย จ ากดั (มหาชน) 
To The Board of Directors of THAILAND CARPET MANUFACTURING PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/นิตบุิคคล) / I (Mr./Mrs./Miss/Juristic Person)   
ทีอ่ยู่เลขที ่/ Address No. ตรอก / ซอย / Soi ถนน / Road   
แขวง/ต าบล / Sub-District เขต/อ าเภอ / District จงัหวดั / Province  
รหสัไปรษณีย ์/ Postal Code โทรศพัท ์/ Telephone        
เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี/ Tax ID No. ประเภทการเสยีภาษ ี/ Type of Tax Planning     หกัภาษ ี/ tax to be deducted   ไม่หกัภาษ ี/ tax not to be deducted 
โปรดระบุประเภทผู้ใช้สิทธิในการจองซ้ือหุ้น / Please specify type of subscribers 
  บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย เลขบตัรประจ าตวัเลขที ่  
  Thai Individual Identification No. 
  บุคคลธรรมดาสญัชาตต่ิางดา้ว ใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง/เลขบตัรประจ าตวัเลขที ่  
  Alien Individual Alien Card/Passport/ID Card No. 
  นิตบุิคคลสญัชาตไิทย เลขทะเบยีนบรษิทั  
  Thai Juristic Entity Company Registration No. 
  นิตบุิคคลสญัชาตต่ิางดา้ว เลขทะเบยีนบรษิทั  
  Alien Juristic Entity Company Registration No. 
ในฐานะผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบริษทั อตุสาหกรรมพรมไทย จ ากดั (มหาชน)  
Being the warrant holder of THAILAND CARPET MANUFACTURING PUBLIC COMPANY LIMITED  
ขา้พเจา้มคีวามประสงคท์ีจ่ะใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัของบริษทั อตุสาหกรรมพรมไทย จ ากดั (มหาชน) ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้  
I hereby intend to exercise the right to purchase the common shares of THAILAND CARPET MANUFACTURING PUBLIC COMPANY LIMITED as follows: 
1. จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธทิีข่อใชส้ทิธ ิ / Amount of the warrants to exercise      หน่วย / Units 
2. จ านวนหุน้สามญัทีไ่ดจ้ากการขอใชส้ทิธ ิ/ Amount of the common shares received from the exercise of the warrants                          หุน้ / Shares 

อตัราการใชส้ทิธเิท่ากบั ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย : 1 หุน้สามญั ในราคาหุ้นละ 2.00 บาทหรอืราคาการใชส้ทิธติามเงื่อนไขการปรบัสทิธหิากมกีารปรบัราคาการใชส้ทิธแิละ/หรอือตัรา
การใชส้ทิธติามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธ ิ
The exercise ratio is warrant 1 unit : common share 1 share with the exercise price of Baht 2.00 per share or adjusted price as refer in the Terms.  

3. รวมเป็นเงนิทีต่อ้งช าระในการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั / Totaling of payment   บาท / Baht  
4. ขา้พเจา้ไดช้ าระเงนิค่าใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัดงักล่าวทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิในเขตกรุงเทพมหานครเทา่นัน้โดย / I herewith submit for payment of the common shares that could be cashed in Bangkok only, by 

 เงนิโอน / Cash Transfer        เชค็ / Cheque        แคชเชยีรเ์ชค็ / Cashier Cheque        ตัว๋แลกเงนิธนาคาร / Bill of Exchange        
สัง่จ่าย “บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จ ากัด (มหาชน)” บญัชีเลขท่ี ………………. ธนาคาร................ จ ากดั (มหาชน) สาขา............. / Payable to “THAILAND CARPET 
MANUFACTURING PUBLIC COMPANY LIMITED” account No. .................. at ................ Bank Public Company Limited, .................. Branch 
เลขทีเ่ชค็ / Cheque No.   วนัที ่/ Dated ธนาคาร / Bank สาขา / Branch  

