(สําหรับการใช้สิทธิครั�งสุ ดท้าย)
แบบแสดงความจานงการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซือ้ หุ้นสามัญของ
บริษัท เธียรสุ รัตน์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 หรือ “TSR-W1”

วันที่ยนื่ ความจานง.....................................................

เรี ยน คณะกรรมการบริ ษทั เธี ยรสุรัตน์ จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้า (โปรดระบุประเภทผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ)
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจาตัวประชาชน

เลขที่.................................................

นิ ติบคุ คลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิ ติบคุ คล. ........................................

บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว เลขที่ใบต่างด้าว/หนังสื อเดินทาง ............................................................
นิ ติบคุ คลสัญชาติต่างด้าว เลขทะเบียนนิ ติบคุ คล. ....................................
นาย นาง นางสาว นิ ติบคุ คล ................................................................................................................................................................................
เพศ ชาย หญิง
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้ที่บา้ นเลขที่.........................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย................................................ ถนน..................................แขวง/ตาบล.....................................................
เขต/อาเภอ .................................................... จังหวัด ..................................................รหัสไปรษณี ย ์ ............................ โทรศัพท์......................................................................................
อีเมล์ ...................................................................................... สัญชาติ ......................... อาชีพ ....................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด ............................................................
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี ............................................................................... ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย
หักภาษี ณ ที่จ่าย
มีความประสงค์ขอใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั เธี ยรสุรัตน์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
ในอัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ต่อ 1.100 หุน้ สามัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้
จานวนหน่วยของใบสาคัญ
จานวนหุ ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธิ (หุ้น)
รวมเป็ นเงินที่ตอ้ งชาระ
ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุน้ )
ชื่อ

แสดงสิ ทธิที่ขอใช้สิทธิ (หน่วย)

1.8180
ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิ ทธิ / ใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และขอรับทอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (ถ้ามี) ดังนี้
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ส่งมอบ
เลขที่
จานวน (หน่วย)

ในการจองซื้ อหุ้นสามัญ (บาท)

จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ขอรับทอน (ถ้ามี)
(หน่วย)

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญของบริ ษทั ตามที่แสดงความประสงค์ขา้ งต้น ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนิ นการดังต่อไปนี้:
(ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ งเท่านั้น โปรดทาเครื่ องหมาย  ในช่องที่เลือก)
ในกรณี ที่มีบญั ชีซ้ือขายหลักทรัพย์:
ให้ฝากหลักทรัพย์ตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธิ น้ นั ไว้ในชื่ อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดาเนิ นการให้
บริ ษทั …………….......….........................................................................................สมาชิกผูฝ้ ากเลขที…
่ …...........................................…..............................นาหลักทรัพย์เข้าฝากไว้กบั บริ ษทั
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จากัด เพื่อเข้าบัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์ชื่อ...............................................................................เลขที่….........……...……......……..…….. ซึ่ งข้าพเจ้ามีอยูก่ บั
บริ ษทั นั้น (ชื่ อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ตอ้ งตรงกับชื่ อบัญชี ซ้ื อขายหลักทรัพย์มิฉะนั้นจะดาเนินการออกใบหุ ้นสามัญตามจานวนที่ได้รับจัดสรรตามการใช้สิทธิ น้ นั ไว้ในนามของผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิและจัดส่งใบหุน้ ที่ได้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธิทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ ระบุไว้ขา้ งต้น)
ในกรณี ที่ไม่มีบญั ชีซ้ื อขายหลักทรัพย์:
ให้ฝากใบหุน้ สามัญตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธิ น้ นั ไว้ในชื่ อ “บริ ษทั ศูนยรับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุน้ เข้าฝากไว้กบั
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดย นาเข้าบัญชีของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า
ให้ออกใบหุน้ สามัญตามจานวนที่ได้รับจัดสรรตามการใช้สิทธิ น้ นั ไว้ในนามของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และจัดส่งใบหุน้ ที่ได้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธิ ทางไปรษณี ย ์
ลงทะเบียน ตามที่อยูท่ ี่ระบุไว้ขา้ งต้น โดยข้าพเจ้า อาจได้รับใบหุน้ ภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุน้ ดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาต
ให้ทาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินตามจานวนในการใช้สิทธิ ดงั กล่าวโดย
เงินโอน เข้าบัญชีเงินฝากชื่ อ “บริ ษทั เธี ยรสุรัตน์ จากัด (มหาชน)” ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สาขาซอยวัดบัวขวัญ บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 342-3-00723-1
เช็คบุคคล
แคชเชียร์ เช็ค
ดร๊ าฟท์
โดยสัง่ จ่าย “บริ ษทั เธี ยรสุรัตน์ จากัด (มหาชน)”
เลขที่เช็ค.......................................................วันที่....................................................ธนาคาร......................................................................สาขา..................................................................
(ในกรณี ที่ส่งค่าใช้สิทธิ ในการซื้ อหุน้ เป็ นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ จะต้องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ในกรุ งเทพมหานครภายใน 2 วันทาการถัดไปโดยไม่เกินวันใช้สิทธิ )
ข้าพเจ้าตกลงยืนยันว่าจะไม่เพิกถอนการใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญ หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรี ยบร้อย พร้อมด้วย เช็ค แคชเชียร์
เช็ค ดร๊ าฟท์ มาถึงบริ ษทั ฯ ภายในกาหนดระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ หรื อหากเช็ค แคชเชียร์ เช็ค ดร๊ าฟท์ ที่สงั่ จ่ายไม่ผา่ นการเรี ยกเก็บ ให้ถือว่าถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้
สิทธิสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ
ลงชื่ อ .................................................................................... ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
(...................................................................................)

หลักฐานการรั บแบบฟอร์ มใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิของ TSR-W1 (ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิโปรดกรอกข้ อความในส่ วนนีด้ ้ วยตัวบรรจงให้ ครบถ้ วนชัดเจน)
เลขที่………………….……………………
วันที่...............................................
บริ ษทั เธียรสุรัตน์ จากัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่ อตามใบจอง) ………………...……………………………..………..……เพื่อจองซื้ อหุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ของบริ ษทั
จานวน.....................................หุน้ ในราคาหุน้ ละ 1.8180 บาท รวมเป็ นเงิน.......................................................บาท (.............................................................................................บาท)
โดยชาระเป็ น เงินโอน เช็คบุคคล แคชเชียร์ เช็ค ดร๊ าฟท์ เลขที่เช็ค ............................................ วันที่................................ ธนาคาร….….……..…….....……………..……
สาขา ………………………….………….. พร้อมกันนี้ หากได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญ ข้าพเจ้าตกลงให้บริ ษทั ดาเนิ นการส่งมอบหุน้ ดังนี้
ฝากใบหุน้ ในนาม “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” เลขที่สมาชิกผูฝ้ าก...................................บัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์เลขที่..........................................
ฝากใบหุน้ ในนาม “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จากัด” โดยเข้าบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า
ออกใบหุน้ ในนามผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับมอบอานาจ ................................................................

