เลขทีใบจอง...................................................................

ใบแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิซอื ! หุ้นสามัญของ บริษัท เฟอร์ รัม จํากัด (มหาชน) รุ่ นที 1 (FER-W1)
วันกําหนดการใช้ สิทธิ 15 มกราคม 2561
วันที!ยื!นจํานงการใช้ สิทธิ _______________________________ ทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเลขที! ____________________________
เรียน คณะกรรมการบริษัท เฟอร์ รัม จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ข้ อมูลผู้จองซือ! หุ้น โปรดกรอกข้ อความในช่ องด้ านล่ างนีใ! ห้ ครบถ้ วน ชัดเจน ตัวบรรจง
ข้ าพเจ้ า (โปรดระบุประเภทผู้จองซื "อหุ้น)
o บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจําตัวประชาชน

o บุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว

เลขที!ใบต่างด้ าว/หนังสือเดินทาง.......................................................... ..............

o นิติบคุ คลสัญชาติไทย
เลขทะเบียนนิติบคุ คล. ................................................................................................... o นิติบคุ คลสัญชาติตา่ งด้ าว
เลขทะเบียนนิติบคุ คล ......................................................................................
ชื!อ o นาย o นาง o นางสาว o นิติบคุ คล .............................................................................................................................................................................................................................................................................. เพศ o ชาย o หญิง
ที!อยู่ที!สามารถติดต่อได้ บ้ านเลขที.! ..............................................หมูท่ ี!............................................ตรอก/ซอย......................................................................................... ถนน..................................................................................................................
แขวง/ตําบล................................................................................... เขต/อําเภอ........................................................................................ จังหวัด...................................................................................รหัสไปรษณีย์......................................................
ที!อยู่ตามทะเบียนบ้ าน/ทะเบียนนิติบคุ คล o ที!อยู่เดียวกับที!อยู่ที!สามารถติดต่อได้ o ต่างจากที!อยู่ที!สามารถติดต่อได้ ดังมีรายละเอียดดังนี "
บ้ านเลขที!..................................................................................หมูท่ ี!............................................ตรอก/ซอย.........................................................................................ถนน...................................................................................................................
แขวง/ตําบล................................................................................... เขต/อําเภอ........................................................................................ จังหวัด...................................................................................รหัสไปรษณีย์................................................. ....
โทรศัพท์........................................................ โทรศัพท์เคลื!อนที! ........................................................... อีเมล์ ............................................................................................. สัญชาติ ................................อาชีพ .............................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด (ปี ค.ศ.) ..................................เลขประจําตัวผู้เสียภาษี………................................................. ประเภทของการหักภาษี ณ ที!จ่าย o ไม่หกั ภาษี ณ ที!จ่าย o หักภาษี ณ ที!จ่าย (กรณีนิติบคุ ลลโปรดกรอกรายละเอียดเพิ!มเติมหน้ าต่อไป)
ในฐานะผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ที!จะขอใช้ สิทธิในการจองซื "อหุ้นสามัญของ บริษัท เฟอร์ รัม จํากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดดังนี "

จํานวนหน่ วยของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทีขอใช้ สิทธิ (หน่ วย)

จํานวนหุ้นสามัญทีได้ จาก
การขอใช้ สิทธิ (หุ้น)

อัตราการใช้ สิทธิ

ราคาใช้ สิทธิ
(บาทต่ อหุ้น)

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วย ต่ อ หุ้น
สามัญ 1.0568 หุ้น

3.7848

รวมเป็ นเงินทัง! สิน! (บาท)

จํานวนเงิน (ตัวอักษร)

