เลขที่ใบจอง/Form No. ……..…………..………………

แบบฟอร์มแสดงความจานงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย)
Notification form for the Last Exercise of Warrant to Purchase Newly Issued Ordinary Shares of T Engineering Corporation Public Company Limited No. 3 (T-W3)
วันที่ยื่นความจานงการใช้สิทธิ/ Date to notify the intention to exercise………………………………….…………….
ทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเลขที่/ Warrant holder registration No. ……………..…………………..……………..
เรียน คณะกรรมการ บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จากัด (มหาชน)
To The Board of Directors of T Engineering Corporation Public Company Limited
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล)……………………………………………………………………… วัน/เดือน/ปีเกิด .............................…………… สัญชาติ ..........................…………. เพศ ……………………..
I/We (Mr./ Mrs./Miss/ Juristic Person)
Date or Birth
Nationality
Sex
อาชีพ ………….......……..................... ที่อยู่เลขที่ ........…….…................ ตรอก/ซอย ...............................….…………. ถนน …...................….......................... แขวง/ตาบล ......…................................
Occupation
Address No.
Lane/Soi
Road
Sub-District
เขต/อาเภอ ……....…..............………... จังหวัด ...............…….….......................... รหัสไปรษณีย์ .............….................. โทรศัพท์ ....................................................... ประเทศ…….....…..............................…….
District
Province
Postal Code
Telephone No.
Country
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ..........................………………………………… ประเภทการเสียภาษี
 หักภาษี ณ ที่จ่าย
 ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
Tax ID No.
Type of Tax Planning Tax to be deduced
Tax not to be deduced
โปรดระบุประเภทผู้จองซื้อหุ้น พร้อมแนบสาเนาหลักฐานที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (Please specify type of subscriber and attach the evidence with certified true copy)
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
เลขบัตรประจาตัวเลขที่ ………………………………………………………………………………..
Thai Individual
ID Card No.
 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
ใบต่างด้าว / หนังสือเดินทาง / เลขบัตรประจาตัวเลขที่ ………………………………………………..
Alien Individual
Alien Card/Passport /ID Card No.
 นิติบุคคลสัญชาติไทย
เลขทะเบียนบริษัท ……………………………………………………………………………………..
Thai Juristic Entity
Company Registration No.
 นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว
เลขทะเบียนบริษัท / เลขประจาตัวผู้เสียภาษี …………………………………………………………...
Alien Juristic Person
Company Registration No. /Tax ID No.
ในฐานะผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
As a warrant holder of T Engineering Corporation Public Company Limited (“Company”) No.3, I/we, hereby, intend to exercise the right to purchase newly issued ordinary shares of Company as stated below:
1. จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิ…………………………………………..……...หน่วย
Amount of the warrants to exercise unit(s)
2. อัตราการใช้สิทธิเท่ากับ ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1.594 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 1.00 บาท ต่อหุ้น
The exercise ratio is warrant 1 unit of the Warrants entitled to purchase 1.594 newly issued ordinary shares at the price of Baht 1.00 per share
3. รวมเป็นเงินที่ต้องชาระในการจองซื้อหุ้นสามัญ……………….……….........….. บาท (................................................................................................................) และค่าอากร.......................บาท (……………..……………...………)
Totaling of payment Baht and duty stamps Baht
4. ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว ที่สามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น โดย
I/We herewith submit for payment of the common shares that could be cashed in Bangkok only: by
 เช็คธนาคาร /Cashier Cheque
 ดร๊าฟท์ / Draft
 เช็คบุคคล / Cheque  เงินโอน / Cash Transfer
สั่งจ่าย “บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จากัด (มหาชน)”
Payable to “T Engineering Corporation Public Company Limited”
เลขที่เช็ค/Cheque No. ................……………................. วันที่/Dated ........…………………............ ธนาคาร/Bank ……......….....………….............…........... สาขา/Branch…………..….................................……………..
5. ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและขอรับทอนใบสาคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ดังนี้
I/We, hereby, have delivered the warrant certificates and receive the remaining warrants, which are not exercised (if any) as follows:
ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน ….………………………....…..ใบ ตามรายละเอียด ดังนี้
