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ท่ี GUNKUL 59/351 
 
 13  ธนัวาคม  2559 
 
เร่ือง  แจ้งก าหนดการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ GUNKUL-W ครัง้ท่ี 5 
 
เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ตามท่ี บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้
หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (“GUNKUL-W”) โดยก าหนดการใช้สิทธิได้ในวนัท าการสดุท้ายของทกุ ๆ 
ไตรมาส (เดือนมีนาคม, มิถนุายน, กนัยายน และ ธันวาคม) ของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิฯ โดย
ก าหนดวนัใช้สิทธิครัง้แรกตรงกบัวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 และก าหนดวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ายตรงกบัวนัท่ี 29 กนัยายน 2560 
(เน่ืองจากวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 เป็นวนัหยดุท าการ) ตามท่ีเรียนแจ้งให้ทราบใน “ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ี
ของผู้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิและผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
ครัง้ท่ี 1 (GUNKUL-W)” นัน้ 
 

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิครัง้ท่ี 5 เพ่ือจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธฯ ครัง้ท่ี 1 (GUNKUL-W) ดงันี ้
 
1. ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธ ิ

ระหวา่งวนัท่ี 23 – 29 ธนัวาคม 2559 (เฉพาะวนัท าการ) เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 
 

2. วันก าหนดการใช้สิทธิ 
วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 
 

3. อัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ 
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 4.8 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5.625 บาท 
 

4. เอกสารและหลักฐานในการแจ้งความจ านงขอใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ 
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องย่ืนเอกสารแจ้งความจ านงการใช้สิทธิดงันี ้
4.1 ใช้สิทธิโดยการใช้ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิฯ  

4.1.1  ย่ืนแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั (“แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิ”) ท่ีได้
กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการพร้อมลงนามโดยผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ฯ ให้แก่ตวัแทนรับแจ้ง
ความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ รายละเอียดตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6. ซึง่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ สามารถ
รับแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิได้ ณ สถานท่ีท่ีติดต่อในการใช้สิทธิ หรือ ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
(www.gunkul.com) 
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4.1.2  น าส่งใบส าคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ตามแบบท่ี บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ”) ก าหนด ตามจ านวนท่ีระบใุนแบบแสดงความจ านงการ    
ใช้สิทธิให้แก่ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ รายละเอียดตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6. 

4.2 ใช้สิทธิในระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ (Scripless) 
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิ ต้องแจ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอถอนใบส าคญัแสดง

สิทธิฯ หรือ เพ่ือให้ออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ตามท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯก าหนด โดยย่ืนต่อบริษัทหลกัทรัพย์ท่ี
ท าหน้าท่ีเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่วจะด าเนินการแจ้งต่อศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ฯ เพ่ือขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ส าหรับน าไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการ
ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัที่จะย่ืนตอ่บริษัทฯ เพ่ือด าเนินการใช้สิทธิตามท่ีระบไุว้ในข้อ 4.1  

อนึง่ เพ่ือความชดัเจนในขัน้ตอนรายละเอียด ขอแนะน าให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิติดต่อสอบถามเก่ียวกบั
ขัน้ตอนและวิธีการ รวมทัง้ระยะเวลาด าเนินการตามข้อนีไ้ด้จากบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีท าหน้าท่ีเป็นนายหน้าซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ (Broker) ของทา่น 
 

4.3 หลกัฐานประกอบการใช้สิทธิ 
 1)  บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 
  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอายพุร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง หรือในกรณีท่ี
ไม่มีบตัรประจ าตวัประชาชน ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านท่ีมีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั หรือส าเนาเอกสารทาง
ราชการอ่ืนท่ีมีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง (ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกลุ ซึง่
ท าให้ช่ือ/ช่ือสกลุไม่ตรงกบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ให้แนบเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า    
ใบแจ้งเปลี่ยนช่ือ/นามสกลุ เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง)  
 