ทังนี
" " ข้ าพเจ้ าได้ สง่ ใบสําคัญแสดงสิทธิและขอรับทอนใบสําคัญแสดงสิทธิ (ถ้ ามี) ดังนี "
1.
ใบสําคัญแสดงสิทธิที!ได้ สง่ เลขที! _________________________________ จํานวน ___________________________ หน่วย
2.
จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิที!ได้ รับทอน (ถ้ ามี) _________________________________ หน่วย
หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวแล้ ว ข้าพเจ้ าตกลงให้ ดําเนินการดังต่อไปนี ": (ผู้จองซื "อหุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ!งเท่านัน)"
o ในกรณีที!มีบญ
ั ชีซื "อขายหลักทรัพย์ : ให้ ฝากใบหุ้นสามัญตามจํานวนที!ได้ รับการจัดสรรนันไว้
" ในชื!อ“บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื!อผู้ฝาก” และดําเนินการให้ บริษัท............................................................................................
………………....………………………........................................................สมาชิกผู้ฝากเลขที…
! …………….....................................................นําหุ้นเข้ าฝากไว้ กบั บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื!อเข้ าบัญชีซื "อขายหลักทรัพย์
ชื!อ.......................................................................................เลขที!……………………………..……..……………ซึ!งข้ าพเจ้ ามีอยู่กบั บริษัทนัน" (ชื!อผู้จองซื "อต้ องตรงกับชื!อบัญชีซื "อขายหลักทรัพย์ มิฉะนันจะดํ
" าเนินการออกใบหุ้นในชื!อของผู้จองซื "อแทน)
o ในกรณีที!ไม่มีบญ
ั ชีซื "อขายหลักทรัพย์ :
o ให้ ฝากใบหุ้นสามัญตามจํานวนที!ได้ รับการจัดสรรนันไว้
" ในชื!อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุ้นเข้ าฝากไว้ กบั บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเข้ าบัญชีของบริษัทที!ออกหลักทรัพย์สมาชิก
เลขที! 600 เพื!อข้ าพเจ้ า (การขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในภายหลังผู้จองซื "อหุ้นจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมตามที!บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด)
" ในชื!อของข้ าพเจ้ า และจัดส่งใบหุ้นให้ ข้าพเจ้ าตามชื!อที!อยู่ที!ระบุไว้ ข้างต้ นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้ าพเจ้ ายินดีมอบหมายให้ บริษัทดําเนินการใดๆเพื!อทําให้ สามารถจัดทําใบ
o รับเป็ นใบหุ้น โดยออกใบหุ้นตามจํานวนที!ได้ รับการจัดสรรนันไว้
หุ้น และส่งมอบใบหุ้นแก่ข้าพเจ้ าโดย เร็ว แต่ไม่เกิน 15 วันทําการ นับจากวันกําหนดการใช้ สิทธิ ซึ!งข้ าพเจ้ าตกลงว่า ข้ าพเจ้ าอาจได้ รับใบหุ้นหลังจากที!ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหลักทรั พย์ของบริษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและ
อนุญาตให้ ทําการซื "อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้ อมกันนี "ข้ าพเจ้ าขอส่งเงินค่าจองซื "อหุ้นสามัญดังกล่าวโดย
o
เงินโอน เข้ าบัญชีเงินฝากชื!อ “บริษัท เฟอร์ รัม จํากัด (มหาชน)” ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก 3 บัญชีออมทรัพย์ เลขที 106-2-06633-1
o
เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค)
o เช็คบุคคล
o ดร๊ าฟท์
เลขที!เช็ค __________________________________ วันที! ______________________________ ธนาคาร ________________________________ สาขา _____________________________________
โดยสัง! จ่าย “บริษํท เฟอร์รั!ม จํากัด (มหาชน)” ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
(กรณีเป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค ตัว# แลกเงินหรือคําสัง! จ่ายเงินของธนาคารโดยเข็คจะต้ องลงวันที!ก่อนวันที!ใช้ สิทธิ2 วันทําการ และสามารถเรียกเก็บได้ ในกรุงเทพมหานคร ภายในวันใช้ สิทธิแต่ละครัง" )
ข้ าพเจ้ าขอรับรองและตกลงว่าจะซื "อหุ้นสามัญจํานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการที!ได้ แสดงไว้ ข้างต้ นนี " แต่หากข้ าพเจ้ าไม่สง่ ใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิซื "อหุ้นสามัญของบริษัทที!ได้ กรอกรายละเอียดครบถ้ วนเรียบร้ อยพร้ อมชําระเงินค่าจอง
ซื "อหุ้นมายังบริษัทภายในระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ หรือ เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊ าฟท์ ไม่ผา่ นการเรียกเก็บเงินจากธนาคาร ให้ ถือว่าข้ าพเจ้ าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้ สิทธิในการจองซื "อหุ้นสามัญของบริษัท

