
                                                                                                                                                                                                                                                                                  เลขท่ีใบจอง/Form No. …..…………..……………… 
   แบบฟอร์มแสดงความจํานงการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของ บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) คร้ังที ่1 (WHA-W1) 

   NOTIFICATION FORM FOR EXERCISE OF RIGHT TO PURCHASE COMMON SHARES OF WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1 
                                                                                                                                                                                                       วนัท่ียืน่ความจาํนงการใชสิ้ทธิ/ Date to notify the intention to exercise………………………………. 
                                                                                                                                                                                                       ทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเลขท่ี/ Warrant holder registration No. …………………………….. 
เรียน    คณะกรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
To       The Board of Directors of WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 
ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล)………………………………………………………………………วนั/เดือน/ปีเกิด …………………………………… สัญชาติ ……………………………… เพศ …………………… 
I/We (Mr./ Mrs./Miss/ Juristic Person)                                                                                                                Date or Birth                                                      Nationality                                                    Sex 
อาชีพ ……………………………………....ท่ีอยูเ่ลขท่ี ………….……..ตรอก/ซอย …………………………………. ถนน ………………………………………….….. แขวง/ตาํบล ………………………………….………  
Occupation                                                      Address No.                        Lane/Soi                                                             Road                                                                          Sub-District                                                     
เขต/อาํเภอ ………………………………จงัหวดั ……………………………… รหสัไปรษณีย ์…………………………..โทรศพัท ์………………………………………… ประเทศ …………………………………………    
District                                                         Province                                                  Postal Code                                                Telephone No.                                                           Country                                                                
เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี ………………………………………….……...               ประเภทการเสียภาษี                          หกัภาษี                          ไม่หกัภาษี 
Tax ID No.                                                                                                                  Type of Tax Planning                       Tax to be deduced              Tax not to be deduced 
โปรดระบุประเภทผูจ้องซ้ือหุน้ พร้อมแนบสาํเนาหลกัฐานท่ีลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง   (Please specify type of subscriber and attach the evidence with certified true copy) 
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย    
      Thai Individual  
 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดา้ว     
      Foreign Individual  
 นิติบุคคลสัญชาติไทย            
      Thai Juristic Entity 
 นิติบุคคลสัญชาติต่างดา้ว 
      Foreign Juristic Person  

เลขบตัรประจาํตวัเลขท่ี ……………………………………………………………………………….. 
ID Card No. 
ใบต่างดา้ว / หนงัสือเดินทาง / เลขบตัรประจาํตวัเลขท่ี ……………………………………………….. 
Foreigner Card/Passport / ID Card No. 
เลขทะเบียนบริษทั …………………………………………………………………………………….. 
Company Registration No.  
เลขทะเบียนบริษทั / เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี …………………………………………………………... 
Company Registration No. / Tax ID No.       

ในฐานะผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) ขา้พเจา้มีความประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) ตามรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
As a warrant holder of WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED, I/we, hereby, intend to exercise the right to purchase the common shares of WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED as stated below: 
1. จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิ…………………………………………..……… หน่วย 

Amount of the warrants to exercise                                                                                                          unit(s) 
2. อตัราการใชสิ้ทธิเท่ากบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย : 10.2396 หุน้สามญั  ในราคาหุน้ละ 3.4181 บาท หรือราคาการใชสิ้ทธิกรณีมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ ขอ้ 1.5                            
            The exercise ratio is warrant 1 unit(s): common share 10.2396 share(s), with the exercise price of Baht 3.4181 per share or adjusted price pursuant to Clause 1.5 of the Terms.                                                                             
3. รวมเป็นเงินท่ีตอ้งชาํระในการจองซ้ือหุน้สามญั ………………………… บาท (……………………………………………………………..) และค่าอากร………….…..บาท (……………………………………………) 

Totaling of payment                                                                                        Baht                                                                                                      and stamp duty                 Baht 
4. ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัดงักล่าว ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้นโดย 
             I/We herewith submit for payment of the common shares that could be cashed in Bangkok only : by 
              เช็คธนาคาร / Cashier Cheque                                   ดร๊าฟท ์/ Draft                                         เชค็บุคคล / Cheque                                     เงินโอน / Cash Transfer                       

