
 
 เลขท่ีแบบแจง้ความจาํนง / Intention notification number ………………………………………… 

แบบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของ บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)  “III-W1  คร้ังที่ 1 (การใช้สิทธิคร้ังที่ 4)” 

Form of notice to exercise the Warrants of Triple i Logistics Public Company Limited “III-W1 No.1 ( Exercise Period No. 4)” 

เรียน   คณะกรรมการบริษทั บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                     วนัท่ียื่นความจาํนงการใชสิ้ทธิ ……………………………………………………… 

To      The Board of Directors of Triple i Logistics Public Company Limited                                                                                                                  Date to notify the intention to exercise 

              ขา้พเจา้ (นาย / นาง / นางสาว / นิติบุคคล) .............................................................................................................................  วนั/เดือน/ปีเกิด ........................................................................ สัญชาติ ................................ เพศ ......................................  

              I/We (Mr. / Mrs. / Miss / Juristic Person)                                                                                                                                Date of Birth                                                                             Nationality                            Gender                   

              อาชีพ .........................................................ท่ีอยู่เลขท่ี ................................ ตรอก/ซอย ........................................... ถนน........................................  แขวง/ตาํบล ......................................... เขต/อาํเภอ ..........................................................................  

              Occupation                                                 Address number                        Lane/Soi                                                Road                                          Sub-district                                           District                                           

              จงัหวดั ...................................................... รหัสไปรษณีย ์................................................. ประเทศ .......................................................................... หมายเลขโทรศพัท.์..........................................................................................................................  

              Province                                                     Postal Code                                                      Country                                                                            Telephone number                                                            

                           □ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย   เลขท่ีบตัรประจาํตวัประชาชน .……………………….……….……………        □ บุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว   เลขท่ีหนงัสือเดินทาง / ใบต่างดา้ว ………………………… 

                                     Thai individual person             Identification card number                                                                                               Foreign individual person        Passport number 

                           □ นิติบุคคลสัญชาติไทย           เลขทะเบียนนิติบุคคล .………………………………………………………       □ นิติบุคคลซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว           เลขทะเบียนนิติบุคคล .…………………………………..… 

                                    Thai juristic person              Corporate registration number                                                                                         Foreign juristic person                  Corporate registration number 

โปรดแนบหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้ง / Please attach a certified true copy of supporting documents for the exercise of the Warrants 

ในฐานะผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน)  (“บริษทัฯ”) ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ตามรายละเอียดต่อไปน้ี 

being a Warrant Holder of Triple i Logistics Public Company Limited (the “Company”), I/We hereby intend to exercise the rights to purchase the Company’s ordinary shares as stated below: 

จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีขอใช้สิทธิ (หน่วย) 

Number of Warrants to be exercised (Unit) 

อัตราการใช้สิทธิ (วอแรนท์ : หุ้น) 

Exercise Ratio (Warrant : Share) 

จํานวนหุ้นสามัญท่ีได้จากการใช้สิทธิ (หุ้น) 

Number of ordinary shares derived 

From the exercise of Warrants (Shares) 

ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 

(บาท/หุ้น) 

Exercise Price  

(Baht per share) 

รวมเป็นเงินท่ีต้องชําระในการจองซื้อหุ้นสามัญ (บาท) 

Totaling of payment of the subscribed shares (Baht) 

 1 : 1  6.00  

             พร้อมน้ี ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าว ท่ีธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัทาํการ ชาํระโดย 

              I/We herewith submit the payment to purchase such ordinary shares that can be collected in Bangkok within 1 Business day which paid by 

                         □ เช็คบุคคล Cheque                      □ แคชเชียร์เช็ค Cashier’s Cheque                   □ ดร๊าฟท ์Bank Draft                  □ เงินโอน Money Transfer 

                         เลขท่ีเช็ค / Cheque Number .......................................... ลงวนัท่ี / Dated....................................... ธนาคาร / Bank ................................................. สาขา / Branch..................................................... 

                        ส่ังจ่าย “บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบีเอสที จาํกดั (มหาชน) เพ่ือจองซ้ือหุ้น ” บญัชีเลขท่ี 049-3-14389-9 ประเภทบญัชี กระแสรายวนั ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกดั )มหาชน(  สาขา ถนนวิทยุ 

                         Payable to “KTBST Securities Public Company Limited for Share Subscription”, Account number 049-3-14389-9, Current account, Siam Commercial Bank Plc., Wireless Road Branch. 

             ขา้พเจา้ไดส่้งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิ / ใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ และขอรับทอนใบสําคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) 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: 

                         □ ส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิ จาํนวน .....................................................................ใบ ตามรายละเอียดดงัน้ี            Amount of delivered Warrants ………………………………..…… certificate(s) with the following details: 

                                  เลขท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิ ................................................ จาํนวนหน่วย ..............................................หน่วย       Warrant Certificate(s) number ………………………………. amount ……………..…………….. units 

                                  เลขท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิ ................................................ จาํนวนหน่วย ..............................................หน่วย       Warrant Certificate(s) number ………………………………. amount ……………….…….....….. units 

                                  รวมจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธทิี่ส่งมา ................................................................................................หน่วย        Total number of delivered Warrants ……..………………………………..……….…......….…. units 

                                  จาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถา้มี) ....................................................................................หน่วย        Amount of the remaining Warrants which are not exercised (if any) …......……........................…. units 

                        □ ใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ เลขท่ี …………………………. จาํนวน ..................................................หน่วย        Warrant Substitute number ……………….…………………. amount …………...….………..….. units 

              เม่ือขา้พเจา้ไดร้ับการจดัสรรหุ้นสามญัดงักล่าว ขา้พเจา้ตกลงให้บริษทัฯ ดาํเนินการส่งมอบหุ้น ดงัน้ี (โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) : 

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

                         □ ให้ออกใบหุ้นสําหรับหุ้นท่ีไดร้ับการจดัสรรในนามของ “บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือผูฝ้าก” และดาํเนินการให้บริษทั............................................................................ 