การลงทุนในหุ้นย่ อมมีความเสียง
และผู้จองซือ! ควรศึกษาข้ อมูลการลงทุนอย่ างรอบคอบก่ อนตัดสินใจจองซือ! หุ้น

r ลงชื!อ ………………………………………..……….… ผู้จองซื "อ
(………………………………...………….……………)

หลักฐานการใช้ สิทธิจองซือ! หุ้นสามัญ ของบริษัท เฟอร์ รัม จํากัด (มหาชน) (ผู้จองซือ! โปรดกรอกข้ อความในส่ วนนีด! ้ วย)
วันที! ………………….…………………………..

เลขที!ใบจอง………………….…………………………..
บริษัท เฟอร์รั!ม จํากัด (มหาชน) ได้ รับเงินจาก (ชื!อตามใบจอง) ....................................................................................................................................................................................................................
เพื!อจองซื "อหุ้นสามัญเพิ!มทุนของบริษัทฯ จํานวน ................................................................หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.7848 บาท รวมเป็ นเงิน................................................................................................................................... บาท
โดยชําระเป็ น o เงินโอน
o การโอนเงินผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (ATS)
o เช็ค
o แค็ชเชียร์เช็ค
o ดร๊ าฟท์
เลขที!เช็ค …………………………………………………….. วันที! …………………..……………………………. ธนาคาร ………..……………………………….. สาขา ……………………………………………………………....
ชื!อบัญชีซื "อขายหลักทรัพย์...........................................ประเภทบัญชี................................เลขที!บญ
ั ชี.......................................................
o
o
o

ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื!อผู้ฝาก” เลขที!สมาชิกผู้ฝาก.............................................บัญชีซื "อขายหลักทรัพย์เลขที.! ......................................................................................
ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” โดยเข้ าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที! 600 เพื!อข้ าพเจ้ า
ออกใบหุ้นในนามผู้จองซื "อภายใน 15 วันทําการ นับจากวันปิ ดการจองซื "อหุ้น
เจ้ าหน้ าที!ผ้ รู ับมอบอํานาจ ...........................................................................................

ที่ FER 600166
วันที่ 1 ธันวาคม 2560
เรื่ อง :
เรี ยน :

แจ้ งกาหนดการใช้ สิทธิ FER-W1 ครัง้ สุดท้ าย (แก้ ไขข้ อมูลตามสีน ้าเงิน)
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริ ษัท เฟอร์ รั่ม จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท ”) ได้ ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ รุ่ นที่1 (FERW1) อายุ 3 ปี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 วันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายวันที่ 15 มกราคม 2561 จานวน 107,999,952 หน่วย (จากจานวน
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่เสนอขายทังหมด
้
107,999,952 หน่วย) ให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้นเดิม บริ ษัทขอแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้ งความ
จานงการใช้ สิทธิ FER-W1 ครัง้ สุดท้ าย ดังนี ้
1. วันที่ใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย

15 มกราคม 2561

2. วันสุดท้ ายที่สามารถซื ้อหรื อขายใบสาคัญแสดงสิทธิ

19 ธันวาคม 2560

3. ระยะเวลาหยุดพักการซื ้อขายใบสาคัญแสดงสิทธิ FER-W1 (ขึ ้นเครื่ องหมาย SP)
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561
4. วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ FER-W1
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561
5. ระยะเวลาแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ
วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 9.30 น. – 15.30 น. (เฉพาะวันทาการ)
6. การสิ ้นสภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ FER-W1
เมื่อพ้ นกาหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายในวันที่ 15 มกราคม 2561 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ FER-W1 จะ
หมดอายุและสิ ้นสุดการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 16 มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป
7. ราคาใช้ สิทธิ

3.7848 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ

8. อัตราการใช้ สิทธิ

1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1.0568 หุ้นสามัญ

9. ตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ

บริ ษัท เฟอร์ รั่ม จากัด (มหาชน)

