
 
 
 

 

 

เลขทีใบจอง/Form No. ……..…………..……………… 

แบบฟอร์มแสดงความจํานงการใช้สิทธิทจีะซือหุ้นสามัญเพมิทนุของ บริษัท แกรทททูิด อินฟินทิ จํากัด (มหาชน) รุ่นท ี  
NOTIFICATION FORM FOR EXERCISE OF RIGHT TO PURCHASE NEW ORDINARY SHARES OF GRATITUDE INFINITE PUBLIC COMPANY LIMITED NO.1 

  วนัทยืีนความจํานงการใช้สิทธิ/ Date to notify the intention to exercise………………………………. 

  ทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเลขท/ี Warrant holder registration No. …………………………….. 

เรียนคณะกรรมการ บริษัท แกรททิทดู อินฟินทิ จํากดั (มหาชน) 
To       The Board of Directors of  GRATITUDE INFINITE PUBLIC COMPANY LIMITED 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นติิบคุคล)………………………………………………………………………วนั/เดือน/ปีเกิด .............................…………… สญัชาติ .........................…………………. เพศ …………………….. 
I/We (Mr./ Mrs./Miss/ Juristic Person)                                                                                                Date or Birth                                                 Nationality                                                 Sex 

อาชีพ ………….......…….................... ทีอยูเ่ลขที ........……......... ตรอก/ซอย .............................….…….  ถนน …....................…...................... แขวง/ตําบล .......……............................. เขต/อําเภอ ……....……….......………... 
Occupation                                       Address No.                       Lane/Soi                                             Road                                                  Sub-District                                              District 

จงัหวดั ...............…….….......................... รหสัไปรษณีย์ .............…................. โทรศพัท์ ....................................................... ประเทศ…….....….............................................……. 

Province                                                   Postal Code                                  Telephone No.                                                Country                                                                

เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี .......................………………………………… ประเภทการเสียภาษี หกัภาษี ไม่หกัภาษี 

Tax ID No.                                                                                      Type of Tax Planning Tax to be deduced Tax not to be deduced 

โปรดระบปุระเภทผู้จองซือหุ้น พร้อมแนบสําเนาหลกัฐานทลีงนามรับรองสําเนาถกูต้อง   (Please specify type of subscriber and attach the evidence with certified true copy) 
  บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย    
Thai Individual  
  บคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว  
AlienIndividual  
  นติิบคุคลสญัชาติไทย          
Thai Juristic Entity 
  นติิบคุคลสญัชาติตา่งด้าว 
Alien Juristic Person  

เลขบตัรประจําตวัเลขท ี……………………………………………………………………………….. 
ID Card No. 
ใบตา่งด้าว / หนงัสือเดินทาง / เลขบตัรประจําตวัเลขท ี……………………………………………….. 
Alien Card/Passport /ID Card No. 
เลขทะเบียนบริษัท …………………………………………………………………………………….. 
Company Registration No.  
เลขทะเบียนบริษัท / เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี …………………………………………………………... 
Company Registration No. /Tax ID No.       

ในฐานะผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซอืหุ้นสามญัเพมิทนุของบริษัท แกรททิทดู อินฟินทิ จํากดั (มหาชน) รุ่นที  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ทจีะใช้สิทธิในการจองซอืหุ้นสามญัเพมิทนุของบริษัท แกรททิทดู อินฟินทิ จํากดั (มหาชน) ตามรายละเอียด

ดงัต่อไปน ี
As a warrant holder of GRATITUDE INFINITE PUBLIC COMPANY LIMITED no.1, I/we, hereby, intend to exercise the right to purchase new ordinary shares of GRATITUDE INFINITE PUBLIC COMPANY LIMITED as stated below: 

1. จํานวนหนว่ยของใบสําคญัแสดงสิทธิทีขอใช้สิทธิ…………………………………………..……...หนว่ย 
Amount of the warrants to exercise                                                                                    unit(s) 

2. อตัราการใช้สิทธิเทา่กบัใบสําคญัแสดงสิทธิ  หนว่ย: 1 หุ้นสามญัในราคาหุ้นละ 2.00 บาท หรือตามเงือนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออตัราการใช้สิทธิตามทีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิข้อที .  