ส่ังจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) เพ่ือจองซ้ือหลักทรัพย์” เลขท่ีบญัชี 147-3-13888-9  ประเภทบญัชีกระแสรายวนั ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาสุรวงศ ์
Payable to “I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD. FOR SUBSCRIPTION” a current account No. 147-3-13888-9, BANGKOK BANK PUBLIC CO., LTD. / SURAWONGSE Branch 
เลขท่ีเช็ค / Cheque No. ………………………………… วนัท่ี / Dated ………………………… ธนาคาร / Bank …………………………………………สาขา / Branch………………………………………….……. 

5. ขา้พเจา้ไดส่้งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัและขอรับทอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) ดงัน้ี 
 I/We, hereby, have delivered the warrant certificates and receive the less warrants, which are not exercised (if any) as follows:  

 ส่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน ………………………………………….ใบ  ตามรายละเอียด ดงัน้ี 
เลขท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิ ……………………………….…จาํนวนหน่วย ..…………………….หน่วย 
เลขท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิ ..………………………………...จาํนวนหน่วย ……………………...หน่วย 
รวมจาํนวนหน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีส่งมา …………………………………………………...หน่วย 
จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถา้มี) ………………………………………หน่วย 

Amount of delivered warrants ………………………………… certificate(s) with the following details: 
Warrant certificate(s) No.  ……………………………………. amount ….……………………….units 
Warrant certificate(s) No.  ……………………………………. amount ….……………………….units 
The total number of delivered warrants……………….…………………….………………….…...units 
Amount of the less warrants which are not exercised  ( if any)……………………………..……....units 

6. หากขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี (ผูจ้องซ้ือหุน้เลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
   If the common shares are allotted to me/us, I/we hereby agree to have either one of the following executed (Subscriber must choose one) 
 ใหอ้อกใบหุน้สามญัท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือของขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ยนิดีท่ีจะมอบหมายใหบ้ริษทัดาํเนินการใดๆ เพื่อทาํการจดัทาํใบหุน้สามญัและการส่งมอบใบหุน้สามญัมาใหข้า้พเจา้ภายใน 15 วนัทาํการ นบั

จากวนัท่ีใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ 
Issue the common share certificates in my name for the allotted amount of common shares. I/We hereby agree to assign the company to proceed in any manner to have the common share certificates made and 
delivered to me within 15 business days after the exercise date. 

 ใหอ้อกหุน้สามญัท่ีไดรั้บจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื่อผูฝ้าก” และดาํเนินการใหบ้ริษทั ………………………..………………….. สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี .…….……………นาํ
หุ้นนั้นเขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั เพื่อเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ลขท่ี ……………………………..………………ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันั้น (ช่ือผูใ้ชสิ้ทธิซ้ือตอ้งตรงกบัช่ือ
บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์มิฉะนั้นจะดาํเนินการออกใบหุน้ในช่ือของผูใ้ชสิ้ทธิซ้ือแทน) 
Issue the common shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and proceed for ……………………………..………………………….. Participant 
No.…….…………..…, to deposit those common shares with Thailand Securities Depository Company Limited for securities trading account No.…….….………….………….. that I/we have with the said 
Company. (The subscriber’s name must correspondent with the trading account name otherwise a share certificate will be issued in the name of subscriber) 