 2)  บคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว 
  ส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือ ส าเนาใบตา่งด้าว ท่ียงัไมห่มดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
 
 3)  นิติบคุคลสญัชาติไทย 
  3.1) ส าเนาหนงัสือรับรองท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายไุม่เกิน 12 เดือน ก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิ
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และ 
  3.2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ท่ียงัไม่หมดอายขุองผู้ มี
อ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
 

 4)  นิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในตา่งประเทศ 
4.1) ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้นิติบคุคล หรือ หนงัสือบริคณห์สนธิ หรือ หนงัสือรับรอง ของ         

นิติบคุคล ท่ีมีอายไุมเ่กิน 12 เดือน ก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ มีอ านาจลงนามของ    
นิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และ 

4.2) ส าเนาหนงัสือเดินทางหรือส าเนาใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ท่ียงัไม่หมดอายขุองผู้ มีอ านาจลงนาม
ของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
  ทัง้นี ้ ส าเนาเอกสารประกอบการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ  ตาม   
ข้อ 4.1) และ 4.2) ข้างต้น ซึง่ผู้ มีอ านาจลงนามลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือ
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โดย Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าท่ีสถานทตูไทย หรือสถานกงสลุไทยในประเทศท่ีเอกสารดงักลา่วได้จดัท าหรือ
รับรองความถกูต้องและมีอายไุมเ่กิน 1 ปีก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิ 
 
5. วธีิการช าระเงนิ 
 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องช าระเงินให้แก่บริษัทฯ ตามจ านวนท่ีระบใุนแบบ
แสดงความจ านงการใช้สิทธิ โดยช าระได้ดงันี ้ 
 (1) เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์/ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินของธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ ใน
เขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วนัท าการ ซึง่จะต้องลงวนัท่ีไมเ่กินวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2559 โดยขีดคร่อมเฉพาะ (AC PAYEE 
ONLY) สัง่จ่าย “บัญชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง” ทัง้นี ้ เอกสารและหลกัฐานในการแจ้งความจ านง
การใช้สิทธิ จะต้องส่งมาถึงส านักงานของตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ตาม
รายละเอียดท่ีระบใุนข้อ 6 ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวนัท่ี 23, 26 และ 27 ธันวาคม 2559 และ ระหว่างเวลา 
9.00 น. – 11.00 น. ของวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2559 
 (2) โอนเงินสดเข้าบญัชีเงินฝากของตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ในช่ือบญัชี 
“บัญชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง” ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ประเภทบญัชีกระแสรายวนั 
สาขารัชโยธิน บัญชีเลขที่ 111-3-93100-7 และน าสง่ส าเนาใบน าฝากเงิน พร้อมเอกสารและหลกัฐานในการแจ้งความ
จ านงการใช้สิทธิ ให้แก่ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ตามรายละเอียดท่ีระบใุนข้อ 6 
ระหวา่งเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวนัท่ี 23-29 ธนัวาคม 2559 (เฉพาะวนัท าการ) 
 ทัง้นี ้ การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัดงักล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ เรียกเก็บเงินจ านวนดงักล่าวได้แล้วเท่านัน้ 
หากบริษัทฯ เรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตใุด ๆ ท่ีมิได้เกิดจากความผิดของบริษัทฯ ให้ถือว่าการแจ้งความจ านงในการใช้
สิทธิสิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ 
 
6. สถานที่ที่ตดิต่อในการใช้สิทธิ 

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
ในฐานะ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (“ตวัแทนรับแจ้งความจ านงฯ”) 
เลขท่ี 19 อาคาร 3 ชัน้ 21 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซา่ 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร  
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์: 02-9491999 
 

ทัง้นี ้ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงฯ   จะไม่รับการแสดงความจ านงใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ 
และไมรั่บช าระเงินคา่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเป็นเงินสด 
 