           The exercise ratio is warrant 1 unit: common share 1 share(s) with the exercise price of Baht 2.00 per share or adjusted price and ratio as refer in the Terms and Conditions of Warrant clause 3.3.                                                                                           

3. รวมเป็นเงินทีต้องชําระในการจองซือหุ้นสามญั………………….........…..บาท (............................................................................................................................) และค่าอากร.................บาท (……………………...………) 
Totaling of payment                                                                            Baht                                                                                                                               and duty stamps         Baht 

4. ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซอืหุ้นสามญัดงักล่าว ทีสามารถเรียกเก็บเงนิในเขตกรุงเทพมหานครเทา่นนั โดย 
            I/We herewith submit for payment of the common shares that could be cashed in Bangkok only: by 

   เช็คธนาคาร /Cashier Cheque  ดร๊าฟท์ / Draft       เช็คบคุคล / Cheque   เงนิโอน / Cash Transfer 

สงัจ่าย “บริษัท แกรทททูิด อินฟินทิ จํากัด (มหาชน)” 
Payable to “GRATITUDE INFINITE Public Company Limited” 

เลขทีเชค็ /Cheque No. ................……………................. วนัท ี/Dated ........…………………............ ธนาคาร /Bank ……......….....………….............…...........สาขา/Branch…………..….................................…………….. 

5. ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซอืหุ้นสามญัเพมิทนุและขอรับทอนใบสําคญัแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ดงัน ี
I/We, hereby, have delivered the warrant certificates and receive the remaining warrants, which are not exercised (if any) as follows:  

 ส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวน ….………………………....…..ใบ  ตามรายละเอียด ดงันี 

เลขทีใบสําคญัแสดงสิทธิ ...................……….…........ จํานวนหนว่ย ...........….……..…...หนว่ย 

เลขทีใบสําคญัแสดงสิทธิ ...................…….….……......จํานวนหนว่ย................………….หนว่ย 

รวมจํานวนหนว่ยใบสําคญัแสดงสิทธิทีส่งมา ...............………………..……….......………หนว่ย 

จํานวนหนว่ยของใบสําคญัแสดงสิทธิทีขอรับทอน (ถ้ามี)............................….…….………หนว่ย 

Amount of delivered warrants ………………………………… certificate(s) with the following details: 

Warrant certificate(s) No.  ……………………………………. amount ….……………………….units 

Warrant certificate(s) No.  ……………………………………. amount ….……………………….units 

The total number of delivered warrants……………….…………………….………………………units 

Amount of the remaining warrants which are not exercised (if any)……………………………..……....units 

6. หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัดงักล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนนิการดงัต่อไปนี (ผู้จองซือหุ้นเลือกข้อใดข้อหนงึ) 
   If the common shares are allotted to me/us, I/we hereby agree to have either one of the following executed (subscriber must choose one) 

        ให้ออกหุ้นสามญัทีได้รับจดัสรรนนัไว้ในชือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพือผู้ฝาก” และดําเนนิการให้บริษัท ................................................................…............. สมาชิกผู้ฝากเลขที ….…................. นําหุ้นนนัเข้า 

ฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพือผู้ฝาก เพือเข้าบญัชีซือขายหุ้นเลขที ……………....................................... ซงึข้าพเจ้ามีอยูก่บับริษัทนนั 

 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. 

      ให้ออกใบหุ้นสามญัทีได้รับการจดัสรรนนัไว้ในชือของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ายนิดีทีจะมอบหมายให้บริษัทดําเนนิการใดๆ เพือทําให้การจดัทําใบหุ้นสามญัและการส่งมอบใบหุ้นสามญัมาให้ข้าพเจ้าภายใน  วนัทําการ นบัจากวนัทใีช้สิทธิซือหุ้น 

 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 business days after the exercise date. 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงวา่จะซือหุ้นสามญัจํานวนดงักล่าว หรือในจํานวนทีทา่นจดัให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซือหุ้นสามญันี แต่หากข้าพเจ้าไมส่่งใบจองซอืหุ้นสามญัทีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อย พร้อมเช็ค / ดร๊าฟท์ / แคชเชียร์เช็ค / 

เงนิสด  มาถึงบริษัทภายในกําหนดระยะเวลาแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ หรือเชค็ / ดร๊าฟท์ / แคชเชียร์เชค็ไม่ผ่านการชําระเงินจากธนาคาร ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สิทธิการขอซอืหุ้น 
I/We, hereby, undertake to purchase the above amount of common shares or any amount as allotted to me. I shall not cancel my subscription, If I/we do not deliver this subscription form which has been completely fitted in  

and cheque/ draft / cashier cheque / cash to the company within notification period or cheque / draft / cashier cheque be refused from that bank, I/we shall not intend to exercise the warrants. 
 
 ลงชือ/Signature ....…………………..…….………..............................................ผู้จองซือหุ้นสามญั(Subscriber) 

                    ( ..……............….................................….........................................) 

หลักฐานการรับฝากการจองซือหุ้นสามัญ / Subscription Receipt (ผู้จองซือโปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้วย/Subscribers please also fill in this section) 

วนัทรัีบใบจอง/Date ……..……………………....…….                                                                       เลขทใีบจอง / Form No. ………………………................................. 