Amount of delivered warrants ………………………………… certificate(s) with the following details:
เลขที่ใบสาคัญแสดงสิทธิ ...................……….…........ จานวนหน่วย ...........….……..…...หน่วย
Warrant certificate(s) No. ……………………………………. amount ….……………………….units
เลขที่ใบสาคัญแสดงสิทธิ ...................…….….……......จานวนหน่วย................………….หน่วย
Warrant certificate(s) No. ……………………………………. amount ….……………………….units
รวมจานวนหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิที่ส่งมา ...............………………..……….......………หน่วย
The total number of delivered warrants……………….…………………….………………………units
จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี)............................….…….………หน่วย
Amount of the remaining warrants which are not exercised (if any)……………………………..……....units
6. หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ (ผู้จองซื้อหุ้นเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
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)
 ให้ออกหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และดาเนินการให้บริษัท ................................................................…............. สมาชิกผู้ฝากเลขที่ ….….................
นาหุ้นนั้นเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหุ้นเลขที่ ……………....................................... ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น
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.
 ให้ออกใบหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ายินดีที่จะมอบหมายให้บริษัทดาเนินการใดๆ เพื่อทาให้การจัดทาใบหุ้นสามัญและการส่งมอบใบหุ้นสามัญมาให้ข้าพเจ้าภายใน 15 วันทาการ นับจากวันที่ใช้สิทธิซื้อหุ้น
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.
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซื้อหุ้นสามัญจานวนดังกล่าว หรือในจานวนที่ท่านจัดให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุน้ สามัญที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อย พร้อมเช็ค / ดร๊าฟท์ / แคชเชียร์เช็ค /
เงินสด มาถึงบริษัทภายในกาหนดระยะเวลาแจ้งความจานงการใช้สิทธิ หรือเช็ค / ดร๊าฟท์ / แคชเชียร์เช็คไม่ผ่านการชาระเงินจากธนาคาร ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สิทธิการขอซื้อหุ้น
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.
ลงชื่อ/Signature ....…………………..…….………..............................................ผู้จองซื้อหุ้นสามัญ(Subscriber)
( ..……............….................................….........................................)
หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญ / Subscription Receipt (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย/Subscribers please also fill in this section)
วันที่รับใบจอง/Date ……..……………………....…….
เลขที่ใบจอง / Form No. ……………………….................................
บริษัทได้รับเงินจาก ..............................................................................................................เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย)
The Company has received the money from
for a subscription of common shares which exercised from T-W3 (the Last Exercise of Warrant)
จานวนหุ้นสามัญที่ได้จากการขอใช้สิทธิ ……………..……………. หุ้น ในราคาหุ้นละ .................... บาท รวมเป็นเงินที่ชาระ ……….......................….. บาท (……..............…..................................................…………………..……….)
Amount of common shares received from the exercising ...................... shares. At the price of Baht/share ..................Baht. Totaling amount of Baht ….….…………… (Baht …………..……………………..……...….…...…)
 เงินโอน / Cash Transfer  เช็คธนาคาร /Cashier Cheque
 ดร๊าฟท์ / Draft
 เช็คบุคคล / Cheque เลขที่เช็ค / Cheque No.…………….…...................…........... วันที่ /Dated ………..….............................
ธนาคาร / Bank ..........................……………..................................... สาขา / Branch ...................................……………….……..…
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี) / Amount of the remaining warrants which are not exercised (if any) ……………………………………………………………………..….หน่วย / units.
*การใช้สทิ ธิครั้งนีเ้ ป็นครั้งสุดท้าย กรณีไม่ใช้สทิ ธิหรือใช้สทิ ธิไม่ครบทั้งจานวนเมื่อพ้นกาหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้วถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธินั้นสิน้ สภาพลงและผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีก
*This is the last exercise date of Warrants in case the Warrant Holders have not yet completely complied with all conditions governing the exercise of right within the last exercise date. Then, it shall be deemed that those
unexercised Warrants will be expired without any exercise of rights. The Warrant Holders will no longer exercise the right.