5. ขา้พเจา้ไดส้่งมอบใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั / I have delivered the warrant certificates จ านวน / totaling   ใบ / Certificate (s)  
รวมจ านวน / Totaling    หน่วย / Unit (s) ตามรายละเอยีด ดงันี้ / with the following details: 
เลขทีใ่บส าคญั / Warrant Certificate (s) No.    จ านวน / Amount    หน่วย / Units 
เลขทีใ่บส าคญั / Warrant Certificate (s) No.    จ านวน / Amount    หน่วย / Units 
จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธทิีข่อรบัทอน (ถา้ม)ี / Amount of the less warrants which are not exercised (if any)  หน่วย / Units 

6. เมื่อขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี้ (ผูใ้ชส้ทิธใินการซือ้หุน้เลอืกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) 
When I receive the above common shares as allotted to me, I hereby agree to have either one of the following executed (Subscriber must choose one); 
 ใหอ้อกหุน้สามญัทีไ่ดร้บัจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการใหบ้รษิทั  
 เลขทีผู่ฝ้าก (ระบุชือ่ใดชือ่หนึ่งตามรายชือ่ทีป่รากฏในดา้นหลงัของใบแจ้งความจ านงในการใชส้ทิธซิื้อหุ้นสามญันี้) น าหุ้นนัน้

เขา้ฝากไวก้บับรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก เพื่อบญัชซีือ้ขายหุน้เลขที่  
ซึง่ขา้พเจา้มอียู่กบับรษิทันัน้ 

 Issue the common shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and proceed for  
 Participant No. (Please specify a name as mentioned on the back of this form), to deposit those common shares with 

Thailand Securities Depository Company Limited for securities trading account No. I have with that company. 
 ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั โดยน าเขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 เพื่อขา้พเจา้ 
Issue the common share certificates in the name of "Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors" and deposit those common shares with 
Thailand Securities Depository Company Limited under Issuer Account for my/our name account number 600. 

 ใหอ้อกใบหุน้สามญัทีไ่ดร้บัจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ของขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ยนิดทีีจ่ะมอบหมายใหบ้รษิทัด าเนินการใดๆ เพื่อท าใหก้ารจดัท าใบหุน้สามญัและการส่งมอบใบหุน้สามญัมาให้
ขา้พเจา้ภายใน 45 วนัท าการ นบัจากวนัก าหนดการใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ ซึ่งขา้พเจ้าตกลงว่าขา้พเจ้าอาจได้รบัใบหุ้นหลงัจากที่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยรบัหลกัทรพัย์ของ
บรษิทัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและอนุญาตใหท้ าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
Issue the common share certificates in my name for the allotted amount of common shares.  I hereby agree to assign the company to proceed in any manner to have 
the common share certificates made and delivered to me within 45 days after each exercise date.  I also acknowledge that I may receive such share certificates after 
being list and trade in the Stock Exchange of Thailand. 

 
ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงวา่จะซือ้หุน้สามญัจ านวนดงักล่าว หรอืในจ านวนทีท่่านจดัสรรให ้และจะไม่ยกเลกิการใชส้ทิธซิื้อหุ้นสามญันี้  แต่หากขา้พเจ้าไม่ส่งใบแจ้งความจ านงในการใชส้ทิธิซื้อ
หุน้สามญัทีไ่ดก้รอกรายละเอยีดครบถว้นเรยีบรอ้ยพรอ้มเชค็/แคชเชยีร์เชค็/ตัว๋แลกเงนิธนาคาร มาถงึบรษิทัภายในก าหนดเวลาการใชส้ทิธซิื้อหุ้น หรอืเชค็/แคชเชยีร์เชค็/ตัว๋แลกเงนิธนาคารไม่ผ่าน
การช าระเงนิจากธนาคารใหถ้อืวา่ขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงค์ใชส้ทิธใินการซือ้หุน้ 
I hereby undertake to purchase the above amount of common shares or any amount as allotted to me.  I shall not cancel my subscription, if I do not deliver this subscription form 
which has been completely filled in and cheque/cashier cheque/bill of exchange/cash to the company within subscription period or cheque/cashier cheque/bill of exchange/cash 
be refused from that bank, I shall not intend to exercise the warrants.  
 ลงชือ่/Signature                                                    ผูใ้ชส้ทิธซิือ้หุ้นสามญั/Subscriber 
                                           (                                                                 ) 
 