 ใหฝ้ากหุน้สามญัตามจาํนวนท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั” และนาํหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั โดยนาํเขา้บญัชีของบริษทั 
ผูอ้อกหลกัทรัพย ์ สมาชิกเลขท่ี 600 (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพยใ์นภายหลงัผูจ้องซ้ือหุน้จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามท่ีบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั กาํหนด) ในการน้ี ผูใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้จะตอ้งกรอก
รายละเอียดเพิ่มเติมใน "เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซ้ือหุน้สามญัเฉพาะผูท่ี้ประสงคน์าํหลกัทรัพยฝ์ากเขา้บญัชีผูอ้อกหลกัทรัพย ์ (Issuer Account) เท่านั้น" ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดไดท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทั (www.wha-
logistics.com) หรือขอรับไดท่ี้สถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิ  **ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่นาํฝากหุน้เขา้บญัชี 600 หากมีขอ้บ่งช้ีวา่ท่านอาจเป็นบุคคลอเมริกนั โดยจะดาํเนินการออกและจดัส่งใบหุน้ตามท่ีอยูข่า้งตน้ทาง
ไปรษณียล์งทะเบียน** 
Issue the common share in the name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.” and deposit those share with Thailand Securities Depository Co., Ltd. under Issuer Account for my name account number 600  
(For issuing a share certificate later, subscriber shall pay the fees as specified by Thailand Securities Depository Co., Ltd.)  In respect of this, the subscriber is required to fill in the additional form, namely 
“Additional supporting document ONLY for deposit into an Issuer Account”, in which it can be downloaded from the Company’s website (www.wha-logistics.com) or obtain at the place to exercise the WHA-W1. 
**If you have any indicia of US status, the Company reserves the right not to deposit shares under account number 600 and will issue and deliver share certificate to the address as stated above by registered mail.** 

               ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงวา่จะซ้ือหุน้สามญัจาํนวนดงักล่าว หรือในจาํนวนท่ีท่านจดัให ้ และจะไม่ยกเลิกการจองซ้ือหุน้สามญัน้ี แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซ้ือหุน้สามญัท่ีไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบร้อย พร้อม
เช็ค / ดร๊าฟท ์/ แคชเชียร์เช็ค /เงินสด  มาถึงบริษทัภายในกาํหนดระยะเวลาแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิ หรือเช็ค / ดร๊าฟท ์/ แคชเชียร์เช็คไม่ผา่นการชาํระเงินจากธนาคาร ใหถื้อวา่ขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคใ์ชสิ้ทธิการขอซ้ือหุน้ 
               I/We, hereby, undertake to purchase the above amount of common shares or any amount as allotted to me. I shall not cancel my subscription, If I/we do not deliver this subscription form which has been completely 
fitted in and cheque/ draft / cashier cheque / cash to the company within notification period or cheque / draft  / cashier cheque be refused from that bank, it shall be deemed that I/we do not intend to exercise the warrants. 

  ลงช่ือ/Signature ……………………………..…………………………… ผูจ้องซ้ือหุน้สามญั (Subscriber) 
                         ( ……………………………..……………………………. ) 

หลกัฐานการรับฝากการจองซือหุ้นสามัญ / Subscription Receipt (ผู้จองซือโปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้วย / Subscribers please also fill in this section) 
วนัทีรับใบจอง/Date …………………………………                                                            เลขทีใบจอง / Form No. …………………………………………… 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บเงินจาก  ……………………………..………………………………… เพื่อจองซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED has received the money from ………………………………………… for a subscription of common shares of WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 
จาํนวนหุน้สามญัท่ีไดจ้ากการขอใชสิ้ทธิ……………………………..………… หุน้ ในราคาหุน้ละ ………………บาท  รวมเป็นเงินท่ีชาํระ ………………………………………………บาท 
………………………………………………………………………………………………) 
Amount of common shares received from the exercise of the right. …………….……………… shares.  At the price of Baht/share …………….Baht. Totaling amount of Baht …………………………………….……………. 
(………………………………………………………………………………………………) 
 เงินโอน / Cash Transfer                                  เช็คธนาคาร / Cashier Cheque                                 ดร๊าฟท ์/ Draft                                     เช็คบุคคล / Cheque     
เลขท่ีเช็ค / Cheque No. ……………….………………… วนัท่ี /Dated ………………………………… ธนาคาร / Bank ……………………………………………… สาขา / Branch . ……………………………………………… 
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถา้มี) / Amount of the less warrants which are not exercised (if any) ……………………………………………………………………..…. หน่วย / units. 