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอานาจ /Authorized Officer ...............................................................................…………
(
)

ผู้ฝากเลขที่
Participant No.

ชื่อบริษัท
Company Name

ผู้ฝากเลขที่
Participant No.

ชื่อบริษัท
Company Name

BROKER
002
003

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรีก่ รุ๊ป จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

030
032

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วีโกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

004

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอสวิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

033

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จากัด(มหาชน)
FINANSA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

005

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

034

บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

006

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทรจากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

038

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด(มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

007

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

048

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่าจากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED (PRUDENT SIAM)

008
010

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัสจากัด (มหาชน)
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED

200
211

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ยูบเี อส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED

011

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

213

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES LIMITED

013

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

221

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จากัด(มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

014

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระพัฒนสิน จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

224

บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

015

บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จากัด
APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

225

บริษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED

016
019

บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จากัด
KKTRADE SECURITIES COMPANY LIMITED

229
230

บริษัทหลักทรัพย์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

022

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตจี้ ากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED

244

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

023

บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED

247

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

026

บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

248

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีซีมิโก้ จากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

027

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบีโอเอสเค(ประเทศไทย)จากัด(มหาชน)
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

924

บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

029

บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

236

ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

243

บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

242

บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED

245

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB-BROKER

CUSTODIAN
301
302

ธนาคารซิตี้แบงก์เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK N.A. (CUSTODY SERVICES)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

326
328

ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. BANGKOK BRANCH
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

303

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) – ผู้รับฝากทรัพย์สิน
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY

329

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

304

ธนาคารฮ่องกงและเซีย่ งไฮ้แบงกิ้ง คอร์ปอเรชัน่ จากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. BKK

334

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด(มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

305

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

336

ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

308

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN

337

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

311
312

ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรทแอนด์อินเวสเม้นท์แบงก์
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

339
340

ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ )
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี)้
JP MORGAN CHASE BANK BANGKOK BRANCH (BOND TRADING)

315

ธนาคารธนชาต จากัด(มหาชน) (เพื่อผู้ฝากหลักทรัพย์) (SCIB)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN

341

บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จากัด(มหาชน)
THE SIAM INDUSTRIAL CREDIT PUBLIC COMPANY LIMITED

316

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
ICBC (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

343

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

320

ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจีสาขากรุงเทพฯ – เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
DEUTSCHE BANK AG. BANGKOK BRANCH

344

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด(มหาชน) เพือ่ รับฝากทรัพย์สิน
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN

324

ธนาคารยู โอบี จากัด(มหาชน)
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED

345

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN

บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จากัด (มหาชน)
เอกสารประกอบการแจ้งความจานงการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
1. ต้นฉบับใบสาคัญใบแสดงสิทธิ T-W3 / ใบแทนที่ขอใช้สิทธิ
2. แบบฟอร์มแสดงความจานงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จากัด (มหาชน) สามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://www.t-pcl.com
3. เอกสารประกอบการใช้สิทธิ
- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขที่บัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือสาเนาเอกสาร
ทางราชการอื่นที่มีเลขที่บัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล ซึ่งทาให้ชื่อ และ/หรือ ชื่อส กุล ไม่ตรงกับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล ด้วย) พร้อม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคายินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและ/หรือมารดา) สาเนาบัตรประจาตัวประช าชน
ของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และสาเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
- บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย: สาเนาใบต่างด้าวหรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
- นิติบุคคลสัญชาติไทย: สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิในแต่ละ
ครั้ง พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง
- นิติบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย: สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตั้งนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่ออก ไม่เกิน 12
เดือน ก่อนระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้มีอานาจลงนามของ
นิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง ทั้งนี้ เอกสารทั้งหมดต้องได้รับการลงลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดย
สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทาหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 12 เดือน ก่อนระยะเวลาแจ้งความจานงใน
การใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
4. เอกสารการชาระเงิน/หลักฐานการชาระเงิน
วิธีการชาระเงิน/หลักฐานการชาระเงิน
- ชาระโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครภ ายใน 1 วัน
ทาการนับจากวันที่แจ้งความจานงในการใช้สิทธิ โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จากัด (มหาชน)” (“T Engineering
Corporation Public Company Limited”) โดยต้องลงวันที่ในเช็คไม่เกินวันที่ 6 สิงหาคม 2561 และยื่นความจานงตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ถึง
6 สิงหาคม 2561 (วันเวลาทาการของบริษัทเท่านั้น)
- ชาระเงินโดยการโอนเข้าบัญชี โดยโอนเงินเข้าบัญชี
“บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จากัด (มหาชน)” ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 468-0-49150-2 ของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน) สาขา เจริญนคร พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง โดยต้องโอนเงินระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม
2561 ถึง 8 สิงหาคม 2561 (สามารถใช้สิทธิในวันทาการเท่านั้น) ภายในเวลา 15.30 น.
5. เอกสารตรวจสอบสถานะ (FATCA) สาหรับผู้ที่ประสงค์จะนาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (บัญชี 600) (ถ้ามี) ทั้งนี้
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.t-pcl.com
กาหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย)
1) วันที่แสดงความจานงการใช้สิทธิ : ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ถึง 8 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น.
2) วันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย) : วันที่ 9 สิงหาคม 2561
สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ
บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จากัด (มหาชน)
ชั้น 15 อาคารรัจนาการ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร : 02-018-7190-8 ต่อ 709
โทรสาร : 02-018-7199
Website : http://www.t-pcl.com
อีเมล์ : ir_tec@t-pcl.com
ผู้ประสานงาน : ณัฐพร ธีรวิพัฒน์ / ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ ารเป็ นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิตบิ ุคคล)
เฉพาะผูป้ ระสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผอู้ อกหลักทรัพย์ ( Issuer Account )
วันที.่ ................………….…….…..
ข้าพเจ้า ........................................................................................................................................................................
บัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิตบิ ุคคล เลขที่ .................................................................................................
สำหรับบุคคลธรรมดำ
1. เกิดในสหรัฐอเมริกา
2. เป็ นพลเมืองอเมริกนั หรือมีสญ
ั ชาติท่ี 2 เป็ นอเมริกนั
3. มีถนิ่ ทีอ่ ยูถ่ าวรในประเทศสหรัฐอเมริกา

