
     แบบฟอรม์แสดงความจ านงการใชส้ทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั รชิี ่เพลซ 2002 จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (RICHY-W2) 
           NOTIFICATION FORM FOR EXERCISE OF RIGHT TO PURCHASE ORDINARY SHARES OF RICHY PLACE 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED No.2 

 

วนัทีย่ื่นความจ านงในการใชส้ทิธ.ิ............................................................... 
ทะเบยีนผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธเิลขที.่....................................................... 

 เรยีน คณะกรรมการ บรษิทั รชิี ่เพลซ 2002 จ ากดั (มหาชน) 
 

  ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/นิตบุิคคล) ................................................................................นามสกุล………….………..........................................................เพศ.............................................  
 บ้านเลขที.่................................................. หมูท่ี.่........................................ ตรอก/ซอย .........................................................................ถนน……..................................................................................... 
 แขวง/ต าบล ......................................................................เขต/อ าเภอ ............................................................ จงัหวดั..........................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
 ประเทศ.................................................โทรศพัท.์.......................................................................................สญัชาต.ิ............................................................ อาชพี............................................................ 
 เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ.ี............................................................ ประเภทการหกัภาษี ณ ทีจ่่าย       ไม่หกัภาษี ณ ทีจ่่าย     หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย 
 
 โปรดระบุประเภทผูท้ีจ่ะใชส้ทิธซิือ้หุน้  

 บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย เลขบตัรประจ าตวัเลขที.่......................................................................................................................................................... 
 บุคคลต่างดา้ว  ใบต่างดา้ว / หนงัสอืเดนิทาง / เลขบตัรประจ าตวัเลขที.่........................................................................................................... 

  นิตบุิคคลสญัชาตไิทย  เลขทะเบยีนบรษิทั.................................................................................................................................................................................... 
 นิตบุิคคลต่างดา้ว  เลขทะเบยีนบรษิทั / เลขบตัรประจ าตวัเลขที่......................................................................................................................................... 
 
 ในฐานะผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของ บรษิัท รชิี ่เพลซ 2002 จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (RICHY-W2) ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์ที่จะใชส้ทิธซิื้อหุ้นสามญัของ บรษิัท รชิี ่เพลซ 2002 จ ากดั 
(มหาชน) ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
1. จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธทิีข่อใชส้ทิธ.ิ..............................................................................หน่วย 
2. จ านวนหุ้นสามญัที่ได้จากการขอใชส้ทิธ.ิ..................................................................................... .....หุ้น อตัราการใชส้ทิธเิท่ากบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วยต่อ 1.07143 หุ้นสามญั ในราคาหุ้นละ 

2.567 บาท หรอือตัราการใชส้ทิธติามเงื่อนไขการปรบัสทิธหิากมกีารปรบัราคาการใชส้ทิธแิละ/หรอื อัตราการใชส้ทิธติามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธ ิ
3. รวมเป็นเงนิทีต่อ้งช าระในการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั........................................................................................................บาท 
4. ขา้พเจา้ไดช้ าระเงนิค่าการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัดงักล่าว ทีส่ามารถเรยีกเกบ็ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้ภายใน 2 วนัท าการ นบัจากวนัทีใ่นการใชส้ทิธแิต่ละครัง้ โดย 
                       เงนิโอน                 แคชเชยีรเ์ชค็          ดร๊าฟท์    เชค็บุคคล  
 เลขทีเ่ชค็ / ดร๊าฟท.์.......................................................... วนัที.่...................................................... ธนาคาร...................................................... สาขา..............................................................................  
 และขดีคร่อมเฉพาะเชค็สงจ่าย “บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จ ำกดั (มหำชน) (“Richy Place 2002 Public Company Limited”) 
 ประเภทบญัช ีกระแสรายวนั 1973041641 ธนาคารกรุงเทพ สาขานานาเหนือ 
5. ขา้พเจา้ไดส้่งมอบใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัและขอรบัใบทอนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(ถา้ม)ี ดงันี้  