7. เงื่อนไขอ่ืน ๆ 

7.1  จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีขอใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องเป็นจ านวนเตม็เทา่นัน้ 
7.2  หากตวัแทนรับแจ้งความจ านงฯได้รับหลกัฐานใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไม่

ครบถ้วน หรือ ไม่ถกูต้อง หรือจ านวนเงินท่ีตวัแทนรับแจ้งความจ านงฯ ได้รับช าระไม่ครบตามจ านวนท่ีระบไุว้ในแบบแสดง
ความจ านงการใช้สิทธิ หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงฯ ตรวจสอบได้ว่าข้อความท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ กรอกลงใน
แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธินัน้ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกูต้อง หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถกูต้องตาม
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ข้อบงัคบัและกฎหมายต่าง ๆ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงฯ จะถือว่าการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิสิน้สภาพลงโดยไม่มี
การใช้สิทธิ และตวัแทนรับแจ้งความจ านงฯ จะจดัสง่เงินท่ีได้รับคืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ภายใน 14 วนันบัจากวนั
ก าหนดการใช้สิทธิโดยไมมี่ดอกเบีย้ เว้นแตผู่้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ได้ท าการแก้ไขข้อผิดพลาดดงักลา่วให้ถกูต้องภายใน
ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ 
 อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ช าระจ านวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วนหรือมีการช าระเงิน
เกินจ านวนในการใช้สิทธิ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงฯ มีสิทธิท่ีจะด าเนินการประการใดประการหนึ่งดงัต่อไปนีต้ามท่ี    
บริษัทฯ จะเหน็สมควร 

(ก)  ถือว่าการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิมีจ านวนเท่ากบั (1) จ านวนหุ้นสามญัท่ีพึงจะได้รับตามสิทธิ หรือ 
(2) จ านวนหุ้นสามญัที่พงึได้รับตามจ านวนเงินในการใช้สิทธิ ซึง่ตวัแทนรับแจ้งความจ านงฯ ได้รับช าระไว้จริงตามราคาการ
ใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิในขณะนัน้ (แล้วแตจ่ านวนใดจะน้อยกวา่) หรือ 

(ข) ให้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ช าระเงินเพิ่มเติมตามจ านวนท่ีประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ หากตวัแทนรับแจ้งความจ านงฯ ไม่ได้รับเงินครบตามจ านวนการใช้สิทธิ
ภายในระยะเวลาดงักลา่ว ตวัแทนรับแจ้งความจ านงฯ จะถือว่าการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิสิน้สภาพลงโดยไม่มีการ
ใช้สิทธิ 

ในกรณีตามข้อ (ก) หรือ (ข) ตวัแทนรับแจ้งความจ านงฯ จะสง่เงินท่ีเหลือจากการใช้สิทธิหรือเงินได้รับไว้ทัง้หมด
ตามแต่กรณี โดยไม่มีดอกเบีย้คืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนันบัจาก           
วนัก าหนดการใช้สิทธิ 

7.3 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรือภาษีอ่ืนใด (ถ้ามี) ตามบทบญัญัติแห่ง
ประมวลรัษฎากร หรือข้อบงัคบั หรือกฎหมายตา่งๆ ท่ีใช้บงัคบักบัการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 
 
 ทัง้นี ้รายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืนๆ โปรดดจูากข้อก าหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิและ
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (GUNKUL-W) หรือท่ี 
www.set.or.th 
 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 (นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวฒ์ิุ) 
 ประธานกรรมการบริหาร 

http://www.set.or.th/


 

แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญั ของ บริษทั กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) (GUNKUL-W) 
Form for the notification of the intention to exercise the Warrants of Gunkul Engineering Public Company Limited (GUNKUL-W) 

 
เรยีน คณะกรรมการบรษิทั กนักุลเอน็จเินียริง่ จ ากดั (มหาชน)  
To  The Board of Gunkul Engineering Public Company Limited 

