
เรียน คณะกรรมการบริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน)         วนัท่ียืน่ความจ านง.....................................................

ขา้พเจา้ (โปรดระบปุระเภทผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ) 

 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขประจ าตวัประชาชน นิติบคุคลสญัชาติไทย เลขทะเบียนนิติบคุคล . ........................................

บคุคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว เลขท่ีใบต่างดา้ว/หนงัสือเดินทาง ............................................................ นิติบคุคลสญัชาติต่างดา้ว เลขทะเบียนนิติบคุคล . ....................................

ช่ือ นาย นาง นางสาว นิติบคุคล ................................................................................................................................................................................          เพศ ชาย   หญิง 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี ...............................................................................   ประเภทของการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย   ไม่หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย     หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

มีความประสงคข์อใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 

ในอตัราใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1.100 หุน้สามญั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี

ขา้พเจา้ไดส่้งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิ / ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิและขอรับทอนใบส าคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) ดงัน้ี

หากขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัของบริษทัตามท่ีแสดงความประสงคข์า้งตน้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี: 
(ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเทา่นั้น โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีเลือก)

ในกรณีท่ีมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย:์

พร้อมกนัน้ี ขา้พเจา้ขอส่งเงินตามจ านวนในการใชสิ้ทธิดงักล่าวโดย 

เงินโอน เขา้บญัชีเงินฝากช่ือ “บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน)”  ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) สาขาซอยวดับวัขวญั บญัชีกระแสรายวนัเลขท่ี 342-3-00723-1   

เช็คบคุคล     แคชเชียร์เช็ค      ดร๊าฟท์ โดยสัง่จ่าย “บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน)”  

เลขท่ีเช็ค.......................................................วนัท่ี....................................................ธนาคาร......................................................................สาขา..................................................................

  ลงช่ือ .................................................................................... ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 

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

เลขท่ี………………….…………………… วนัท่ี...............................................

จ านวน.....................................หุน้ ในราคาหุน้ละ 1.8180  บาท รวมเป็นเงิน.......................................................บาท (.............................................................................................บาท)

โดยช าระเป็น เงินโอน เช็คบคุคล แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท ์ เลขท่ีเช็ค ............................................  วนัท่ี................................ ธนาคาร….….……..…….....……………..……

สาขา ………………………….…………..        พร้อมกนัน้ีหากไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญั ขา้พเจา้ตกลงใหบ้ริษทัด าเนินการส่งมอบหุน้ดงัน้ี 

ฝากใบหุน้ในนาม “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก” เลขท่ีสมาชิกผูฝ้าก...................................บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ลขท่ี..........................................

ฝากใบหุน้ในนาม “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย(์ประเทศไทย) จ ากดั” โดยเขา้บญัชีของผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือขา้พเจา้ 

ออกใบหุน้ในนามผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
เจา้หนา้ท่ีผูรั้บมอบอ านาจ  ................................................................

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) ไดรั้บเงินจาก (ช่ือตามใบจอง) ………………...……………………………..………..……เพ่ือจองซ้ือหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทั

จ านวนหน่วยของใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิ (หน่วย)

จ านวนหุ้นสามญัท่ีไดจ้ากการใชสิ้ทธิ (หุ้น)

หลักฐานการรับแบบฟอร์มใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิของ TSR-W1 (ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิโปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วยตวับรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน)

      ขา้พเจา้ตกลงยนืยนัว่าจะไม่เพิกถอนการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัท่ีไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบร้อย พร้อมดว้ย เช็ค แคชเชียร์
เช็ค ดร๊าฟท ์มาถึงบริษทัฯ ภายในก าหนดระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ หรือหากเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท ์ท่ีสัง่จ่ายไม่ผา่นการเรียกเก็บ ใหถื้อว่าถือว่าการแจง้ความจ านงในการใช้
สิทธิส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ

ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีส่งมอบ
เลขท่ี จ านวน (หน่วย)

จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถา้มี)
(หน่วย)



(ในกรณีท่ีส่งค่าใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้เป็นเช็คบคุคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท ์จะตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นกรุงเทพมหานครภายใน 2 วนัท าการถดัไปโดยไม่เกินวนัใชสิ้ทธิ)

ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บจดัสรรตามการใชสิ้ทธินั้นไวใ้นนามของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิและจดัส่งใบหุน้ท่ีไดรั้บการจดัสรรตามการใชสิ้ทธิทางไปรษณีย์
            ลงทะเบียน ตามท่ีอยูท่ี่ระบไุวข้า้งตน้ โดยขา้พเจา้ อาจไดรั้บใบหุน้ภายหลงัจากท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรับหุน้ดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและอนุญาต
            ใหท้  าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้

ใหฝ้ากหลกัทรัพยต์ามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรตามการใชสิ้ทธินั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย(์ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก” และด าเนินการให้
บริษทั…………….......….........................................................................................สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี……...........................................…..............................น าหลกัทรัพยเ์ขา้ฝากไวก้บั บริษทั
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย(์ประเทศไทย)จ ากดั เพ่ือเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยช่ื์อ...............................................................................เลขท่ี….........……...……......……..…….. ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูก่บั
บริษทันั้น (ช่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิตอ้งตรงกบัช่ือบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยมิ์ฉะนั้นจะด าเนินการออกใบหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บจดัสรรตามการใชสิ้ทธินั้นไวใ้นนามของผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิและจดัส่งใบหุน้ท่ีไดรั้บการจดัสรรตามการใชสิ้ทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ ระบไุวข้า้งตน้)

ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรตามการใชสิ้ทธินั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศูนยรับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั          
        บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั โดย น าเขา้บญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยส์มาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือขา้พเจา้

ในกรณีท่ีไม่มีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย:์

บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังที ่1 หรือ “TSR-W1”
แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญของ

รวมเป็นเงินท่ีตอ้งช าระ
ในการจองซ้ือหุ้นสามญั (บาท)

ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อไดท่ี้บา้นเลขท่ี.........................หมู่ท่ี...................ตรอก/ซอย................................................ ถนน..................................แขวง/ต าบล.....................................................

เขต/อ าเภอ .................................................... จงัหวดั ..................................................รหสัไปรษณีย ์............................ โทรศพัท.์.....................................................................................

อีเมล ์...................................................................................... สญัชาติ ......................... อาชีพ ....................................................... วนั/เดือน/ปี เกิด ............................................................ 

ราคาใชสิ้ทธิ (บาทต่อหุน้)

1.8180



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