                                                         เจา้หนา้ท่ีผูรั้บมอบอาํนาจ /Authorized Officer ..…………………………….………………………    



เร่ือง 

 

subject:  

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ (XE) ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  คร้ังสดุท้าย 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) (WHA-W1)   

Notification of the Last Exercise (XE) of  WHA-W1 

ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่าน
ทราบว่า 
      We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows. 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
 WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 

  WHA-W1 

 วนัขึน้เครื่องหมายเพ่ือรับสิทธิประโยชน์ (X-Date)   XE     07/02/2020 

 วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)    12/02/2020 

 อัตราส่วน (Exercise ratio)    
              ใบแสดงสิทธฯิ (Warrants) : หุน้สามัญ (Common 
shares)  

  1:10.2396 

 ราคาหนว่ย/หุน้/บาท (Exercise price (Baht per share))    3.4181   

 ก าหนดวันจองซื้อระหวา่งวนัที่ (Exercise Date)     18/02/2020 - 03/03/2020 

 วันที่บันทึกการยกเลิกการรับฝาก (Delisting Date)  12/02/2020 

 ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ท่านมหีุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ   
 (Your existing shares as bookclose date)  

  .......(2).......   หุ้น (shares)  

 ถ้าทา่นมอบหมายให้บริษัทฯ น าส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพ่ือใช้
สิทธ ิ
 ในการจองซื้อฯ ทา่นต้องน าส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษทัฯ  
 (Documents Required) 

1. ใบจองซื้อฯ  
(Registration Form) 

2. เช็คช าระการจองซื้อ หรือใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ
ในใบจองฯ  

(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน รับรองส าเนาถูกต้อง 
(Certified true copy of the identification card or passport) 

 

 
  ตดิต่อภายในวันที่ (contact within) 
 
          21/02/2020  
 
 
**เพ่ิมเติม (Remark) : กรณบัีตรประชาชน
ตลอดชีพให้แนบส าเนาทะเบียนบ้าน  

 
 

 



 

 

WHA 002/2563 

 วนัท่ี 27 มกราคม 2563 

เร่ือง เร่ืองแจ้งกําหนดการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ WHA-W1 ครัง้สดุท้าย 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

  ตามที่ บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ครัง้ที่  1 (WHA-W1) โดยมีกําหนดการใช้สิทธิทุกวนัที่ 25 มิถุนายน และ  
25 ธนัวาคม ของทกุปี และมีกําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายในวนัท่ี 4 มีนาคม 2563  

  ในการนี ้บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการแจ้งความจํานงการใช้สิทธิที่จะซื อ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ          
ตาม ใบสาํคญัแสดงสทิธิ WHA-W1 ครัง้สดุท้าย ดงันี ้ ้

 1. วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ   

  วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2563 ถึงวนัท่ี 4 มีนาคม 2563  

 2.  ระยะเวลาการหยุดพักการซือ้ขายใบส าคัญแสดงสิทธิ (ขึน้เคร่ืองหมาย SP)  

  บริษัทฯ จะขอให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหยุดพกัการซือ้ขายใบสําคญัแสดงสิทธิ WHA-W1  
โดยขึน้เคร่ืองหมาย SP บนหลกัทรัพย์ WHA-W1 ตัง้แตว่นัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2563 ถึงวนัท่ี 4 มีนาคม 2563   

 3. การสิน้สภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิ  

  ใบสําคญัแสดงสิทธิ WHA-W1 จะหมดอายแุละสิน้สดุการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย ตัง้แตว่นัท่ี 5 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป  

 4. ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย 

  ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ  WHA-W1 สามารถแจ้งความจํานงใช้สิทธิได้ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพนัธ์ ถึง     
3 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ของวนัทําการ  

 5. วันก าหนดการใช้สิทธิ 

  วนัท่ี 4 มีนาคม 2563 
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  6. อัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ 

  ใบสําคญัแสดงสิทธิ WHA-W1 จํานวน 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้ นสามญัได้จํานวน 10.2396  หุ้ น ในราคา 
หุ้นละ 3.4181 บาท 

  หมายเหตุ  :  อัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิดังกล่าว  เป็นอัตราที่ปรับสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ
ตามข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือหุ้ นสามญัของ 
บริษัทฯ แล้ว 

 บริษัทฯ จะออกหุ้นสามญัเป็นจํานวนเต็มไม่เกินจํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิ คูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ 
(หากมีเศษของจํานวนหุ้นสามญัที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ ให้ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้) และจํานวนเงิน
ในการใช้สทิธิจะคํานวณโดยจํานวนหุ้นท่ีได้จากการใช้สทิธิคณูด้วยราคาใช้สทิธิ 