 
หลกัฐานการรบัใบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญั (TCMC-W1)  /  SUBSCRIPTION RECEIPT (TCMC-W1)  
(ผู้ใช้สิทธิซ้ือหุ้นโปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย)  /  (Subscriber please also fills in this portion)  เลขท่ี/No.  
บริษทั อตุสาหกรรมพรมไทย จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัเงนิจาก (ชือ่ตามใบแจง้)   
THAILAND CARPET MANUFACTURING PUBLIC COMPANY LIMITED received money from (Name of subscriber) 
เพื่อใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จ ากดั (มหาชน) / For the purchase of common shares of THAILAND CARPET 
MANUFACTURING PUBLIC COMPANY LIMITED  
จ านวนหุน้สามญัที่ไดจ้ากการขอใชส้ทิธิ / Amount of common shares received from the exercise of the right หุน้ / Shares ในราคาหุน้ละ 2.00 บาท / at the price 
of Baht 2.00 per share รวมเป็นเงนิ / Totalling amount of Baht บาท จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิีข่อรบัทอน (ถา้ม)ี / 
Amount of the less warrants which are not exercised (if any)   หน่วย / Units ช าระเงนิโดย / Payment by  
 เงนิโอน / Cash Transfer        เชค็ / Cheque        แคชเชยีรเ์ชค็ / Cashier Cheque        ตัว๋แลกเงนิธนาคาร / Bill of Exchange 
เลขทีเ่ชค็ / Cheque No. วนัที ่/ Dated ธนาคาร / Bank  
สาขา / Branch จ านวนเงนิ / Amount of Baht             บาท 
 เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอ านาจ / Authorized Officer  

( )    
วนัที่  

 



 

BROKER 
เลขทีผู้่ฝาก 

Participant No. 
ช่ือบริษัท 

Company Name 
เลขทีผู้่ฝาก 

Participant No. 
ช่ือบริษัท 

Company Name 

002 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ำกัด 
TISCO Securities Company Limited 029 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ำกัด (มหำชน) 

Krungsri Securities Public Company Limited 

003 บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
Country Group Securities Public Company Limited 030 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) 

I V Global Securities Public Company Limited 

004 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ำกัด 
DBS Vickers Securities Company Limited 032 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ำกัด 

KTB Securities (Thailand) Company Limited 

005 บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จ ำกัด (มหำชน) 
SICCO Securities Public Company Limited 033 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่ำ จ ำกัด 

Finansa Securities Company Limited 

006 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ำกัด (มหำชน) 
Phatra Securities Public Company Limited 034 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited 

007 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ำกัด 
CIMB (Thailand) Securities Company Limited 038 บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จ ำกัด (มหำชน) 

United Securities Public Company Limited 

008 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ำกัด (มหำชน) 
Asia Plus Securities Public Company Limited 048 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ำ จ ำกัด (มหำชน) 

AIRA Securities Public Company Limited 

010 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
Merrill Lynch Securities Company Limited 200 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงค์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited 

011 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
Kasikorn Securities Public Company Limited 211 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ำกัด 

UBS Securities (Thailand) Limited 

012 บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จ ำกัด 
Siam City Company Limited 213 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี-จีเค (ประเทศไทย) จ ำกัด 

CIMB-GK Securities (Thailand) Company Limited 

013 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
KGI Securities (Thailand) Public Company Limited 221 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พำร์ทเนอร์ จ ำกัด 

Merchant Partners Securities Limited 

014 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ำกัด (มหำชน) 
Capital Nomura Securities Public Company Limited 224 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) 

Bualuang Securities Public Company Limited 

015 บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จ ำกัด 
Asia Credit Securities Company Limited 225 บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ปะเทศไทย) จ ำกัด  

CLSA Securities (Thailand) Company Limited 

016 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชำต จ ำกัด (มหำชน) 
National Securities Public Company Limited 229 บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี. มอร์แกน (ประเทศไทย) จ ำกัด 

J.P. Morgan Securities (Thailand) Company Limited 

019 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินำคิน จ ำกัด 
Kiatnakin Securities Company Limited 230 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ำกัด 

Globlex Securities Company Limited 

022 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี ้จ ำกัด 
Trinity Securities Company Limited 244 บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ำกัด 

TMB Macquarie Securities (Thailand) Limited 

023 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพำณิชย์ จ ำกัด 
SCB Securities Company Limited 247 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ำกัด 

Credit Suisse Securities (Thailand) Company Limited 

026 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
UOB Kay Hian Securities Public Company Limited 248 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ำกัด 

KT ZMICO Securities Company Limited 

027 บริษัทหลักทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
OSK Securities (Thailand) Public Company Limited 924 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกัด (มหำชน) 

Finansia Syrus Securities Public Company Limited 
SUB-BROKER 

เลขทีผู้่ฝาก 
Participant No. 