10. สถานที่ตดิ ต่อในการใช้ สิทธิ

ฝ่ ายเลขที่ 73 อาคาร เอ็ม ลิ ้งค์ ซอยสุขมุ วิท 62
ถนนสุขมุ วิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุ งเทพฯ 10260
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2741-5700
หมายเลขโทรสาร 0-2741-6878

11. เอกสารในการยื่นความจานง
11.1. แบบฟอร์ มแสดงความจานงการใช้ สิทธิฯ สาหรับการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายที่ได้ กรอกข้ อความครบถ้ วนและถูกต้ องชัดเจน
แบบฟอร์ มสามารถติดต่อขอรับได้ ที่
- ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริ ษัทที่ http://www.ferrum.co.th/investor_download_info.html
11.2. ใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนสาคัญใบแสดงสิทธิ (สาหรับระบบไร้ ใบหุ้น)
11.3. หลักฐานประกอบการจองซื ้อ
- บุคคลสัญชาติไทย : สาเนาบัตรประชาชนพร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
- บุคคลต่างด้ าว : สาเนาหนังสือเดินทางพร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
- นิตบิ คุ คลในประเทศ : สาเนาหนังสือรับรองบริ ษัท ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันใช้ สิทธิ
พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อพร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
- นิตบิ คุ คลต่างประเทศ : สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตังบริ
้ ษัทและ /หรื อหนังสือรับรอง ซึง่ รับรองโดย Notary Public
ที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง และเอกสารหลักฐานขอ งผู้มีอานาจลงลายมือชื่อพร้ อมรับรองสาเนา
ถูกต้ อง
11.4. เอกสารการชาระเงิน โดยมีวธิ ีการชาระเงิน ดังนี ้
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถชาระเงินในการใช้ สิทธิเป็ น
เช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรือดร๊ าฟท์ ที่สามารถเรี ยกเก็บได้ ในเขตกรุ งเทพมหานครภายใน 1 วันทาการ นับจากวัน
กาหนดการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ โดยขีดคร่ อมสัง่ จ่าย "บริ ษัท เฟอร์ รั่ม จากัด (มหาชน)" พร้ อมนาส่งสาเนาใบนาฝาก
ที่เขียน ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ตดิ ต่อไว้ ด้านหลัง หรื อโอนเงินสดเข้ าบัญชีเงินฝาก ชื่อบัญชี
“บริษัท เฟอร์ ร่ ัม จากัด (มหาชน)” ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก 3 (ทรูทาว
เวอร์ ) ประเภท บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 106-2-06633-1
ทังนี
้ ้ การใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ตอ่ เมื่อบริ ษัทสามารถเรี ยกเก็บเงินจานวนดังกล่าวได้ แล้ วเท่านัน้
และบริ ษัทขอสงวนสิทธิไม่รับเงินค่าซื ้อหุ้นสามัญเป็ นเงินสด
ทังนี
้ ้ การใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ตอ่ เมื่อบริ ษัทและ /หรื อตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ
เรี ยกเก็บเงินจานวนดังกล่าวได้ แล้ วเท่านัน้ หากบริ ษัทและ/หรื อตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินไ ม่วา่
ในกรณีใดๆ ที่ไม่ได้ เกิดจากความผิดของบริ ษัทและ/หรื อตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ บริ ษัทจะถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นันๆ
้ โดยบริ ษัทและ /หรื อตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ จะ
จัดส่งใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิพร้ อมกับเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ที่เรี ยกเก็บเงินไม่ได้ คืนให้ แก่ผ้ ถู ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกาหนดการใช้ สิทธิในครัง้ นันๆ
้
ทังนี
้ ้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญได้ ใหม่ในวั นกาหนดการใช้ สิทธิในครัง้ ต่อๆ
ไป เว้ นแต่การใช้ สิทธิครัง้ นัน้ จะเป็ นการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย บริ ษัทจะถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธินนๆ
ั ้ สิ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สิทธิ
ซึง่ บริ ษัทและตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี ้ยและ/หรื อค่าเสียหายอื่นใดไม่วา่ ในกรณีใดๆ

ขอแสดงความนับถือ

(
)
นางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวฒ
ั น์
บริ ษัท เฟอร์ รั่ม จากัด (มหาชน)

