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แบบแสดงความจาํนงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามัญของ บริษัท คอมมวินิเคช่ัน แอนด์ ซสิเตม็ส์ โซลูช่ันจาํกัด (มหาชน) (CSS-W1) (ครัง้สุดท้าย)
ครัง้ท่ี  วนักําหนดการใช้สทิธิ  

วนัท่ีย่ืนความจํานงการใช้สทิธิ  ทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิเลขท่ี  
     

เรียน คณะกรรมการ บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซสิเตม็ส์ โซลูช่ัน จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”)    
ข้าพเจ้า (โปรดระบปุระเภทผู้จองซือ้หุ้น) 

 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขประจําตวัประชาชน - - - -   บคุคลธรรมดาสญัชาตติา่งด้าว เลขท่ีใบต่างด้าว/หนงัสือเดินทาง

 นิติบคุคลสญัชาติไทย เลขทะเบียนนิติบคุคล   นิติบคุคลสญัชาตติ่างด้าว เลขทะเบียนนิติบคุคล  

ช่ือ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบคุคล                                                                                                         นามสกลุ  

วนั/เดือน/ปีเกิด  เพศ  สญัชาติ      อาชีพ  

บ้านเลขท่ี  หมู่ท่ี  ตรอก/ซอย      ถนน  แขวง/ตําบล  

เขต/อําเภอ  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์   โทรศพัท์ (บ้าน)  โทรศพัท์ (มือถือ)  

ในฐานะผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ข้าพเจ้ามีความประสงค์ท่ีจะขอใช้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัของบริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซสิเตม็ส์ โซลูช่ัน จาํกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดต่อไปนี ้
จํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดง

สทิธิท่ีขอใช้สทิธิ (หน่วย) 
จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้ 
จากการขอใช้สทิธิ (หุ้น) อตัราการใช้สทิธิ ราคาใช้สทิธิ 

(บาทต่อหุ้น)
รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 

(บาท) จํานวนเงิน (ตวัอกัษร) 

  ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามญั 1.201 หุ้น 1.249   

ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิฯ และขอรับทอนใบสําคญัแสดงสิทธิ(ถ้ามี) ดงันี ้
ใบสาํคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ที่ส่งมอบ จาํนวนหน่วยของใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี) 

(หน่วย) เลขที่ จาํนวน (หน่วย)
   

วิธีการรับใบสําคญัแสดงสทิธิสว่นท่ีขอรับทอน (ถ้ามี) 
 ให้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิตามจํานวนท่ีขอรับทอนไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือผู้ฝาก” และดําเนินการให้บริษัท  
สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี  นําใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าฝากเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ เลขท่ี  
ซึง่ข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนัน้   

 ให้ออกใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีขอรับทอนไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั” และนําหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั โดยนําเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ 
สมาชิกเลขท่ี 600 (การถอนเป็นใบหลกัทรัพย์ในภายหลงั ผู้จองซือ้จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามท่ี บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั กําหนดไว้) 

 ให้ออกใบสําคญัแสดงสทิธิตามจํานวนท่ีขอรับทอนไว้ในช่ือของข้าพเจ้า และจดัส่งใบสําคญัแสดงสิทธิให้ข้าพเจ้าตามช่ือท่ีอยู่ท่ีระบไุว้ข้างต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นดงักลา่วแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนินการดงัต่อไปนี ้: (ผู้จองซือ้โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้) 

 นําหุ้นเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของตนเอง : ให้ออกใบหุ้นตามจํานวนท่ีได้รับการจดัสรรไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือผู้ฝาก” และดําเนินการให้บริษัท  
สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี  นําหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ เลขท่ี  
ช่ือ  (ช่ือผู้จองซือ้หุ้นต้องเป็นช่ือเดียวกนักบัช่ือบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์เท่านัน้) 

 นําหุ้นเข้าฝากบญัชีของผู้ออกหลกัทรัพย์ : ให้ออกใบหุ้นตามจํานวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั” และนําหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
โดยนําเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 (การถอนเป็นใบหลกัทรัพย์ในภายหลงั ผู้จองซือ้จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามท่ี บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั กําหนดไว้) 