 7. เอกสารและหลักฐานในการแจ้งความจ านงขอใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ 

  ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องยื่นเอกสารแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ
ดงันี ้

  7.1 ใช้สทิธิโดยการใช้ใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

   7.1.1 ยื่นแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซื อ้หุ้ นสามัญปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย      
(“แบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิ”) ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการพร้อมลงนามโดย                    
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่บริษัทฯ  ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถขอรับแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิได้ที่สถานท่ี 
ที่ติดตอ่ในการใช้สทิธิ หรือดาวน์โหลดได้จากเว็ปไซด์ของบริษัทฯ http://wha-th.listedcompany.com/warrant.html  

   7.1.2 นําสง่ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิตามแบบที่ บริษัท ศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั กําหนด ตามจํานวนที่ระบใุนแบบแสดงความจํานงการใช้สทิธิให้แก่บริษัทฯ 

  7.2 ใช้สทิธิในระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ (scripless)  

   ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิต้องแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอถอน
ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิตามที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
กําหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลกัทรัพย์ที่ทําหน้าที่เป็นนายหน้าซื อ้ขายหลกัทรัพย์ (broker) ของท่าน และบริษัทหลกัทรัพย์
ดงักล่าวจะดําเนินการแจ้งต่อบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อถอนใบสําคญัแสดงสิทธิหรือออก       
ใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ เพื่อนําไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัที่จะยื่นตอ่บริษัทฯ เพื่อดําเนินการใช้
สทิธิตามที่ระบไุว้ในข้อ 7 

http://wha-th.listedcompany.com/warrant.html
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   อนึ่ง เพื่อความชดัเจนในขัน้ตอนและรายละเอียด  ขอแนะนําให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิติดตอ่
สอบถามเก่ียวกบัขัน้ตอนและวิธีการรวมทัง้ระยะเวลาดําเนินการตามข้อนี ้ได้จากบริษัทหลกัทรัพย์ที่ทําหน้าที่เป็นนายหน้า
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ (broker) ของทา่น 

  7.3 หลกัฐานประกอบการใช้สทิธิ 

 1)  บคุคลสญัชาติไทย  : สําเนาบตัรประชาชน หรือสําเนาบตัรข้าราชการ หรือสําเนา
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการ
เปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล ซึ่งทําให้ช่ือ/ช่ือสกุล ไม่ตรงกับใบสําคญั
แสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น 
ใบแจ้งเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล เป็นต้น) พร้อมรับรองสําเนา
ถกูต้อง 

 2) บคุคลตา่งด้าว  : สาํเนาใบตา่งด้าว หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทางที่ยงัไมห่มดอาย ุ
พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

 3) นิติบคุคลในประเทศ  : สําเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์     
อายไุม่เกิน 1 ปี นบัจากวนัที่ยื่นแบบแสดงความจํานงการใช้
สิทธิซือ้หุ้นสามญั พร้อมรับรองสําเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้
มีอํานาจที่มีช่ือปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนัน้ และ
เอกสารหลกัฐานของกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือตาม 
1) หรือ 2) แล้วแตก่รณี พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

 4) นิติบคุคลตา่งประเทศ  : สาํเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public ของ
ประเทศที่ออกเอกสารนัน้ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดย
กรรมการผู้มีอํานาจ และเอกสารหลกัฐานของกรรมการผู้มี
อํานาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี พร้อม
รับรองสาํเนาถกูต้อง 

 5)   คสัโตเดียน (Custodian)  : สาํเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public ของ
ป ร ะ เ ท ศ ที่ อ อ ก เ อ ก ส า ร นั ้น  พ ร้ อ ม ห นั ง สื อ แ ต่ ง ตั ง้ 
คสัโตเดียน หนงัสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) และเอกสารหลกัฐาน
ของผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี 
พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

   ทัง้นี ้หากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กลา่วข้างต้น 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นัน้ๆ  อย่างไร     
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ก็ตาม บริษัทฯ สามารถใช้ดลุพินิจในการพิจารณาให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้ตามความ
เหมาะสม 