ขา้พเจา้ (นาย / นาง / นางสาว / นิตบิุคคล) .......................................................................................................... วนั/เดอืน/ปีเกดิ ....................................... สญัชาต ิ.............................. เพศ ...................... 
I/We (Mr. / Mrs. / Miss / Juristic Person)   Date of Birth Nationality Gender 
อาชพี ..................................... ทีอ่ยูเ่ลขที ่................................... ตรอก/ซอย ........................................... ถนน ....................................... แขวง/ต าบล ................................ เขต/อ าเภอ .................................. 
Occupation Address number Lane/Soi Road Sub-district District  
จงัหวดั ................................... รหสัไปรษณีย ์.................................. ประเทศ ........................................... หมายเลขโทรศพัท ์..........................................................  
Province Postal Code Country Telephone number  
เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี. ...........................................................  ประเภทการเสยีภาษ ี □ หกัภาษ ี □ ไมห่กัภาษ ี 
Tax ID number Type of Tax Paying Tax to be deducted Tax not to be deducted 

□ บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย  เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน .……………….….………… □ บุคคลธรรมดาซึง่เป็นคนต่างดา้ว  เลขทีห่นงัสอืเดนิทาง / ใบต่างดา้ว ………………………… 
 Thai natural person Identification card number  Foreign natural person Passport number 
□ นิตบิุคคลสญัชาตไิทย  เลขทะเบยีนนิตบิุคคล .……………………………………… □ นิตบิุคคลซึง่เป็นคนต่างดา้ว เลขทะเบยีนนิตบิุคคล .……………………………………… 
 Thai juristic person Corporate registration number  Foreign juristic person Corporate registration number 

โปรดแนบหลกัฐานประกอบการใชส้ทิธ ิพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง / Please attach a certified true copy of supporting documents for the exercise of the Warrants  

ในฐานะผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั กนักุลเอน็จเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขา้พเจา้มคีวามประสงคจ์ะใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ตามรายละเอยีดต่อไปน้ี 
being a Warrant Holder of Gunkul Engineering  Public Company Limited (the “Company”), I/We hereby intend to exercise the rights to purchase the Company’s ordinary shares as stated below: 

จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
ทีข่อใชส้ทิธ ิ(หน่วย) 

Number of  Warrants 
to be exercised (Unit) 

อตัราการใชส้ทิธ ิ
(วอแรนท ์: หุน้) 
Exercise Ratio 

(Warrant : Share) 

จ านวนหุน้สามญัทีไ่ดจ้ากการใชส้ทิธ ิ(หุน้) 
Number of ordinary shares derived 

From the exercise of Warrants (Shares) 

ราคาใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั 
(บาท/หุน้) 

Exercise Price 
(Baht per share) 

รวมเป็นเงนิทีต่อ้งช าระในการจองซือ้หุน้สามญั (บาท) 
Totaling of payment of the subscribed shares (Baht) 

 1 : 4.8  5.625  

พรอ้มน้ี ขา้พเจา้ขอสง่เงนิคา่จองซือ้หุน้สามญัดงักลา่ว ทีธ่นาคารสามารถเรยีกเกบ็เงนิในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วนัเทา่นัน้ ช าระโดย  
I/We herewith submit the payment to purchase such ordinary shares that can be collected in Bangkok only which paid by 
□ เชค็ Cheque    □ แคชเชยีรเ์ชค็ Cashier Cheque   □  ดร๊าฟท/์ตัว๋แลกเงนิธนาคาร Bank Draft / Bill of Exchange  □  เงนิโอน Money Transfer  
เลขทีเ่ชค็ / Cheque Number .......................................... ลงวนัที ่/ Dated.................................... ธนาคาร / Bank ................................................. สาขา  / Branch..........................................  
สัง่จา่ย “บญัชีจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทนุ บมจ.กนักลุเอน็จิเนียร่ิง”  ประเภทบญัชกีระแสรายวนั บญัชเีลขที ่111-3-93100-7 ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สาขารชัโยธนิ 
Payable to “ Subscription account for GUNKUL”, the current account at the Siam Commercial Bank PCL., Ratchayothin Branch, account number 111-3-93100-7  

