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เลขที่ใบของ / Subscription No........................................................ 

 
แบบฟอร์มแสดงความจ านงการใชส้ิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญัของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1 

NOTIFICATION OF INTENTION TO EXERCISE WARRANTS TO PURCHASE THE ORDINARY SHARES OF KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1 (K-W1). 
อัตราการใชส้ิทธิเท่ากบัใบส าคัญแสดงสิทธิจ านวน 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาการใชส้ิทธิ  1.00 บาทต่อหุ้น 
The exercise ratio is 1 warrant per 1 ordinary share at the exercise price of 1.00 baht per share. 

วันที่ยื่นความจ านงในการใช้สิทธิ……………………………………………………………………………………………. 
Date…………………………………………………………………………………….……………………………………………. 

 

โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง (Subscriber’s details- please fill in the completed information) 

 
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, นิติบุคคล) I/We (Mr., Mrs., Miss., Corporate)............................................................................................................................. ................................ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่ / Shareholder’s Register no.................................................................................................................... ....................... 

 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย                    เลขประจ าตัวประชาชน........................................... .......................................................                          บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว                   เลขที่ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง............................................................................................................................................. 
    Natural Person of Thai Nationality     ID Card No.                                                                                                                   Natural Person of Alien                      Nationality Alien Card/ Passport No. 

 นิติบุคคลสัญชาติไทย                          เลขทะเบียนนิติบุคคล......................................................................................................                         นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว                         เลขทะเบียนนิติบุคคล............................................................................................... ................................................................ 

     Juristic Person of Thai Nationality    Company Registration No.                                                                                                                    Juristic Person of Alien Nationality           Company Registration No.  

บ้านเลขที่ Address.........................................................ตรอก/ซอย Lane/Soi ...................................................................ถนน Road ...............................................................แขวง/ต าบล Sub-District......................................................................... เขต/อ าเภอ District ...........................................................................................
จังหวัด Province..........................................................รหัสไปรษณีย์ Postal Code......................................สัญชาติ Nationality................................................อาชีพ Occupation........................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด (ปี ค.ศ.) Date of Birth (registration date)........................................................................ 
หมายเลขโทรศัพท์ผู้จองซ้ือ โทรศัพท์บ้าน Subscriber’s telephone number ................................................................ ........................................................ โทรศัพท์เคลื่อนที่ Mobile No. ......................................................................................................................................................................................................... ............... 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี Tax ID No.......................................................................... ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย Type of tax payment               ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย Non Withholding Tax                     หักภาษี ณ ที่จ่าย Withholding Tax 
 

ในฐานะผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากัด (มหาชน) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากัด (มหาชน) /  
Being the warrant holder of KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED I hereby intend to exercise the right to purchase the common shares of KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED 

จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิ / 
Amount of the warrants to exercise 

จ านวนหุ้นสามญัทีไ่ดจ้ากการขอใช้สิทธิ / Amount of the common 
shares received from the exercise of the warrants 

ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) / The Exercise price 
(Baht per share) 

รวมเป็นเงินที่ตอ้งช าระในการจองซื้อหุ้นสามญั (บาท) 
/ Totaling of payment (Baht)  

รวมเป็นเงิน (บาท) 
Total amount (Baht 

  1.00   

พร้อมกันน้ี ข้าพเจ้าขอช าระเงินค่าใช้สิทธิของซ้ือหุ้นสามัญดังกล่าว/ I/We enclose herewith my/our payment by  
สั่งจ่าย “บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากัด (มหาชน)” ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาคลองตัน ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 135-3-09842-7  Payable to “KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED”, Bangkok Bank Public Company Limited, Klongton branch, Current Account 
No. 135-3-09842-7  

 เงินโอน / Transfer  เช็ค / Cheque  แคชเชียร์เช็ค / Cashier Cheque   ดร๊าฟท์ / Draft  เลขที่เช็ค / Cheque No………………………..… วันที่ / Date………………….. ธนาคาร / Bank….…….......................…….. สาขา / Branch…………………………..………….... 
(รับจองซ้ือหุ้นด้วยเช็คบุคคล หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ไม่เกินวันที่ 5 ตุลาคม 2565 / Accepting share subscription by personal cheque or cashier's cheque or draft, dated no later than October 5, 2022)  

 
หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดังต่อไปน้ี: (ผู้จองซ้ือโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่าน้ัน) / If the share are allotted to me, I hereby agree and instruct the Company to proceed as follows (Please mark in front of your choice) 

แบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) น าหุ้นเข้าบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยให้ออกหุ้นส าหรับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์............................................................. สมาชิกผู้ฝากเลขที่...........................................................
(โปรดระบุชื่อและหมายเลขสมาชิกผู้ฝากตามที่มีรายชื่อปรากฏด้านหลังใบจอง) น าหุ้นเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ ซ่ึงข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทน้ัน บัญชีเลขที่........................................... ......... (ชื่อผู้จองซ้ือต้องตรงกับชื่อบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ มิฉะน้ันจะด าเนินการ
ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซ้ือแทน)  
Issue a share for the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and have (name of broker) …………………………………………Participant No. …................…….……… (Please specify name and participant number from the list as shown 
on the back of this form), deposit the said shares with for Thailand Securities Depository Company Limited for my/our securities trading account No. …………….……………... (The subscriber’s name must correspond with the trading a/c name, otherwise the share cert ificate will be 
issued)  

น าหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ โดยให้ออกหุ้นส าหรับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และน าหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที่  600 เพื่อข้าพเจ้า 
(การถอนเป็นใบหุ้นในภายหลัง ผู้จองซ้ือต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด)  
Issue a share for the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and depo sit the said shares with Thailand Securities Depository Company Limited under the issuer account number 600 for my/our name. (For issuing a 
share certificate later, subscriber will be subject to a fee specified by Thailand Securities Depository Company Limited)  

แบบรับใบหุ้น (Script) ให้ออกใบหุ้นส าหรับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในนามของข้าพเจ้า และส่งใบหุ้นให้กับข้าพเจ้าตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ในทะเบียนผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและขอ
อนุญาตให้ทาการซ้ือขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
Issue a share certificate in my/our name and deliver it to me/us as per the name and address specified in the shareholder register by registered mail. I/we agree that I/we may obtain the share certificate after the Stock Exchange of Thailand has approved the listing of the said 
new shares and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand. 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซ้ือหุ้นสามัญดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้ี แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบแจ้งความจ านงที่จะซ้ือหุ้นสามัญที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซ้ือที่ถูกต้องเรียบร้อยพร้อมช าระค่าจองซ้ือ หรือหากเช็คบุคคล/ แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ที่สั่งจ่ายแล้ว
น้ันไม่ผ่านการเรียกเก็บให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 
I/We hereby undertake to buy the said shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If  I/We do not return this duly completed subscription form and the supporting documents for share subscription together with Cheque/ Draft/ Pay-
in slip or the Cheque/ Draft has not been honored within the subscription period. I may be deemed to have not exercised my/our subscription rights. 
ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือข้อสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและยินยอมผูกพันตามหนังสือข้อสนเทศดังกล่าว และที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าอีกด้วย 
I have read the prospectus for offering new ordinary shares and agree to be bound by the said information and any revised in the future as well. 

ลงช่ือ / Signed.......................................................................................ผู้จองซ้ือ / Subscriber 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (.................................................................................................................) 

*การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซ้ือหุ้น ควรศึกษาในหนังสือข้อสนเทศอย่างรอบคอบ /Please be aware that there is a risk involved in securities investment and make sure that you have thoroughly studied all information before deciding on the share subscription.* 
 

หลักฐานการรับแจ้งความจ านงการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ผู้จองซ้ือ โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วน) /  
RECEIPT FOR SUBSCRIPTION TO EXERCISE WARRANTS TO PURCHASE THE ORDINARY SHARES OF KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1 (K-W1). (This section must be filled by the subscriber) 

                                                                                    ใบจองซ้ือเลขที่/Subscription No............................................................................ ...................................... 
วันที่ยื่นความจ านงในการใช้สิทธิ……………………………………………………………………………………………. 
Date…………………………………………………………………………………….……………………………………………. 

 
บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) / Kingsmen C.M.T.I. Public Company Limited received money from (name Subscriber)............................................... ................................................................................................................................. .....................................................  
เพื่อจองซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท/ For a subscription of ordinary shares of Kingsmen C.M.T.I. Public Company Limited. at 1.00 Baht per share 
 

จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิ / 
Amount of the warrants to exercise 

จ านวนหุ้นสามญัทีไ่ดจ้ากการขอใช้สิทธิ / Amount of the common 
shares received from the exercise of the warrants 

ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) / The Exercise price 
(Baht per share) 

รวมเป็นเงินที่ตอ้งช าระในการจองซื้อหุ้นสามญั (บาท) 
/ Totaling of payment (Baht)  

รวมเป็นเงิน (บาท) 
Total amount (Baht 

  1.00   

 

โดยช าระเป็น / made payable by   เงินโอน (ผ่านเคาเตอร์ธนาคารเท่าน้ัน) / Transfer (Bank counter only) เช็ค / Cheque      แคชเชียร์เช็ค / Cashier Cheque       ดร๊าฟท์ / Draft  
เลขที่เช็ค / Cheque No…………………………… วันที่ / Date…………………………ธนาคาร / Bank….…….......................………….. สาขา / Branch…………………………..……..……  