 ใช่*  ไม่ใช่
 ใช่*  ไม่ใช่
 ใช่*  ไม่ใช่

* หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึง่ แสดงว่าท่านมีข้อบ่งชี้ว่าอาจเป็ นบุคคลสัญชาติ อเมริ กนั ตามกฎหมาย FATCA TSD ขอ
สงวนสิ ทธิ ไ์ ม่รบั ฝากหลักทรัพย์ของท่านเข้าบัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ ดังนัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิ ธีรบั หลักทรัพย์โดยวิ ธีอืน่ แทน

สำหรับนิ ติบุคคล
1. เป็ นนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา
2. เป็ นสถาบันการเงิน ภายใต้ขอ้ กาหนดของ FATCA
หาก“ใช่”โปรดกรอกหมายเลข GIIN ... และระบุประเภท

3. เป็ นนิตบิ ุคคลทีม่ รี ายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อมตัง้ แต่รอ้ ยละ 50 ขึน้ ไปของรายได้รวม

 ใช่*  ไม่ใช่
 ใช่*  ไม่ใช่
PFFI, RDCFFI
 ใช่*  ไม่ใช่

หรือมีทรัพย์สนิ ทีก่ ่อให้เกิดรายได้ดงั กล่าวตัง้ แต่รอ้ ยละ 50 ขึน้ ไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด

* หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อ 1 และ/หรือข้อ 3 แสดงว่าท่านมีข้อบ่งชี้ว่าอาจเป็ นนิ ติบคุ คลสัญชาติ อเมริ กนั ตามกฎหมาย FATCA
TSD ขอสงวนสิ ทธิ ไ์ ม่รบั ฝากหลักทรัพย์ของท่านเข้าบัญชีบริ ษทั ผู้ออกหลักทรัพย์ ดังนัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิ ธีรบั หลักทรัพย์โดย
วิ ธีอืน่ แทน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้นเป็ นความจริง หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์กอ่ ให้เกิดความ
เสียหายใด ๆ ขึน้ แก่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์จนครบถ้วน
นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์อาจเปิ ดเผยข้อมูลทีป่ รากฎในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นทีม่ อี านาจตาม
กฎหมายหรือมีขอ้ ตกลงกับศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในการขอเรียกดูขอ้ มูลดังกล่าวได้
ลงชือ่ .............................................................................. ผูถ้ อื หลักทรัพย์
(.............................................................................) โทรศัพท์ …..............................................

แบบสอบถามสําหรั บตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิ ุคคล
ส่ วนที$หนึ$ง: สถานที$จดทะเบียนจัดตัง*
คํารั บรองสถานะ

[]

1.1 ข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คล ซึงจัดตั งขึ นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________

[]

1.2 ข้ าพเจ้ าเป็ นสาขาของนิตบิ คุ คล โดยสํานักงานใหญ่ของสาขาจัดตังขึ
 นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

U.S. Person / Non-U.S.
Entity

ในกรณีทีจดั ตั งขึ นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา ข้ าพเจ้ าได้ แนบ W-9 ไว้ แล้ ว
(หากเป็ นนิตบิ คุ คล หรื อสาขาของนิติบคุ คลทีมิได้ จดั ตั งขึ นในประเทศสหรัฐอเมริ กา กรุณาตอบแบบสอบถามในส่วนทีสอง
นอกเหนือจากนั นการให้ คาํ รับรองถือว่าเสร็ จสิ น)
ส่ วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
คํารั บรองสถานะ

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

[]

2.1 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงิน ประเภท PFFI หรื อ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดังต่อไปนี 
_________________________

PFFI, RDCFFI

[]

2.2 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงินทีไม่เข้ าร่ วม FATCA

NPFFI

[]

2.3 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้ แนบ W-8BEN-E ซึง แสดงสถานะ
ดังกล่าวไว้ แล้ ว

CDCFFI

[]