ขา้พเจา้ไดส้ง่มอบใบส าคญัแสดงสทิธ ิ/ ใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธ ิและขอรบัทอนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(ถา้ม)ี ดงัน้ี 
I/We hereby deliver the Warrant Certificate(s) / Warrant Substitute and request for the return of the remaining Warrants, which are not exercised (if any) as follows: 

□ สง่มอบใบส าคญัแสดงสทิธ ิจ านวน ......................ใบ ตามรายละเอยีดดงัน้ี   Amount of delivered Warrants …………… certificate(s) with the following details: 
 เลขทีใ่บส าคญัแสดงสทิธ ิ........................................... จ านวนหน่วย ................................หน่วย Warrant Certificate(s) number …………………………. amount ……………….. units 
 เลขทีใ่บส าคญัแสดงสทิธ ิ........................................... จ านวนหน่วย ................................หน่วย Warrant Certificate(s) number …………………………. amount ……………….. units 

 รวมจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีส่งมา .......................................................................หน่วย Total number of delivered Warrants ……..………………………………………. units  
 จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิีข่อรบัทอน (ถา้ม)ี .................................................................หน่วย Amount of the remaining Warrants which are not exercised (if any) …..….…. units 
□ ใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธ ิเลขที ่………………………. จ านวน ..................................หน่วย  Warrant Substitute number ……………….……………. amount ……………….. units 

เมื่อขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัดงักลา่ว ขา้พเจา้ตกลงใหบ้รษิทัฯ ด าเนินการสง่มอบหุน้ ดงัน้ี (โปรดเลอืกขอ้ใดขอ้หน่ึง) :  
Upon being allocated the subscribed shares, I / We agree that the Company shall deliver the shares as follow (Please choose one only) : 

  □ ใหอ้อกใบหุน้ส าหรบัหุน้ทีไ่ดร้บัการจดัสรรในนามของ “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่ผูฝ้าก” และด าเนินการใหบ้รษิทั..................................................................... 
 สมาชกิผูฝ้ากเลขที ่……..……….…... (ระบุชื่อใดชื่อหน่ึงตามรายชื่อทีป่รากฏดา้นหลงัแบบฟอรม์น้ี) น าหุน้นัน้เขา้ฝากไวก้บั “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่ผูฝ้าก” 
 เพือ่เขา้บญัชซีือ้ขายหุน้เลขที ่……………………….……………………….. ซึง่ขา้พเจา้มอียูก่บับรษิทันัน้ 
 Issue a certificate for the allotted shares in the name of “the Thailand Securities Depository Co., Ltd. for Depositors” and proceed for ………………………………………………. 
 Participant number ……..……….…. (specify one of the companies listed on the back of this form), to deposit the said shares with the “Thailand Securities Depository Co., Ltd.  
 for depositors”  for my / our share trading account number ……………………….……………………….., maintained at such company. 

    □ ใหอ้อกใบหุน้ส าหรบัหุน้ทีไ่ดร้บัการจดัสรรในนามของขา้พเจา้และสง่ใบหุน้ใหแ้ก่ขา้พเจา้ทางไปรษณีย ์โดยขา้พเจา้อาจไดร้บัใบหุน้ภายหลงัจากทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยรบัหุน้เพิม่ทุนดงักลา่ว 
 เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน และอนุญาตใหท้ าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยแลว้ 

 Issue a certificate for the allotted shares in my / our name and deliver it to me by mail / us whereby, 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. 

