
 
 

ที่ GUNKUL 60/055 
 7 มิถนุายน 2560 
 
เร่ือง  แจ้งกําหนดการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ GUNKUL-W ครัง้ที่ 7 
 
เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ตามที่ บริษัท กนักุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (“GUNKUL-W”) โดยกําหนดการใช้สิทธิได้ในวนัทําการสดุท้ายของ
ทกุ ๆ ไตรมาส (เดือนมีนาคม, มิถนุายน, กนัยายน และ ธนัวาคม) ของแตล่ะปีปฏิทินตลอดอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 
โดยกําหนดวนัใช้สทิธิครัง้แรกตรงกบัวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 และกําหนดวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ายตรงกบัวนัที่ 29 กนัยายน 
2560 (เนื่องจากวนัที่ 30 กนัยายน 2560 เป็นวนัหยดุทําการ) ตามที่เรียนแจ้งให้ทราบใน “ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและ
หน้าที่ของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท กนักุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั 
(มหาชน) ครัง้ที่ 1 (GUNKUL-W) นัน้  
 

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการแจ้งความจํานงการใช้สิทธิครัง้ที่  7 เพื่อจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ 
ตามใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ ครัง้ที ่1 (GUNKUL-W) ดงันี ้
 
1. ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ 

ระหวา่งวนัท่ี 23 – 29 มิถนุายน 2560 (เฉพาะวนัทําการ) เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 
 

2. วันก าหนดการใช้สิทธิ 
วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 
 

3. อัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ 
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 5.6 หุ้น ในราคาหุ้นละ 4.821 บาท 
 

4. เอกสารและหลักฐานในการแจ้งความจ านงขอใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ 
ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องยื่นเอกสารแจ้งความจํานงการใช้สทิธิดงันี  ้
4.1 ใช้สทิธิโดยการใช้ใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

4.1.1  ยื่นแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั (“แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิ”) ที่ได้
กรอกข้อความถูกต้องชดัเจนและครบถ้วนทุกรายการพร้อมลงนามโดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่ตวัแทนรับแจ้ง
ความจํานงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ รายละเอียดตามที่ระบไุว้ในข้อ 6. ซึง่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถ
รับแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิได้ ณ สถานที่ที่ติดต่อในการใช้สิทธิ หรือ ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.gunkul.com) 



 
4.1.2  นําส่งใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามแบบที่  บริษัท ศูนย์รับฝาก

หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ”) กําหนด ตามจํานวนที่ระบใุนแบบแสดงความจํานงการใช้
สทิธิให้แก่ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ รายละเอียดตามที่ระบไุว้ในข้อ 6. 

4.2 ใช้สทิธิในระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ (Scripless) 
ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ประสงค์จะใช้สทิธิ ต้องแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอถอนใบสาํคญัแสดง

สทิธิ หรือ เพื่อให้ออกใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิตามที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯกําหนด  โดยยื่นต่อบริษัทหลกัทรัพย์ที่ทํา
หน้าที่เป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่วจะดําเนินการแจ้งต่อศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ฯ เพื่อขอถอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ สาํหรับนําไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้
สทิธิซือ้หุ้นสามญัที่จะยื่นตอ่บริษัทฯ เพื่อดําเนินการใช้สทิธิตามที่ระบไุว้ในข้อ 4.1  

อนึ่ง เพื่อความชัดเจนในขัน้ตอนรายละเอียด ขอแนะนําให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิติดต่อสอบถาม
เก่ียวกบัขัน้ตอนและวิธีการ รวมทัง้ระยะเวลาดําเนินการตามข้อนีไ้ด้จากบริษัทหลกัทรัพย์ที่ทําหน้าที่เป็นนายหน้าซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ (Broker) ของทา่น 

