เลขที่ใบจอง/Form No. ……..…………..………………

แบบฟอร์ มแสดงความจานงในการใช้ สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อีเอ็มซี จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (EMC-W5)
SUBSCRIPTION FORM FOR THE EXERCISE OF RIGHTS TO PURCHASE COMMON SHARES OF EMC PUBLIC COMPANY LIMITED No.5 (EMC-W5)

วันที่ยื่นความจานงในการใช้สิทธิ / Subscription Submission Date………….……………………
ทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิเลขที่/ Warrant holder registration No. ……………………………..

เรี ยน คณะกรรมการ บริ ษทั อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)
To The Board of Directors of EMC PUBLIC COMPANY LIMITED
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล) .............................…………… .............................…………… ..........วัน/เดือน/ปี เกิด .............................…………… สัญชาติ .........................…………………. เพศ ……………………..
I/We (Mr./ Mrs./Miss/ Juristic Person)
Date or Birth
Nationality
Sex
อาชีพ ………….......…….................... ที่อยูเ่ ลขที่ ........……......... ตรอก/ซอย .............................….……. ถนน …....................…...................... แขวง/ตาบล .......……............................. เขต/อาเภอ ……....……….......………...
Occupation
Address No.
Lane/Soi
Road
Sub-District
District
จังหวัด ...............…….….......................... รหัสไปรษณี ย์ .............…................. โทรศัพท์ ....................................................... ประเทศ …….....….............................................…….
Province
Postal Code
Telephone No.
Country
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี .......................………………………………… ประเภทการเสี ยภาษี
หักภาษี
ไม่หกั ภาษี
Tax ID No.
Type of Tax Planning
Tax to be deduced
Tax not to be deduced
โปรดระบุประเภทผูจ้ องซื้ อหุ้น พร้อมแนบสาเนาหลักฐานที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (Please specify type of subscriber and attach the evidence with certified true copy)

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
เลขบัตรประจาตัวเลขที่ ………………………………………………………………………………..
Thai Individual
ID Card No.
บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
ใบต่างด้าว / หนังสื อเดินทาง / เลขบัตรประจาตัวเลขที่ ………………………………………………..
Alien Individual
Alien Card/Passport / ID Card No.
นิติบุคคลสัญชาติไทย
เลขทะเบียนบริ ษทั ……………………………………………………………………………………..
Thai Juristic Entity
Company Registration No.
นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว
เลขทะเบียนบริ ษทั / เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี …………………………………………………………...
Alien Juristic Entity
Company Registration No. / Tax ID No.
ในฐานะผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ้นสามัญของบริ ษทั อีเอ็มซี จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (EMC-W5) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการจองซื้ อหุ้นสามัญของบริ ษทั อีเอ็มซี จากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
Being the warrant holder of EMC PUBLIC COMPANY LIMITED, I/ we hereby intend to exercise the right to purchase the common shares of EMC PUBLIC COMPANY LIMITED as follows:
1.
จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ขอใช้สิทธิ……………..................…………………….. หน่วย
Amount of the warrants to exercise
unit(s)
2.
อัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย : 1 หุ้นสามัญ ในราคาหุ้นละ 0.25 บาท (ราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิใหม่ตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ ซ่ ึ งมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตามที่
กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ข้อ 1.4)
The exercise ratio is 1 unit of warrant : 1 common share at the exercise price of Baht 0.25 per share. (New exercise price and exercise ratio is adjusted according to Clause 1.4 of the Terms and Conditions of warrant.
3.
รวมเป็ นเงินที่ตอ้ งชาระในการจองซื้ อหุ้นสามัญ ….............................….. บาท (........................................................................................................................) และค่าอากร..................บาท (……………………...………)
Totaling of payment
Baht
and duty stamps
Baht
4.
ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้ อหุ้นสามัญดังกล่าว ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินในเขตกรุ งเทพมหานครเท่านั้นโดย
I/We herewith submit for payment of the common shares that could be cashed in Bangkok only : by
เช็คธนาคาร / Cashier Cheque
ดร๊ าฟท์ / Draft
เช็คบุคคล / Cheque
เงินโอน / Cash Transfer
ตัว๋ แลกเงิน / Bill of Exchange
สัง่ จ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน บริษัท อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)”
Payable to “EMC PLC. FOR SHARES SUBSCRIPTION”
เลขที่เช็ค / Cheque No. ................……………................. วันที่ / Dated ........…………………............ ธนาคาร / Bank ……......….....………….............…........... สาขา / Branch…………..….................................…..……..
5.
ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ้นสามัญและขอรับทอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (ถ้ามี) ดังนี้
I/ we have delivered the warrant certificate and received the less warrants which are not exercised (If any) as follows:
ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิ ทธิจานวน ….………………………....…..ใบ ตามรายละเอียด ดังนี้
Amount of delivered warrants ………………………………… certificate(s) with the following details:
เลขที่ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ...................……….………........ จานวนหน่วย ...........….……..….…. หน่วย
Warrant certificate(s) No. ……………………………………. amount ….……………………….units
เลขที่ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ...................…….….………........จานวนหน่วย................……….….... หน่วย
Warrant certificate(s) No. ……………………………………. amount ….……………………….units
รวมจานวนหน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ส่งมา ...............………………..……….......…………... หน่วย
The total number of delivered warrants……………….…………………….………………………units
จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี)............................….…….………….... หน่วย
Amount of the less warrants which are not exercised ( if any)……………………………..……... units
6.
หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ (ผูจ้ องซื้ อหุ้นเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
When I/ we receive the above common shares as allotted to me, I/ we hereby agree to have either one of the following execution. ( Subscriber must choose one of the followings ) :
ให้ออกหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดาเนินการให้บริ ษทั .......................................................…................. สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่
….…................. นาหุ้นนั้นเข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก เพื่อเข้าบัญชีซ้ื อขายหุ้นเลขที่ ……………....................................... ซึ่ งข้าพเจ้ามีอยูก่ บั บริ ษทั นั้น
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.
ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้าบัญชี
ของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า
Issue the common shares certificates in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” and deposit those common shares with Thailand Securities Depository Company Limited under Issuer
Account for my/our name account number 600.
ให้ออกใบหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ายินดีที่จะมอบหมายให้บริ ษทั ดาเนิ นการใดๆ เพื่อทาให้การจัดทาใบหุ้นสามัญและการส่ งมอบใบหุ้นสามัญมาให้ขา้ พเจ้าภายใน 15 วัน
นับจากวันกาหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
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 days from each exercise date.
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซื้ อหุ้นสามัญจานวนดังกล่าว หรื อในจานวนที่ท่านจัดให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซื้ อหุ้นสามัญนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้ อหุ้นสามัญที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรี ยบร้ อย พร้ อม
เช็ค/ดร๊ าฟท์/แคชเชียร์ เช็ค/ตัว๋ แลกเงินธนาคาร/สาเนาใบนาฝากเงินฉบับจริ ง มาถึงบริ ษทั ภายในกาหนดระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ หรื อเช็ค/ดร๊ าฟท์/แคชเชียร์ เช็ค/ตัว๋ แลกเงินธนาคาร ไม่ผา่ นการชาระเงิ นจากธนาคาร ให้
ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สิทธิการจองซื้ อหุ้น
I/We, hereby, undertake to purchase the above amount of common shares or any amount as allotted to me and shall not cancel my subscription. If I/we do not deliver this subscription form which has been completely
filled in and cheque/draft/cashier cheque/bill of exchange/copy of the original deposit slip (Pay-in) to the company within notification period, or cheque/draft/cashier cheque/bill of exchange is refused from that bank, I/we shall
not intend to exercise the warrants.
.

