
 

แบบฟอร์มแสดงความจ านงการใช้สิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ 
ของบริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน) ส าหรับผู้ถือหุ้นเดมิ  (OCEAN-W2)  

 วนัท่ียืน่ความจ านงในการใชสิ้ทธิ................................................................. 
ทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเลขท่ี......................................................... 

เรียน คณะกรรมการ บริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน) 
 ขา้พเจา้ (นาย / นาง / นางสาว / นิติบุคคล) .......................................................................................................................... นามสกุล................................................................................................................. 
บา้นเลขท่ีปัจจุบนั........................................................................ตรอก / ซอย............................................................................ ถนน .................................................................... แขวง / ต าบล …......................................... 
เขต / อ าเภอ.................................................................จงัหวดั...................................................................รหสัไปรษณีย.์..........................................................................โทรศพัท์................................................................... 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี....................................................................................................................... ประเภทการเสียภาษี                   หกัภาษี                     ไม่หกัภาษี 
โปรดระบุประเภทผู้ท่ีจะใช้สิทธิซ้ือหุ้น 
  บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย  เลขบตัรประจ าตวัเลขท่ี................................................................................................................................................................................. 
  บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดา้ว  ใบต่างดา้ว / หนงัสือเดินทาง / เลขบตัรประจ าตวัเลขท่ี….............................................................................................................................. 
  นิติบุคคลสัญชาติไทย  เลขทะเบียนบริษทั.......................................................................................................................................................................................... 
  นิติบุคคลสัญชาติต่างดา้ว  เลขทะเบียนบริษทั / เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี..........................................................................................................................................…….. 
ในฐานะผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ บริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน) ขา้พเจา้มีความประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของ บริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน)  ตามรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
1. จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิ........................................... หน่วย 
2. จ านวนหุน้สามญัท่ีไดจ้ากการขอใชสิ้ทธิ............................................................หุน้ อตัราการใชสิ้ทธิเท่ากบัใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้สามญั  ในราคาหุน้ละ 1.20 บาท หรือราคาการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไข

การปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิและ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิตามท่ีก  าหนดไวใ้นขอ้ก  าหนดสิทธิ  
3. รวมเป็นเงินท่ีตอ้งช าระในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั.........................................................................บาท  
4. ขา้พเจา้ไดช้ าระเงินค่าการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัดงักล่าว ท่ีสามารถเรียกเกบ็ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้นภายใน    2    วนัท าการ    นบัจากวนัท่ีในการใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง โดย 

         เงินสด       เช็ค  ดร๊าฟท ์                ต ัว๋แลกเงินธนาคาร 
เลขท่ีเช็ค..............................................................................................วนัท่ี..................................................................ธนาคาร...............................................................สาขา..................................................................... 
และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย  “บัญชีจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนบริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน)” (Account for Subscription for Ordinary Shares of Ocean Commerce Public Company Limited”) 
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ 088-2-26122-2 ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรามอนิทรา” 

5. ขา้พเจา้ไดส่้งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัและขอรับทอนใบส าคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) ดงัน้ี  
ส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน............................................ใบ รวมจ านวน...........................................................หน่วย ตามรายละเอียด ดังน้ี 
เลขท่ีใบส าคญัหรือใบแทนใบส าคญั................................................................จ านวน........................................................หน่วย  
เลขท่ีใบส าคญัหรือใบแทนใบส าคญั................................................................จ านวน........................................................หน่วย 
เลขท่ีใบส าคญัหรือใบแทนใบส าคญั................................................................จ านวน........................................................หน่วย  
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถา้มี)................................................................หน่วย  
หากขา้พเจา้ไดรั้บทอนใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี (ผู้ท่ีจะใช้สิทธิซ้ือหุ้นเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 

ใหอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการใหบ้ริษทัผูฝ้ากเลขท่ี.................................... (ระบุช่ือใดช่ือหน่ึงตาม
รายช่ือท่ีปรากฏในดา้นหลงัในแบบฟอร์มแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัน้ี) น าใบส าคญัแสดงสิทธินั้นเขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก เพื่อเขา้
บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ลขท่ี............................  ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันั้น 
ใหฝ้ากใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ  “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั” และน าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั โดยน าเขา้บญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพยใ์นภายหลงัผู ้จองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิม่) 
ใหอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือของขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ยนิดีท่ีจะมอบหมายใหบ้ริษทัด าเนินการใด ๆ เพื่อจะท าใหก้ารจดัท าใบส าคญัแสดงสิทธิและการส่งมอบใบส าคญัแสดง
สิทธิมาใหข้า้พเจา้ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัครบก  าหนดการใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ  

6. หากขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี (ผู้ท่ีจะใช้สิทธิซ้ือหุ้นเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
ใหอ้อกหุน้สามญัท่ีไดรั้บจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการใหบ้ริษทัผูฝ้ากเลขท่ี.................................... (ระบุช่ือใดช่ือหน่ึงตามรายช่ือท่ี
ปรากฏในดา้นหลงัในแบบฟอร์มแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัน้ี) น าหุน้นั้นเขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก เพื่อเขา้บญัชีซ้ือขายหุน้เลขท่ี
............................  ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันั้น 
ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ  “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดย
น าเขา้บญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพยใ์นภายหลงัผูจ้องซ้ือหุน้จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
ใหอ้อกใบหุน้สามญัท่ีไดรั้บจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือของขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ยนิดีท่ีจะมอบหมายใหบ้ริษทัด าเนินการใด ๆ เพื่อจะท าใหก้ารจดัท าใบหุน้สามญัและการส่งมอบใบหุน้สามญัมาใหข้า้พเจา้ภายใน 
15 วนัท าการนบัจากวนัครบก  าหนดการใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ ซ่ึงขา้พเจา้ตกลงว่าขา้พเจา้อาจไดรั้บใบหุน้หลงัจากท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรับหลกัทรัพยข์อง
บริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและอนุญาตใหท้ าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

7. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ช าระจ านวนเงินในการใชสิ้ทธิไม่ครบถว้น ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี (ผูท่ี้จะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้เลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
ถือว่าการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธินั้นส้ินสภาพลง โดยไม่มีการใชสิ้ทธิ 
ถือว่าจ านวนหุน้สามญัท่ีจองซ้ือมีจ านวนเท่ากบัจ านวนท่ีจะไดรั้บตามจ านวนเงินในการใชสิ้ทธิ ซ่ึงบริษทัไดรั้บช าระไวจ้ริงตามราคาการใชสิ้ทธิในขณะนั้น 
ใหข้า้พเจา้ช าระเงินเพิ่มเติมตามจ านวนท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิใหค้รบถว้นภายในระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น หากบริษทัไม่ไดรั้บเงินครบถว้นตามจ านวนในการใชสิ้ทธิภายใน
ระยะเวลาดงักล่าว บริษทัจะถือว่าการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นส้ินสภาพลง โดยไม่มีการใชสิ้ทธิ 

 
ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงว่าจะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจ านวนดงักล่าว หรือในจ านวนท่ีท่านจดัสรรใหแ้ละจะไม่ยกเลิกการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัน้ี แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งแบบฟอร์มแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือ

หุน้สามญัท่ีไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบร้อยพร้อม เงินสด / เช็ค / ดร๊าฟ / ตัว๋แลกเงินธนาคาร มาถึงบริษทัภายในก  าหนดระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิหรือ เงินสด / เช็ค / ดร๊าฟ / ตัว๋แลกเงินธนาคาร ไม่
ผ่านการช าระเงินจากธนาคารใหถื้อว่าขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะซ้ือหุน้ 

ลงช่ือ.................................................................................... ผูใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 
            (......................................................................................) 
 
 
 
 

เลขท่ี / NO………………… 



 

 
 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
หลกัฐานการรับฝากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญั (ผู้ท่ีจะใช้สิทธิซ้ือหุ้นโปรดกรอกข้อความส่วนนีด้้วย) 

บริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บเงินจาก (ช่ือตามใบแจง้ความจ านง)................................................................................................................................................................................................................. 
เพื่อใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิของ บริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน) จ านวนหุน้สามญัท่ีไดจ้ากการขอใชสิ้ทธิ ............................ หุน้ ในราคาหุน้ละ 1.20 บาท รวมเป็นเงิน........................บาท 
ช าระโดย          เงินสด          เช็ค            ดร๊าฟ           ต ัว๋แลกเงินธนาคาร  เลขท่ีเช็ค......................................................... วนัท่ี....................................... ธนาคาร................................... สาขา................................................. 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถา้มี)........................................................ หน่วย  

เจา้หนา้ท่ีผูรั้บมอบอ านาจ............................................................. 
วนัท่ี............................................................. 

 


