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ใบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของ บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จ ากัด(มหาชน)   

 

เรียนคณะกรรมการบริษัทเกียรติธนาขนส่ง จ ากัด(มหาชน) 

 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจ าตัวประชาชน  บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย เลขที่ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง               

 นิติบุคคลสัญชาติไทย   เลขทะเบียนนิติบุคคล  นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว  เลขทะเบียนนิติบุคคล     

ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว,นิติบุคคล)  เลขทะเบียนผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิเลขที่      

สัญชาติ    อาชีพ    วัน/เดือน/ปีเกิด   เพศ    

ที่อยู่ เลขที่    อาคาร/หมู่บ้าน   ตรอก/ซอย     ถนน    

แขวง/ต าบล     เขต/อ าเภอ    จังหวัด    รหัสไปรษณีย์   

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้   โทรศัพท์บ้าน      โทรศัพท์มือถือ      

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี          ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย         ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย         หักภาษี ณ ที่จ่าย 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุน้สามญัเพิ่มของบริษัท  เกียรติธนา ขนส่ง จ ากัด(มหาชน) จ านวน……………………………………………………หน่วย ในอัตราการใช้สิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 

หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสำมัญได้ 1.05422 หุ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สทิธิ
(หน่วย) 

จ านวนหุ้นสามัญที่ได้จากการขอใช้สิทธิ
(หุ้น) 

ราคาใช้สิทธิซื้อหุน้สามัญ (บาท/
หุ้น) 

รวมเป็นเงินที่ต้องช าระ 

  0.47428  

ข้าพเจ้าขอช าระค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวทีส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขต กรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วัน นับแต่วันที่ใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ช าระโดย 

  เงินสด   โอนเข้าบัญชีเงินฝากชื่อ “บัญชีจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน บริษัท เกียรติธนำขนส่ง จ ำกัด(มหำชน)”  ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด(มหาชน) สาขาปากเกร็ด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 142-2-33288-8 
  เช็ค     ดราฟท์/ตั๋วแลกเงินธนาคาร  เลขที่เช็ค        วันที่       ธนาคาร       

สาขา        โดยสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จ ากัด(มหาชน)” 
 หำกข้ำพเจ้ำได้รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญตำมท่ีแสดงควำมประสงค์ข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำตกลงให้ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 

 เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ : ให้ฝากหลักทรัพย์ตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จ ากัดเพ่ือผู้ฝาก” และด าเนินการให้ บริษัท   
  สมาชิกผู้ฝากเลขที่  น าหลักทรัพย์ เข้าฝากไว้กับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จ ากัด  เพ่ือบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ชื่อ  
   เลขที่       ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น(ชื่อผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์) 

 เข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ :  ให้น าหุ้นสามัญตามจ านวนที่ได้รับจัดสรรตามฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จ ากัด โดยน าเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 (กรณี
เลือกรับหุ้นเข้าบัญชี 600 กรุณากรอก “เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัท ผู้ออกหลักทรัพย์(Issuer Account)เท่านั้น” เพ่ือน าส่งให้แก่บริษัท ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จ ากัด ด้วย) 
 ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธินั้นไว้ในนามของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิและส่งมอบใบหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น          
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญและจะไม่ยกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญข้างต้นนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิตามจ านวนที่ระบุไว้ข้างต้น  หรือไม่
กรอกรายละเอียดในใบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิให้ครบถ้วน หรือไม่ปิดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) หรือช าระเงินตามจ านวนในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน ภายในก าหนดระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง  
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทด าเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขที่ระบุในข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุ้นสามัญของบริษัท เกียรติธนาขนส่ง จ ากัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 

(KIAT-W1)  
 

ลงชื่อ ....................................................................ผู้จองซื้อหุ้นสามัญ 

   (...................................................................)    

...................................................................................................................................................................................................................... 
หลักฐานการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ KIAT-W1 (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน) 

 

เลขที่            วันที่    

บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จ ากัด(มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง)       เพ่ือใช้สิทธิการซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัท  เกียรติ  
ธนาขนส่ง จ ากัด (มหาชน)  จ านวนหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธิ    หุ้น  รวมเป็นเงินที่ต้องช าระ    บาท 

ช าระโดย   เงินสด       เช็ค       ดราฟท์/ตั๋วแลกเงินธนาคาร  เลขที่เช็ค      วันที่      
ธนาคาร       สาขา      หากได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทด าเนินการส่งมอบหุ้นดังนี้ 
 น าหุ้นสามัญเข้าฝากในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือผู้ฝาก” สมาชิกผู้ฝากเลขที่           บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่    

 น าหุ้นสามัญเข้าฝากในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 

  ออกใบหุ้นสามัญในนามผู้จอง 

 
เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอ านาจ      

เลขท่ี   ...................................................... 

 

วันท่ียื่นความจ านงการใช้สิทธิ    



 

 

          ��������	�
 / ��
��ก������ 
               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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กSH(�
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.
กก
#10
�2+2ก
#S
����"#
ก]S
�#
.�$�(�.1�	
&S	2 �	
��	
�(#��G+1�(��1)�	 H
�%�.*
.��3&
"!&)*	XกH�#+,��Z *#L(�T  �(L�2��2��/1."#
I
ก�&L�(2W�)1R ��3&%+32 ��3&2�3�	
��	
.+2.(�)*	�#+,��Z �"̂1�G.�	(�J�ก
#P(2X�$/*#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 ______________________________________________________ 
 

 
 

 H
c##��2�.� ___________________________ �
� )��%#e#���&+2 ��H���� ____________________������ ___________________ !�2��� ______________________________ 
Fee                                                                          Receipt No.                                                                                          Date 

BK-EM-14-001  