                                   สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี ……..……….…... (ระบุช่ือใดช่ือหน่ึงตามรายช่ือท่ีปรากฏดา้นหลงัแบบฟอร์มน้ี) นาํหุ้นนั้นเขา้ฝากไวก้บั “บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือผูฝ้าก” 

                                   เพ่ือเขา้บญัชีซ้ือขายหุ้นเลขท่ี ……………………….………………………………………………..……..  ซ่ึงขา้พเจา้มีอยู่กบับริษทันั้น 

                                   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. 

                         □ ให้ออกใบหุ้นสําหรับหุ้นท่ีไดร้ับการจดัสรรในนามของขา้พเจา้และส่งใบหุ้นให้แก่ขา้พเจา้ทางไปรษณีย ์โดยขา้พเจา้อาจไดร้ับใบหุ้นภายหลงัจากท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรับหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรัพย ์ 

                                   จดทะเบียน และอนุญาตให้ทาํการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 

                                   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. 

              ขา้พเจา้ตกลงยนืยนัว่าจะไม่เพิกถอนการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั และหากขา้พเจา้ไม่ส่งใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบร้อย พร้อมดว้ย เช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท ์มาถึงบริษทัฯ ภายในกาํหนด

ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ หรือหาก เช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท ์ท่ีส่ังจ่ายไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถือว่าการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ 

              I/We hereby confirm that this subscription is irrevocable. If I/We do not return this duly completed Form of notice to exercise the Warrants, with payment (Cheque, Cashier’s Cheque or Bank Draft) to the Company within the period for the 

notification of the intention to exercise the Warrants or the Cheque, Cashier’s Cheque or Bank Draft has not been honored, it shall deem that the notification of the intention to exercise the Warrant is nullified without being exercised. 

ลงช่ือ/Signed ..................................................................................... ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ / Warrant Holder 

                                                                                                                                                                                                                                                   (                                                                                             ) 

หลกัฐานการรบัแบบแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิของ III-W1 ครัง้ท่ี1 (การใช้สิทธิครัง้ท่ี4) (ผู้จองซ้ือโปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย) 

SUBSCRIPTION RECEIPT for III-W1 No.1 ( Exercise Period No. 4) (SUBSCRIBER PLEASES ALSO FILL IN THIS PORTION) 

วนัท่ี / Date …………………………………………….. เลขท่ีใบจอง / Intention notification Number ……………………………………………... 

บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน)  ไดร้ับเงินจาก (ช่ือตามแบบแจง้ความจาํนง) ……………………………………………………………...…..…. เพ่ือใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิ III-W1 

Triple i Logistics Public Company Limited has received money from (Name as specified in notification form)………………………………….  to purchase the ordinary shares of Triple i Logistics Public Company Limited under Warrants “III-W1” 

จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีขอใช้สิทธิ (หน่วย) 

Number of Warrants to be exercised (Unit) 

อัตราการใช้สิทธิ (วอแรนท์ : หุ้น) 

Exercise Ratio (Warrant : Share) 

จํานวนหุ้นสามัญท่ีได้จากการใช้สิทธิ (หุ้น) 

Number of ordinary shares derived 

From the exercise of Warrants (Shares) 

ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น) 

Exercise Price (Baht per share) 

รวมเป็นเงินท่ีต้องชําระในการจองซื้อหุ้นสามัญ (บาท) 

Totaling of payment of the exercised shares (Baht) 

 1 : 1  6.00  

             □ เช็ค Cheque                  □ แคชเชียร์เช็ค Cashier Cheque                 □ ดร๊าฟท ์Bank Draft                 □ เงินโอน Money Transfer 

               เลขท่ีเช็ค / Cheque Number ..................................................... ลงวนัท่ี / Dated................................................... ธนาคาร / Bank ................................................................ สาขา / Branch............................................................................................. 

□ ออกใบหุ้นในนามบริษทัศูนยร์ับฝากฯ เพ่ือ /Issue the share certificate in the name of TSD for สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี/Participant number..............................บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ลขท่ี/Securities trading account No………………….………….……. 

□ ออกใบหุ้นในนามผูจ้อง / Issue the share certificate in the name of subscriber 

เจา้หนา้ท่ีผูร้ับมอบอาํนาจ / Authorized Officer ……………………………………………………….. 

 



ชื�อหุน้ RO............................................................

(เพื�อธุรกจิ)

(เพื�อธุรกจิ)

ชื�อหุน้ RO............................................................บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน)

82/2 อาคารซีอารซีทาวเวอร์ ช� ัน 9,18, 39, 52 ออลซีซ ั�นส์เพลส ถนนวิทย ุ       

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330          โทร. 02-351-1801

เลขประจําตัวผู้เสียภาษี  0107561000234

เพื�อเข้าบัญชี  บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน) เพื�อจองซื�อหุ้น                          

KTBST Scurities PCL. For Share Subscription

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน)

82/2 อาคารซีอารซีทาวเวอร์ ช� ัน 9,18, 39, 52 ออลซีซ ั�นส์เพลส ถนนวิทย ุ       

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330          โทร. 02-351-1801

เลขประจําตัวผ ูเ้สียภาษี  0107561000234

เพื�อเข้าบัญชี  บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน) เพื�อจองซื�อหุ้น                          

KTBST Scurities PCL. For Share Subscription

Warrant Exercise

Warrant Exercise

หมายเลขโทรศัพท์
phone number

หมายเลขโทรศัพท์
phone number