 แบบไร้ใบหุ้น (Script less) น าหุ้นเข้าบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยออกใบหุ้นในนาม บจ. ศูนย์รับฝากฯ เพื่อผู้ฝาก / Issue a share certificate in the name of TSD for Depositors 

 น าหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ 600 ในนาม บจ. ศูนย์รับฝากฯ เพื่อข้าพเจ้าฯ / Issue a share certificate in the name of TSD and deposit the shares with TSD in the issuer account number 600 for my/ our name 

 แบบรับใบหุ้น (Script) ออกเป็นใบหุ้นในนามผู้จองซ้ือ/ Issue the share certificate in the name of subscriber 
เลขที่สมาชิกผู้ฝาก / Participant No. …………………………………………………….................................................................... 
เลขที่บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ / Securities trading account number ……………..................................…………………….. 
 

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอ านาจ / Authorized Officer ………………………………………………………..…………………………... 
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               Request for Securities Withdrawal / Transfer Form 

,�
�-. / Date___________________________ 

 �	
��	
 I/We _________________________________________________ ����������� / Account No.___________________________ 
�� !
�"#$%& '�()*	�#+,��*��ก�#��.'�+%/ก	 0
ก�1 10
�2+2ก
#1�&2�3 
hereby request TISCO Securities Company Limited to proceed per the instructions as follows : 

� /(2*��ก�#��.'GH
2#$��IJ2.'#��K
ก*��ก�#��.'  : �L�(%�
�+ก _____________________________________ ������%�
�+ก__________________ 
 Transfer securities via the TSD System         :  Participant Name                        Participant No. 

 

� /(2*��ก�#��.'O
.)2����� ��.�+%/ก	 
 Transfer securities to other accounts in TISCO Securities 
 

� P(2�"Q2)�*��ก�#��.' 
 Withdraw securities in the form of a certificate 
 

� (L�2R / Other__________________________________________________________________________________________________________ 
 

)2!�2��� / on  ................................................................................. 
 

�0�12�320�����
��ก������ / Transferee Information 
/(2GH
2IJ2.'#��K
ก*��ก�#��.' / /(2#$*!H
&�Jก 	
�(&�#+,��*��ก�#��.'�+%/ก	 0
ก�1 / P(2�"Q2)�*��ก�#��.' 
Transfer via the TSD / Transfer to other accounts within TISCO Securities / Withdraw in form of a Certificate 

 
 

�L�(*��ก�#��.' 
Securities Name 

 
 

0
2!2
*��ก�#��.' 
Number of 
Shares 

 
 

S	2�T2 
SH(*T	2 

Cost/ Unit 
 

�L�( V 2
�%กT� 
Account Name 

 
����������� 
Account No. 

 
��������S#"#$�
�2 
ID / Passport No. 

#
 
/(2 
SH(*T	2 

Price/Unit 

       

       
       

       

       

       

       

       
5673�8
ก��	�
 / ��
��ก������ 
Reason for the withdrawal / transfer 

 
99999999999999999999999999999999..9999999999999999999 
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*��ก�#��.'��L�(/(2)*	ก���T  �(L�2[\�&�+)�H�	
��	
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.
กก
#10
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����"#
ก]S
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&S	2 �	
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"!&)*	XกH�#+,��Z *#L(�T  �(L�2��2��/1."#
I
ก�&L�(2W�)1R ��3&%+32 ��3&2�3�	
��	
.+2.(�)*	�#+,��Z �"̂1�G.�	(�J�ก
#P(2X�$/*#L(/(2*��ก�#��.'�	
&S	2)*	ก��ก#�%##�
ก#*#L(*2H!.&
2(L�2)1�����(0
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I/We hereby confirm that the information herein is correct and in accordance with my intentions.  These also include the case that I/we request TISCO Securities to withdraw and/or transfer 
securities to other accounts.  I/We would be responsible for any liabilities, which may cause from the above transactions to TISCO Securities or any other person, without any conditions.  
I/We acknowledge that, upon request from the Revenue Department or any other authorities, TISCO Securities shall disclose the information herein. 

�	
��	
�(�0
#$ H
c##��2�.��"Q20
2!2�&+2 / I/We would like to pay the fee amounting to  _____________________________ �
�/1. / Baht by 

� �&+2%1 / ��e  / �&+2/(2 (Cash / Cheque / Money Transfer) � P(2
ก������&+2K
ก�(&�	
��	
 (Withdraw from my cash deposit account) 

 

���1:�;:.�320��	�
 (5=0���>��?;-/320���1�����
�=) / Authorized Signature ______________________________________________________ 
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c##��2�.� ___________________________ �
� )��%#e#���&+2 ��H���� ____________________������ ___________________ !�2��� ______________________________ 
Fee                                                                          Receipt No.                                                                                          Date 
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