4.3 หลกัฐานประกอบการใช้สทิธิ 
 1)  บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 
  สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนที่ยงัไมห่มดอายพุร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง หรือในกรณีที่
ไม่มีบตัรประจําตวัประชาชน ให้แนบสําเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั หรือสําเนาเอกสารทาง
ราชการอื่นที่มีเลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล ซึ่ง
ทําให้ช่ือ/ช่ือสกุลไม่ตรงกบัใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า    
ใบแจ้งเปลีย่นช่ือ/นามสกลุ เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง)  
 2)  บคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว 
  สาํเนาหนงัสอืเดินทาง หรือ สาํเนาใบตา่งด้าว ที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 
 3)  นิติบคุคลสญัชาติไทย 
  3.1) สาํเนาหนงัสอืรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายไุมเ่กิน 12 เดือน ก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิ
พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนัน้  และประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 
และ 
  3.2) สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือ สาํเนาหนงัสอืเดินทาง (แล้วแตก่รณี) ที่ยงัไม่หมดอายขุองผู้
มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 

 4)  นิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ 
4.1) สําเนาหนงัสือสําคญัการจดัตัง้นิติบุคคล หรือ หนงัสือบริคณห์สนธิ หรือ หนงัสือรับรอง ของ         

นิติบคุคล ที่มีอายไุม่เกิน 12 เดือน ก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนาม
ของ    นิติบคุคลนัน้ และประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และ 

4.2) สําเนาหนงัสือเดินทางหรือสําเนาใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ที่ยงัไม่หมดอายขุองผู้มีอํานาจลง
นามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 
  ทัง้นี ้สาํเนาเอกสารประกอบการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของนิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ  ตาม   
ข้อ 4.1) และ 4.2) ข้างต้น ซึง่ผู้มีอํานาจลงนามลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือ



 
โดย Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทตูไทย หรือสถานกงสลุไทยในประเทศที่เอกสารดงักลา่วได้จดัทําหรือ
รับรองความถกูต้องและมีอายไุมเ่กิน 1 ปีก่อนวนักําหนดการใช้สทิธิ 
 
5. วิธีการช าระเงนิ 
 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องชําระเงินให้แก่บริษัทฯ ตามจํานวนที่ระบใุน
แบบแสดงความจํานงการใช้สทิธิ โดยชําระได้ดงันี ้ 
 (1) เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์/ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินของธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ ใน
เขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วนัทําการ ซึ่งจะต้องลงวนัที่ไม่เกินวนัที่ 28 มิถนุายน 2560 โดยขีดคร่อมเฉพาะ (AC 
PAYEE ONLY) สัง่จ่าย “บัญชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง” ทัง้นี ้ เอกสารและหลกัฐานในการแจ้ง
ความจํานงการใช้สิทธิ จะต้องสง่มาถึงสํานกังานของตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ 
ตามรายละเอียดที่ระบใุนข้อ 6 ระหวา่งเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวนัท่ี 23, 26, 27 มิถนุายน 2560 และ ระหว่างเวลา       
9.00 น. – 11.00 น. ของวนัท่ี 28 มิถนุายน 2560 
 (2) โอนเงินสดเข้าบญัชีเงินฝากของตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ในช่ือ
บญัชี “บัญชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง” ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ประเภทบญัชีกระแส
รายวนั สาขารัชโยธิน บัญชีเลขที่ 111-3-93100-7 และนําสง่สาํเนาใบนําฝากเงิน พร้อมเอกสารและหลกัฐานในการแจ้ง
ความจํานงการใช้สทิธิ ให้แก่ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ระบใุน
ข้อ 6 ระหวา่งเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวนัท่ี 23 – 29 มิถนุายน 2560 (เฉพาะวนัทําการ) 
 ทัง้นี ้การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัดงักล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ เรียกเก็บเงินจํานวนดงักล่าวได้แล้วเท่านัน้ 
หากบริษัทฯ เรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใด ๆ ที่มิได้เกิดจากความผิดของบริษัทฯ ให้ถือว่าการแจ้งความจํานงในการ
ใช้สิทธิสิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ 
 
6. สถานที่ที่ติดต่อในการใช้สิทธิ 

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

ในฐานะ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (“ตวัแทนรับแจ้งความจํานงฯ”) 
เลขที่ 19 อาคาร 3 ชัน้ 21 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซา่ 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร  
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์: 02-9491999 
 