ลงชื่อ/Signature ....…………………..…….………..............................................ผูจ้ องซื้ อหุ้นสามัญ(Subscriber)
( ..……............….................................…......................................... )

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญ / Subscription Receipt (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้ อความในส่ วนนี้ด้วย / Subscribers please also fill in this section)
วันที่รับใบจอง/Date ……..……………………....…….
เลขที่ใบจอง / Form No. ……………………….................................
บริ ษทั อีเอ็มซี จากัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก .....................................................………..………………….................………....…. เพื่อจองซื้ อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิของบริ ษทั อีเอ็มซี จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (EMC-W5)
EMC PUBLIC COMPANY LIMITED has received the money from
for a subscription of common shares of EMC PUBLIC COMPANY LIMITED No.5 (EMC-W5)
จานวนหุ้นสามัญที่ได้จากการขอใช้สิทธิ ….…………………..….……......…........ หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.25 บาท
รวมเป็ นเงินที่ชาระ ……….............…..……….……………….......... บาท (……..................................................................................................................................………..……………………..………. )
Amount of common shares received from the exercise of the right.............................................. shares at the price of 0.25 Baht/share. Totaling amount of Baht …………………………………….……………. Baht
(…………………………..……………….….…...…)
เช็คธนาคาร / Cashier Cheque
ดร๊ าฟท์ / Draft
เช็คบุคคล / Cheque
เงินโอน / Cash Transfer
ตัว๋ แลกเงิน / Bill of Exchange
เลขที่เช็ค/Cheque No.…………….…...................….วันที่ /Dated ………..…........................... ธนาคาร / Bank ..........................……………..................................... สาขา / Branch ...................................……………….……..…
จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี) / Amount of the less warrants which are not exercised (if any) ……………………………………………………………………..…. หน่วย /units.
เจ้าหน้าที่ผรู้ ับมอบอานาจ /Authorized Officer ...............................................................................…………
(
)