 ขา้พเจา้ตกลงยนืยนัวา่จะไมเ่พกิถอนการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั หากขา้พเจา้ไมส่ง่ใบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัทีไ่ดก้รอกรายละเอยีดครบถว้นเรยีบรอ้ย พรอ้มดว้ย เชค็, แคชเชยีรเ์ชค็,                        
ดร๊าฟท/์ตัว๋แลกเงนิธนาคาร มาถงึบรษิทัฯ ภายในก าหนดระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธ ิหรอืหาก เชค็, แคชเชยีรเ์ชค็, ดร๊าฟท/์ตัว๋แลกเงนิธนาคาร ทีส่ ัง่จา่ยไมผ่า่นการเรยีกเกบ็ ใหถ้อืวา่ถอืวา่การ
แจง้ความจ านงในการใชส้ทิธสิิน้สภาพลงโดยไมม่กีารใชส้ทิธ ิ 
I/We hereby confirm that this subscription is irrevocable. If I/We do not return this duly completed Form for the notification of the intention to exercise the Warrants, with payment (Cheque, 
Cashier Cheque, Bank Draft / Bill of Exchange) to the Company within the period for the notification of the intention to exercise the Warrants or the Cheque, Cashier Cheque, Bank Draft / Bill 
of Exchange has not been honored, it shall deem that the notification of the intention to exercise the Warrant is nullified without being exercised. 

 
 

 
 

หลกัฐานการใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญั (ผูจ้องซ้ือโปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย) SUBSCRIPTION RECEIPT (SUBSCRIBER PLEASES ALSO FILL IN THIS PORTION) 
   วนัที ่/ Date ……………………………………………..                                             เลขทีใ่บจอง / Subscription Number ……………………………………………... 
 บรษิทั กนักุลเอน็จเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัเงนิจาก (ชื่อตามใบจอง) ……………………………………………………………………..  เพื่อจองซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั กนักุลเอน็จเินียริง่ จ ากดั (มหาชน)     
 Gunkul Engineering  Public Company Limited has received money from (Name of subscriber)  to purchase the ordinary shares of Gunkul Engineering  Public Company Limited under Warrants “GUNKUL-W” 

จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
ทีข่อใชส้ทิธ ิ(หน่วย) 

Number of  Warrants 
to be exercised (Unit) 

อตัราการใชส้ทิธ ิ
(วอแรนท ์: หุน้) 
Exercise Ratio 

(Warrant : Share) 

จ านวนหุน้สามญัทีไ่ดจ้ากการใชส้ทิธ ิ(หุน้) 
Number of ordinary shares derived 

From the exercise of Warrants (Shares) 

ราคาใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั 
(บาท/หุน้) 

Exercise Price 
(Baht per share) 

รวมเป็นเงนิทีต่อ้งช าระในการจองซือ้หุน้สามญั (บาท) 
Totaling of payment of the subscribed shares (Baht) 

 1 : 4.8  5.625  
□ เชค็ Cheque       □  แคชเชยีรเ์ชค็ Cashier Cheque     □  ดรา๊ฟท/์ต วแลกเงนิธนาคาร Bank Draft / Bill of Exchange        □  เงนิโอน Money Transfer  
เลขทีเ่ชค็ / Cheque Number .......................................... ลงวนัที ่/ Dated.................................... ธนาคาร / Bank ................................................. สาขา  / Branch..........................................  

 ออกใบหุน้ในนามบ.ศูนยร์บัฝากฯเพื่อ /Issue the share certificate in the name of TSD for  สมาชกิผูฝ้ากเลขที/่Participant number.....................บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขที/่Securities trading account No………….....………. 
 ออกใบหุน้ในนามผูจ้อง/Issue the share certificate in the name of  subscriber 

 

วนัทีย่ ืน่ความจ านงการใชส้ทิธ ิ……………………………………………………… 
Date to notify the intention to exercise  

ลงชื่อ/Signed ..................................................................................... ผูจ้องซือ้หุน้สามญั / Subscriber 
                 (                                                                   ) 

เลขทีใ่บจอง / Subscription number ……………………………………… 

เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอ านาจ / Authorized Officer ………………………………………………………. 