ช่ือบริษัท 
Company Name 

เลขทีผู้่ฝาก 
Participant No. 

ช่ือบริษัท 
Company Name 

236 ธนำคำร ทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 
TISCO Bank Public Company Limited 243 บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ ำกัด (มหำชน) 

TFSC Securities Public Company Limited  

242 บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีค้อร์ป (ประเทศไทย) จ ำกัด  
Citicorp Securities (Thailand) Limited 245 ธนำคำรธนชำต จ ำกัด (มหำชน) 

Thanachart Bank Public Company Limited 
CUSTODIAN 

เลขทีผู้่ฝาก 
Participant No. 

ช่ือบริษัท 
Company Name 

เลขทีผู้่ฝาก 
Participant No. 

ช่ือบริษัท 
Company Name 

301 ธนำคำรซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ. (Custody Services) 
Citibank, N.A. (Custody Services) 328 ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) 

Bang of Ayudhya Public Company Limited 

302 ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) 
The Siam Commercial Bank Public Company Limited 329 ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน)  

TMB Bank Public Company Limited 

303 ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) – ผู้รับฝำกทรัพย์สิน 
Bangkok Bank Public Company Limited - Custory 330 ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (เพื่อตรำสำรหนี)้ 

The Hongkong and Shanghai Banking Corp., Ltd. BKK. (Bond Trading) 

304 ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 
The Hongkong and Shanghai Banking Corp., Ltd. BKK. 334 บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ ำกัด (มหำชน) (คัสโตเดีย้น) 

TFSC Securities Public Company Limited - Custodian 

305 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 
The Krung Thai Bank Public Company Limited 336 ธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 

Kiatnakin Bank Public Company Limited 

308 ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
Thai Farmers Bank Public Company Limited 337 ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน) 

TMB Bank Public Company Limited 

311 ธนำคำรเครดิต อะกริกอล คอร ปอเรทแอนด อินเวสเมนท แบงก์ 
Credit Agricole Corporate and Investment Bank 339 ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) (เพื่อรับฝำกทรัพย์สิน) 

TISCO Bank Public Company Limited  (Custodian) 

312 ธนำคำรแสตนดำร์ดชำร์เตอร์ (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited 340 ธนำคำรเจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้ำตรำสำรหนี)้ 

JPMorgan Chase Bank (Bond Trading) 

315 ธนำคำรนครหลวงไทย จ ำกัด (มหำชน) เพ่ือผู้ฝำกหลักทรัพย์ 
Siam City Bank Public Company Limited (Custodian) 341 บริษัทเงินทุน สินอุตสำหกรรม จ ำกัด (มหำชน) 

The Siam Industrial Credit Public Company Limited 

316 ธนำคำร ไอซีบีซี (ไทย) จ ำกัด (มหำชน)  
ICBC Bank (Thai) Public Company Limited  342 บริษัท ฟินันซ่ำ แคปปิตอล จ ำกัด  

Finansa Capital Limited 

320 ธนำคำรดอยช์แบงก์ เอจี สำขำกรุงเทพฯ – เพื่อรับฝำกทรัพย์สิน 
Deutsche Bank AG. Bangkok Branch – Custody 343 ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกัด (มหำชน) 

CIMB Thai Bank Public Company Limited 

324 ธนำคำรยูโอบี จ ำกัด (มหำชน) 
United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited 345 ธนำคำร ธนชำต จ ำกัด (มหำชน) 

Thanachart Bank Public Company Limited 

326 เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สำขำกรุงเทพฯ 
The Royal Bank of Scotland N.V., Bangkok Branch 410 ธนำคำร กรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) 

Bank of Ayudhya Public Company Limited 
 


