แบบฟอร์มแสดงความจํานงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 8
Subscription form for exercise of right to purchase ordinary shares of Eureka Design Public Company Limited No.8 (UREKA-W2)
เลขที่ใบจอง / Form No. ……………………………

วันทีย่ ื่นความจํานงการใช้สทิ ธิ / Subscription Submission Date………………………………………………………….
ทะเบียนผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิเลขที่ / Warrant holder registration No....................................................

เรียน คณะกรรมการ บริษทั ยูเรกา ดีไซน์ จํากัด (มหาชน)
To The Board of Directors of Eureka Design Public Company Limited
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล) / (Mr./Mrs./Miss/Juristic person) …………………….……………………….……… นามสกุล / Surname…………………….…………………………………..…..
วัน/เดือน/ปีเกิด / Birth Date………..…/…………./……..…… เพศ / Sex……………..… สัญชาติ / Nationality……………...…….. อาชีพ / Occupation……………………………………..…….…...
บ้านเลขที่ปัจจุบัน / Address No. ....................... ตรอก/ซอย / Soi…………..…………… ถนน / Road……………………………… แขวง/ตำบล / Sub-District…………………………….….……..
เขต/อําเภอ / District…………….……………………………….…. จังหวัด / Province……………………..………….…………………….. รหัสไปรษณีย์ / Postal Code……………………………………….…….
โทรศัพท์ / Telephone…………………….………………………… เลขประจําตัวผู้เสียภาษี / Tax ID No……………………………………………
ประเภทการเสียภาษี / Type of Tax Planning
 หักภาษี / Tax to be deducted
 ไม่หักภาษี / Tax not to be deducted
โปรดระบุประเภทผู้จองซือ้ หุ้น พร้อมแนบสำเนาหลักฐานทีล่ งนามรับรองสำเนาถูกต้อง / Please specify type of subscribers and attach the evidence with certified true copy
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย / Thai Individual
เลขบัตรประจําตัว เลขที่ / Identification No. ……………………………………………………………………………………………………....
 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว / Alien Individual
ใบต่างด้าว / Alien card, หนังสือเดินทาง / Passport, เลขบัตรประจําตัวเลขที่ / ID card No. …………….…………………...
 นิติบุคคลสัญชาติไทย / Thai Juristic Entity
เลขทะเบียนบริษัท / Company Registration No. ………………………………………………………………………………………………...
 นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว / Alien Juristic Entity
เลขทะเบียนบริษัท / Company Registration No. ………………………………………………………………………………..……………....
ในฐานะผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษทั ยูเรกา ดีไซน์ จํากัด (มหาชน) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะใช้สทิ ธิในการจองซื้อหุน้ สามัญของ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จํากัด
(มหาชน) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ / Being the warrant holder of Eureka Design Public Company Limited, I hereby intend to exercise the right to purchase the
ordinary shares of Eureka Design Public Company Limited as follow :
1. จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิทขี่ อใช้สทิ ธิ / Amount of the warrants to exercise……………………………………………………………………….………………………………..หน่วย / Unit
2. จํานวนหุน้ สามัญที่ได้จากการขอใช้สิทธิ / Amount of the ordinary shares received from the exercise of the warrants………………………………………..………..………………หุ้น
อัตราการใช้สทิ ธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : 1 หุ้นสามัญ ในราคาหุน้ ละ 1 บาท เว้นแต่จะมีการปรับราคาและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
The exercise ratio : 1 warrant : 1 ordinary share at the exercise price of 1 Baht per share or adjusted price and/or ratio as refer in the Terms and Conditions
of Warrant
3. รวมเป็นเงินที่ตอ้ งชําระในการจองซื้อหุน้ สามัญ / Totaling of payment…………………………………………...บาท / Baht และ ค่าอากร / and duty stamps.................. บาท / Baht
4. ข้าพเจ้าได้ชําระเงินค่าจองซือ้ หุ้นสามัญดังกล่าว โดย / Therewith submit for payment of the ordinary shares by
 เช็ค / Cheque  แคชเชียร์เช็ค / Cashier Cheque
 ตั๋วแลกเงินธนาคาร / Bill of Exchange
 เงินสด / Cash
 เงินโอน / Transfer
สั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บมจ. ยูเรกา ดีไซน์” ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดวงศกร สายไหม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 614-2-19999-6 : Payable to
“บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บมจ. ยูเรกา ดีไซน์” KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED, TALAT WONGSAKON SAI MAI BRANCH, SAVING DEPOSIT ACCOUNT NO.
614-2-19999-6
เลขที่เช็ค / Cheque
No. ………………………………..…….. วันที่ / Date……………..………………. ธนาคาร / Bank……………..…………………….. สาขา / Branch…………..…………………………………………..……….…..……..
5. ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญและขอรับทอนใบสําคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ดังนี้
I have delivered the warrant certificates and receive the less warrants, which are not exercised (if any) as follows:
ส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน / Amount of Delivered warrants……………….…………........ ใบ Certificate (s) ตามรายละเอียดดังนี้ / with the following details :
เลขที่ใบสําคัญ / Warrant Certificate(s) No. ………………………………………..……………………..………………. จำนวน / Amount…………………………………………………………หน่วย / Unit
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี) / Amount of the less warrants which are not exercised (If any)…………………………………………………………………หน่วย / Unit
6. หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ ( ผู้จองซื้อหุ้นเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
If the ordinary shares are allotted to me, I hereby agree to have either one of the following executed (Subscriber must choose one)
 ให้ออกหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” และดำเนินการให้ บริษัท ………………………..………………………..………………
สมาชิกผู้ฝากเลขที่………………………………..… นําหุ้นนั้นเข้าฝากไว้กับ บริษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก เพือ่ เข้าบัญชีซื้อขายหุน้ เลขที่……………………..……………
ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษทั นัน้ ภายใน 7 วันทําการนับจากวันกําหนดการใช้สิทธิ
Issue the ordinary shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and proceed for ............................................................
Participant No. ………………..…………………to deposit those ordinary shares with Thailand Securities Depository Company Limited for securities trading account No.
....................................... I have with that company within 7 business days from the exercised date.
 ให้ออกใบหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ายินดีที่จะมอบหมายให้บริษัทดำเนินการใด ๆ เพือ่ ทำาให้การจัดทำาใบหุ้นสามัญและการส่งมอบใบหุ้นสามัญมา
ให้ข้าพเจ้าภายใน 15 วันทําการนับจากวันกําหนดการใช้สทิ ธิ / Issue the ordinary share certificates in my name for the allotted amount of ordinary shares, I hereby
agree to assign the company to proceed in any manner to have the ordinary share certificates made and delivered to me within 15 business days from the
exercised date.
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะรับซือ้ หุ้นสามัญจํานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุน้ สามัญนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่สง่ ใบจองซื้อหุน้ สามัญที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วน เรียบร้อย
พร้อมเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตัว๋ แลกเงิน มาถึงบริษัทภายในกําหนดระยะเวลาแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ หรือเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตั๋วแลกเงินไม่ผ่านการชําระเงินจากธนาคารให้ถอื ว่าข้าพเจ้า
แสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สิทธิการจองซื้อหุน้ / I hereby undertake to purchase the above amount of ordinary shares or any amount as allotted to me. I shall not
cancel my subscription, if I do not deliver this subscription form which has been completely filled in and cheque/cashier cheque/bill of exchange/cash to
the company within notification period or cheque/cashier cheque/bill of exchange is been refused from the bank, I shall not intend to exercise the warrants.
ลงชือ่ / Signature………………………………..……………………………..ผู้ขอใช้สิทธิซื้อหุน้ สามัญ / Subscriber
(…………………………………………………………………..)
บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง)……………………………………………………วันทีร่ ับใบจอง / Date ………………………………………………………………………………..
Eureka Design Public Company Limited has received the money from (Name of Subscriber) …………………………………………………………………………………………………..………..
เพื่อจองซื้อหุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิของ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) / For a subscription of ordinary shares of Eureka Design Public Company Limited
จํานวนหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สทิ ธิ / Amount of ordinary shares received from the exercise of the right……………..………หุ้น / Shares ในราคาหุ้นละ 1 บาท/ at the price
of 1 Baht per share จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน / Amount of the less warrants which are not exercised ............................หน่วย/ Unit ชำระโดย / payment by
 เงินสด / Cash  เงินโอน / Transfer  เช็ค / Cheque  แคชเชียร์เช็ค / Cashier Cheque  ตัว๋ แลกเงินธนาคาร / Bill of Exchange เลขที่ / No. ……………..…….……….
วันที่ / Date……………………… ธนาคาร / Bank................................................ สาขา / Branch…………….……………. จำนวนเงิน / Amount of Baht .........................................บาท
เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ / Authorized officer ………………...................................................................
(………………………………………………………………………)

รายละเอียดการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิและกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 (UREKA-W2) ดังนี้
วันกำหนดการใช้สิทธิ

: วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ : วันที่ 23 – 24 และ 27 - 29 มิถุนายน 2565 (รวม 5 วันทำการ)
ระหว่างเวลา 9:30-16:30 น.
อัตราการใช้สิทธิ

: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการ
ปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ราคาการใช้สิทธิ

: 1 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

: บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม 1
19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ 098-878-8993 , 098-901-4144

วิธีการชำระเงิน
การชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินสด เช็ค แคชเชียร์ หรือตั๋วแลกเงินธนาคาร ให้ขีดคร่อมสั่งจ่าย
“บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บมจ. ยูเรกา ดีไซน์” ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดวงศกร สายไหม บัญชีออม
ทรัพย์ เลขที่ 614-2-19999-6
พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะ
สมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้เรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น

Details of the notification of the intention to exercise the rights and the schedule for the
exercise of warrants to purchase ordinary shares of Eureka Design Public Company
Limited No. 8 (UREKA-W2) are as follows:
Exercise date:
June 30, 2022
Period for notifying the intention to exercise the rights:
23 - 24 and 27 - 29 June 2022 (total 5 business days) Between 9:30-16:30
Exercise Ratio:
1 unit of warrant per 1 ordinary share (unless there is a adjust the exercise ratio according to
the conditions of the rights adjustment)
Exercise price:
1 baht per share (unless there is an adjustment in the exercise price according to the
conditions for the right adjustment)
Contact place for exercising the right:
Eureka Design Public Company Limited Meeting Room 1
19 Village No. 11, Lat Sawai Subdistrict, Lam Luk Ka District, Pathum Thani Province 12150
Telephone 098-878-8993 , 098-901-4144
payment method:
Payment of the subscription is made by cash, check, cashier or bank note. crossed over
to pay “EUREKA DESIGN PUBLIC CO., LTD” Kasikornbank Public Company Limited, Talad
Wongsakorn Saimai , SAVING DEPOSITE ACCOUNT NO. 614-2-19999-6
along with writing the name, surname, address and telephone number on the back.
However, the exercise of the warrants to purchase such ordinary shares will be valid only after
the company has collected the said amount.