ทัง้นี ้ตวัแทนรับแจ้งความจํานงฯ   จะไมรั่บการแสดงความจํานงใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ 
และไมรั่บชําระเงินคา่ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเป็นเงินสด 

 

 

 



 
7. เงื่อนไขอื่น ๆ 

7.1 จํานวนหนว่ยของใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ขอใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องเป็นจํานวนเต็มเทา่นัน้ 
7.2 หากตัวแทนรับแจ้งความจํานงฯได้รับหลกัฐานใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ               

ไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ถกูต้อง หรือจํานวนเงินที่ตวัแทนรับแจ้งความจํานงฯ ได้รับชําระไม่ครบตามจํานวนที่ระบไุว้ในแบบ
แสดงความจํานงการใช้สทิธิ หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงฯ ตรวจสอบได้วา่ข้อความที่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิกรอกลง
ในแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธินัน้ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกูต้อง หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถกูต้องตาม
ข้อบงัคบัและกฎหมายตา่ง ๆ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงฯ จะถือวา่การแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิสิน้สภาพลงโดยไม่มี
การใช้สทิธิ และตวัแทนรับแจ้งความจํานงฯ จะจดัสง่เงินที่ได้รับคืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ภายใน 14 วนันบัจาก   
วนักําหนดการใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบีย้ เว้นแต่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้ทําการแก้ไขข้อผิดพลาดดงักล่าวให้ถกูต้อง
ภายในระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ 
 อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิชําระจํานวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วนหรือมีการชําระเงิน
เกินจํานวนในการใช้สิทธิ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงฯ มีสิทธิที่จะดําเนินการประการใดประการหนึ่งดงัต่อไปนีต้ามที่
บริษัทฯ     จะเห็นสมควร 

(ก)  ถือวา่การแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิมีจํานวนเท่ากบั (1) จํานวนหุ้นสามญัที่พึงจะได้รับตามสิทธิ หรือ 
(2) จํานวนหุ้นสามญัที่พึงได้รับตามจํานวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งตวัแทนรับแจ้งความจํานงฯ ได้รับชําระไว้จริงตามราคา
การใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิในขณะนัน้ (แล้วแตจํ่านวนใดจะน้อยกวา่) หรือ 

(ข) ให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิชําระเงินเพิ่มเติมตามจํานวนที่ประสงค์จะใช้สทิธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลา
การแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ หากตวัแทนรับแจ้งความจํานงฯ ไม่ได้รับเงินครบตามจํานวนการใช้สิทธิภายใน
ระยะเวลาดงักลา่ว ตวัแทนรับแจ้งความจํานงฯ จะถือวา่การแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิสิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ 

ในกรณีตามข้อ (ก) หรือ (ข) ตวัแทนรับแจ้งความจํานงฯ จะสง่เงินท่ีเหลอืจากการใช้สทิธิหรือเงินได้รับไว้ทัง้หมด
ตามแต่กรณี โดยไม่มีดอกเบีย้คืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน  14 วนันบัจากวนั
กําหนดการใช้สทิธิ 

7.3 ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่อากรแสตมป์ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบญัญตัิแหง่
ประมวลรัษฎากร หรือข้อบงัคบั หรือกฎหมายตา่งๆ ที่ใช้บงัคบักบัการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ 
 
 ทัง้นี ้รายละเอียดและเง่ือนไขอื่นๆ โปรดดจูากข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ
และผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (GUNKUL-W) หรือ
ที ่www.set.or.th 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 
 
 
 (นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒุิ์) 
 ประธานกรรมการบริหาร 

จนัทรา  จงจามรีสีทอง 
สํานกักรรมการผู้จดัการและนกัลงทนุสมัพนัธ์   
เลขานกุารบริษัท 
โทรศพัท์  02-242-5867 โทรสาร 02-242-5878 
 อีเมล์ chantra@gunkul.com 
 

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 : 5.6  4.821  

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 : 5.6  4.821  
□ 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 ………………………………………………………. 
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