2.4 ข้ าพเจ้ ามิใช่สถาบันการเงิน และเป็ นบริ ษัททีจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรื อ เป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัททีจด
ทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์นั น

Excepted NFFE

และข้ าพเจ้ าได้ แสดงหลักฐานการมีสถานะเป็ นบริ ษัทซึง จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรื อเป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัททีจด
ทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึง ปรากฏอยู่ในสําเนางบการเงินทีได้ แนบมากับเอกสารคําขอชุดนี 
[]

2.5 ข้ าพเจ้ าเป็ นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรื อ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ทีเกียวข้ องกับหลักทรัพย์ทีจะซื อขาย หรื อ โอนย้ ายนี 
และไม่ได้ ประกอบกิจการทางการค้ าในลักษณะเดียวกับบริ ษัทประกัน สถาบันรับฝากหลักทรัพย์ หรื อ ธนาคารพาณิชย์

[]

2.6 ข้ าพเจ้ าเป็ นองค์กรทีไม่แสวงหาผลกําไร
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลภายใต้ ประมวลรัษฎากรไทย

Exempt Beneficial
Owner (EBO)

Non-Profit Organization
(NPO)

หน้ า 1 ของ 2

แบบสอบถามสําหรั บตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิ ุคคล (ต่ อ)

[]

คํารั บรองสถานะ

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

2.7 ข้ าพเจ้ าเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนทีมใิ ช่สถาบันการเงินซึง มิได้ มีรายได้ หลักมาจากการลงทุน

Active NFFE

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คลทีมิได้ จดั ตั งขึ นในสหรัฐอเมริ กา และ ไม่เป็ นสถาบันการเงิน และ มีเงินได้ ไม่ เกินกึ$ง
หนึ$งในงบการเงินปี ลา่ สุดทีมาจากแหล่งใดๆ ในสีก ลุม่ ต่อไปนี  และ
มีมูลค่ าทรั พย์ สินในงบการเงินล่ าสุดไม่ เกินกึ$งหนึ$งทีสามารถก่อให้ เกิดเงินได้ ในสีก ลุ่มต่อไปนี 
กลุม่ ที 1 เงินปั นผลและดอกเบี ย
กลุม่ ที 2 เงินค่าเช่าและค่าสิทธิp
กลุม่ ที 3 ส่วนรายได้ จากธุรกรรมบางประเภท
• รายได้ จากการขายสินทรัพย์ทีก่อให้ เกิดเงินได้ ในกลุม่ ที 1 และ กลุม่ ที 2
• รายได้ จากสัญญาซื อขายตราสารอนุพนั ธ์สนิ ค้ าโภคภัณฑ์
• รายได้ จากอัตราแลกเปลียน
• รายได้ จากสัญญาประเภท SWAP
กลุม่ ที 4 รายได้ จากสัญญาประกันและสัญญาบํานาญ
• รายได้ ทีได้ จากเงินสํารองหากเป็ นบริษัทประกัน
• เงินได้ จากสัญญาบํานาญ
• เงินได้ จากสัญญาประกัน

[]

2.8 ข้ าพเจ้ าเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนทีมใิ ช่สถาบันการเงินซึง มีรายได้ หลักมาจากการลงทุน

Passive NFFE

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คลทีมิได้ จดั ตั งขึ นในสหรัฐอเมริ กา และไม่เป็ นสถาบันการเงิน หรื อ นิตบิ คุ คลใดๆ
ดังกล่าวข้ างต้ น และมี เงินได้ เกินกึ$งหนึ$งในงบการเงินปี ล่าสุดทีมาจากแหล่งใดๆ ในสีก ลุม่ ข้ างต้ น หรื อ
มีมูลค่ าทรั พย์ สินในงบการเงินล่ าสุดเกินกึ$งหนึ$งทีสามารถก่อให้ เกิดเงินได้ ในสีก ลุ่มข้ างต้ นดังทีได้ กล่าวไปแล้ ว
พร้ อมกันนี  ข้ าพเจ้ าได้ ระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้น/เจ้ าของตามรายละเอียดด้ านล่าง ดังต่อไปนี 
[ ] ข้ าพเจ้ าไม่ มีผ้ ถู ือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ หรื อ
[ ] ข้ าพเจ้ ามีผ้ ถู ือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ โดยมี ชือ ทีอยู่ และ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริ กา (U.S. Tax
Identification Number: TIN) ของผู้ถือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดังต่อไปนี 
ชื$อ

[]

ที$อยู่

2.9 ข้ าพเจ้ าไม่เข้ าข่ายเป็ นนิตบิ คุ คลสถานะใดๆ ตามทีระบุข้างต้ น

เลข U.S. TIN

Others
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