 รับเป็นใบหุ้น : ให้ออกใบหุ้นตามจํานวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือของข้าพเจ้า และจดัส่งใบหุ้นให้ข้าพเจ้าตามช่ือท่ีอยู่ท่ีระบไุว้ข้างต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัทดําเนินการใดๆ เพ่ือทําให้
สามารถจดัทําใบหุ้น และส่งมอบใบหุ้นแก่ข้าพเจ้าโดยเร็ว แต่ไม่เกิน 15 วนัทําการ นบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิ ซึง่ข้าพเจ้าตกลงว่า ข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้นหลงัจากท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหลกัทรัพย์ของบริษัท
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและอนญุาตให้ทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย    พร้อมกนันีข้้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัดงักล่าวโดย 

 เงินโอน เข้าบญัชีเงินฝากช่ือ  “บัญชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุบมจ. คอมมิวนิเคช่ัน & ซสิเตม็ส์ โซลูช่ัน”  ธนาคาร กสิกรไทย จาํกัด (มหาชน)  สาขา ถนนแจ้งวัฒนะ บญัชี ออมทรัพย์ เลขท่ี 470-2-49427-9 
 เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค)          เช็คบคุคล              ดร๊าฟท์                                                  

       เลขท่ีเช็ค    วนัท่ี  ธนาคาร สาขา  
 (กรณีเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค ตั๋วแลกเงนิธนาคารหรือคาํส่ังจ่ายเงนิของธนาคารโดยเช็คจะต้องสามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร ภายในวันใช้สิทธิแต่ละครัง้) 

กรณีท่ีจํานวนเงินท่ีจะใช้ในการชําระค่าจองซือ้ ตัง้แต่ 700,000 บาท ขึน้ไป โปรดระบ ุผู้ได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง ตามประเภทของผู้จองซือ้ 
ในกรณีท่ีผู้จองซือ้เป็นบคุคลธรรมดา      ตนเอง                บคุคลอ่ืน โปรดระบ ุ......................................................................      ในกรณีผู้จองซือ้เป็นนิติบคุคล โปรดระบ ุ.................................................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซือ้หุ้นสามญัจํานวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการท่ีได้แสดงไว้ข้างต้นนี ้แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อย
พร้อมชําระเงินคา่จองซือ้หุ้นมายงับริษัทภายในระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ หรือ เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ท่ีไม่ผ่านการเรียกเก็บเงินจากธนาคาร ให้ถือวา่ข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 

ลงช่ือ  ผู้ตรวจรับการจองซือ้ ลงช่ือ  ผู้จองซือ้หุ้นสามญั 
(  ) (  ) 

     

 

หลักฐานการใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามัญ บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซสิเต็มส์ โซลูช่ัน จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) - โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วย 
วนัท่ี    เลขท่ี   

บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซสิเต็มส์ โซลชูัน่ จํากดั (มหาชน)  ได้รับเงินจาก  (ช่ือตามใบจอง) 
ทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเลขท่ี  ในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุจํานวน  หุ้น  ราคาหุ้นละ 1.249 บาท 

เป็นจํานวนเงินรวม  บาท  และมีใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถ้ามี)  จํานวน  หนว่ย 
 โดยชําระเป็น เงินโอน แคชเชียร์เช็ค  เช็คบคุคล ดร๊าฟท์ 
เลขท่ีเช็ค  ลงวนัท่ี  ธนาคาร  สาขา  
ผู้จองซือ้ต้องการให้ดําเนินการส่งมอบหุ้นสามญัดงันี ้

 นําหุ้นเข้าฝากบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของผู้จองซือ้ ท่ีมีอยู่กบับริษัทซึง่มีเลขท่ีสมาชิกผู้ฝากเลขท่ี  บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์เลขท่ี  
 ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั” โดยเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600”  
 ออกใบหุ้นในนามผู้จองซือ้                             เจ้าหน้าท่ีผู้ รับมอบอํานาจ  

 

     โดยส่ังจ่าย   “บัญชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุบมจ. คอมมิวนิเคช่ัน & ซสิเตม็ส์ โซลูช่ัน”   

เลขท่ี...............................
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 / ��
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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 
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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  