 8. วิธีช าระเงนิ 

  ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั จะต้องชําระเงิน  ตามจํานวนที่ระบุในแบบ
แสดงความจํานงการใช้สทิธิ โดยชําระได้ดงันี ้

  8.1 เช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินของธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขต
กรุงเทพมหานคร ภายใน 1 (หนึ่ง) วันทําการนับจากวันที่แจ้งความจํานงการใช้สิทธิ โดยขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย  
“บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) เพื่อจองซือ้หลักทรัพย์” 

  8.2 โอนเงินสดเข้าบญัชีเงินฝากในช่ือบญัชี “บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 
เพื่อจองซือ้หลักทรัพย์” เลขที่บญัชี 147-3-13888-9 ประเภทบญัชี กระแสรายวนั ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) สาขา 
สรุวงศ์ และนําสง่หลกัฐานการโอนเงินภายในวนัใช้สิทธิให้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) มาพร้อมกบั
แบบแสดงความจํานงการใช้สทิธิ 

  ทัง้นี ้การใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัดงักล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้เรียกเก็บเงินดงักล่าวได้แล้ว
เท่านัน้ หากเรียกเก็บไม่ได้ด้วยเหตผุลใดๆ ที่มิได้เกิดจากบริษัทฯ ให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และ
บริษัทฯ ตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการใช้สิทธิโดยให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวอีก
ตอ่ไป โดยผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมการโอนเงินหรือคา่ธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสาํนกั
หกับญัชีหรือเช็คตา่งธนาคาร (ถ้ามี) 

 9. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ 

 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) 

540 อาคารเมอร์คิวร่ี ทาวเวอร์ ชัน้ 18 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี 

เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท์ : (662) 658-5800 ตอ่ 305 

โทรสาร : (662) 658-5779 

Website : www.ivglobal.co.th 

 

  บริษัทฯ จะไมรั่บการแสดงความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัทางไปรษณีย์ และไมรั่บชําระเงินคา่ใช้สทิธิ
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 10. เงื่อนไขอื่นๆ 

  หากบริษัทฯ ได้รับหลกัฐานใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง 
หรือจํานวนเงินท่ีบริษัทฯ ได้รับชําระไมค่รบตามจํานวนที่ระบไุว้ในแบบแสดงความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั หรือบริษัทฯ  
ตรวจสอบได้ว่า ข้อความที่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ กรอกลงในแบบแสดงความจํานงการใช้
สิทธิซือ้หุ้นสามญันัน้ไมค่รบถ้วนหรือไม่ถกูต้อง ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องทําการแก้ไข
ให้ถกูต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจํานงใช้สิทธิ หากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ทํา
การแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทฯ จะถือวา่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิแสดงเจตนายกเลกิการใช้สทิธิซือ้หุ้น
สามญั และบริษัทฯ จะจัดส่งเช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินของธนาคารที่ได้รับ (แล้วแต่กรณี) และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวัน
กําหนดการใช้สิทธิ  ให้ถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบีย้
และ/หรือคา่เสยีหายอื่นใด ไมว่า่กรณีใดๆ  

  ในกรณีที่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ชําระจํานวนเงินในการใช้สิทธิไม่
ครบถ้วน บริษัทฯ มีสทิธิแตเ่พียงผู้ เดียวที่จะถือวา่จํานวนหุ้นสามญัที่จองซือ้มีจํานวนเทา่กบัจํานวนที่จะได้รับตามจํานวนเงิน
ในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับชําระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนัน้ การกระทําใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือว่าเป็นที่สดุ 
โดยบริษัทฯ ถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางสว่น และใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่มีการใช้ สิทธิ
ดงักลา่ว ให้ถือวา่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิแสดงเจตนายกเลกิ และบริษัทฯ ตกลงให้ถือเป็นการยกเลกิการใช้สทิธิโดยให้ถือวา่
หมดสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่วอีกตอ่ไป 

 
 จึงเรียนมาเพี่อทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 (นางสาวจรีพร จารุกรสกลุ) 
 ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่บริษัทฯ 
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