บริษัท แกรทททิดู อินฟินิท จํากดั (มหาชน) ได้รับเงินจาก  .................................................................................................เพือจองซอืหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซอืหุ้นสามญัเพมิทนุของบริษัท แกรททิทดู อินฟินทิ จํากดั (มหาชน) รุ่นที  
GRATITUDE INFINITE PCL has received the money from                                                                                         for a subscription of common shares which exercised from GIFT-W1.  
จํานวนหุ้นสามญัทีได้จากการขอใช้สิทธิ ……………..……………. หุ้น ในราคาหุ้นละ .......... บาท รวมเป็นเงินทีชําระ ……….............….. บาท (……..............…......................................................……..……………………..……….) 
Amount of common shares received from the exercising ...................... shares.  At the price of Baht/share ...............Baht. Totaling amount of Baht ………………… (Baht ………………………………..………...….…...…)                                  

  เงนิโอน / Cash Transfer      เช็คธนาคาร /Cashier Cheque  ดร๊าฟท์ / Draft      เช็คบคุคล / Cheque เลขทีเชค็ / Cheque No.…………….…...................…........... วนัท ี/Dated ………..…............................. 

ธนาคาร / Bank ..........................……………..................................... สาขา / Branch ...................................……………….……..… 

จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิทีขอรับทอน (ถ้ามี) / Amount of the remaining warrants which are not exercised (if any) ……………………………………………………………………..….หนว่ย / units. 

 
                                                         เจ้าหน้าทีผู้ รับมอบอํานาจ /Authorized Officer ...............................................................................…………                                          

(                                                                                               ) 



 
 
 

 

 

บริษัท แกรทททูิด อินฟินิท จํากัด (มหาชน) 

เอกสารประกอบการแจ้งความจาํนงการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสาํคัญแสดงสทิธิเป็นหุ้นสามัญ 

1. ต้นฉบบัใบสําคญัแสดงสิทธิ GIFT-W1 / ใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ 

2. แบบฟอร์มแสดงความจาํนงการใช้สิทธิทีจะซอืหุ้นสามญั ของ บริษัท แกรททิทดู อินฟินิท จํากดั (มหาชน) สามารถดาวน์โหลดได้ท ี

www.gratitudeinfinite.co.th 

3. เอกสารประกอบการใช้สิทธิ 

3.1 บคุคลสญัชาติไทย 

 สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

3.2 บคุคลตา่งด้าว 

 สําเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

3.3 นิติบคุคลในประเทศ 

 สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้ ขอใช้สิทธิ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ มีอํานาจทีมีชือปรากฎอยู่ในหนังสือรับรอง

บริษัทนนั และเอกสารหลกัฐานของผู้ มีอํานาจลงลายมอืชอืตาม .  หรือ .  

3.4 นิติบคุคลตา่งประเทศ 

 สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองบริษัทโดย Notary Public และเอกสารหลกัฐานของผู้ มีอาํนาจลงลายมอืชือตาม .  หรือ .  

4. เอกสารการชําระเงิน/หลกัฐานการชําระเงนิ 

 

วิธีการชาํระเงนิ 

1. ชําระเงินโดยเช็ค / ดราฟท์ / ตวัแลกเงินธนาคาร / คําสงัจ่ายเงินธนาคาร ทีสามารถเรียกเก็บได้ภายในเขตกรุงเทพมหานครภายใน  วนัทําการ นับ

จากวันทีในการใช้สิทธิ โดยต้องลงวันทีในเช็คไม่เกินวันที 24 เมษายน  และยืนความจํานงระหว่างวันที 12 เมษายน  จนถึงวันที 24 

เมษายน   

2. ชําระเงิน โดยการโอนเข้าบัญ ชี  ธนาคารทหารไทย สาขา พุทธมณ ฑล ประเภทบัญ ชี  กระแสรายวัน เลขที  - - -                       

ชือบัญชี “บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จํากัด (มหาชน)” โดยต้องโอนเงินภายในวันที 12 เมษายน  จนถึงวันที 26 เมษายน  

ภายในเวลา .  น. 

 

กาํหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพครังท ี6 (ครังสุดท้าย) 

1. วนัที  – 26 เมษายน  ตงัแตเ่วลา  09.00- .  น. 

2. วนัทีใช้สิทธิแปลงสภาพครังท ี6 (ครังสดุท้าย) วนัที 2  เมษายน  

 

สถานทจีัดส่งเอกสาร  

บริษัท แกรททิทดู อนิฟินิท จํากดั (มหาชน) 

ฝ่ายบญัชีและการเงนิ 

เลขท ี /  หมู ่  แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวฒันา  กรุงเทพฯ  

โทรศพัท์  -  ตอ่ ,   โทรสาร  -  

ผู้ประสานงาน : นางสาววรรณวดี  หงษ์ทอง,  นางสาวอรพินธ์ โพธิสิทธิ, นางสาวพนิดา อนจุร 

อีเมล์ : secretary@gratitudeinfinite.co.th 
 