ส่งมอบใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธจิ านวน...............................................ใบ จ านวน .............................................................................................หน่วย ตามรายละเอยีดดงัน้ี 
เลขทีใ่บส าคญัหรอืใบแทนใบส าคญั.............................................................................จ านวน.............................................................................................หน่วย 
เลขทีใ่บส าคญัหรอืใบแทนใบส าคญั.............................................................................จ านวน.............................................................................................หน่วย 
เลขทีใ่บส าคญัหรอืใบแทนใบส าคญั.............................................................................จ านวน.............................................................................................หน่วย 
รวมจ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสทิธสิ่งมา.......................................................................................................หน่วย 
จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิีข่อรบัทอน (ถา้ม)ี....................................................................................................หน่วย 

6. หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี้ (ผูท้ีจ่ะใชส้ทิธซิือ้หุน้เลอืกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) 
 ใหอ้อกหุ้นสามญัทีไ่ด้รบัจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ “บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการให้บรษิทั....................................................................................

สามชิกผู้ ฝ าก เลขที่ ..................... .............น าหุ้ น นั ้น เข้าฝากไว้กับ  บ ริษั ท  ศูนย์ รับ ฝากหลักทรัพย์  (ประเทศ ไทย ) จ ากัด  เพื่ อผู้ฝ าก  เพื่ อ เข้าบัญ ชีซื้ อ ขาย เลขที่
.......................................................................................ซึง่ขา้พเจา้มอียู่กบับรษิทันัน้ 

 ให้ฝากหุ้นสามญัตามจ านวนที่ได้รบัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” และน าใบส าคญัแสดงสิทธเิขา้ฝากไวก้บั บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ากัด โดยน าเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรพัย์ สมาชกิเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็นใบหลกัทรพัย์ในภายหลงัผู้จองซื้อใบส าคัญแสด งสิทธิจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่) 

 ให้ออกใบหุ้นสามญัที่ได้รบัจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อของขา้พเจ้า โดยขา้พเจ้ายนิดทีี่จะมอบหมายใหบ้รษิทัด าเนินการใดๆ เพื่อจะท าใหก้ารจดัท าใบส าคญัแสดงสทิธแิละการส่งมอบใบส าคญัแสดง
สทิธมิาใหข้า้พเจา้ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัครบก าหนดการใชส้ทิธแิต่ละครัง้ โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบั 

ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัจ านวนดงักล่าว หรอืในจ านวนที่ท่านจดัสรรให้และจะไม่ยกเลกิการใชส้ทิธซิื้อหุ้นสามญันี้ แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งแบบฟอรม์แสดงความจ านงการใชส้ทิธทิี่    
จะซื้อหุ้นสามญัที่ได้กรอกรายละเอยีดครบถ้วนเรยีบร้อยพร้อม เงินโอน / เชค็ / ดร๊าฟ / แคชเชยีร์เชค็ มาถึงบรษิัทภายในก าหนดระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สทิธหิรอื เงนิโอน / เชค็ / ดร๊าฟ / 
แคชเชยีรเ์ชค็ ไม่ผา่นการช าระเงนิจากธนาคารใหถ้อืวา่ขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะซือ้หุน้  

 

        ลงชือ่................................................................................................................ผูจ้องซื้อหุน้สามญั
              (.............................................................................................................. ........) 
 

 
 
 

เลขทีใ่บจอง______________________________________ 
 

บรษิทั รชิี ่เพลซ 2002 จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัเงนิจาก (ชือ่ตามใบแจง้ความจ านง).......................................................................................................................................................................................... 
เพื่อจองซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั รชิี ่เพลซ 2002 จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่2 จ านวนหุน้สามญัทีไ่ดจ้ากการขอใชส้ทิธ.ิ..........................................................................หุน้ ในราคาหุน้ละ 
2.567 บาท รวมเป็นเงนิ............................................................................บาท    โดยช าระเป็น    เงนิโอน   แคชเชยีรเ์ชค็     ดร๊าฟท์     เชค็บุคคล 
เลขทีเ่ชค็ / ดร๊าฟท.์................................................................ วนัที.่...................................................... ธนาคาร............................................................ สาขา................................................................... 

  
 เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอ านาจ .........................................................................................  
 วนัที.่......................................................................................... 

หลกัฐานการรบัฝากการใชส้ทิธซิือ้หุ้นสามญัของบรษิทั รชิี ่เพลซ 2002 จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่2 (RICHY-W2) (ผูท้ีจ่ะใชส้ทิธซิือ้หุน้โปรดกรอกขอ้ความในส่วนนี้ด้วย) 

เลขทีใ่บจอง____________________________ 


