
 

เลขที� ........................................... 

ใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธติามใบสําคัญแสดงสิทธทิี�จะซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทนุของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) ครั�งที� 1 หรือ “CKP-W1” 
            วนัที�ยื�นความจํานง .................................................... 
เรียน  คณะกรรมการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

ผู้ประสงค์ใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จาํกัด (มหาชน) โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี �ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน 

ข้าพเจ้า (โปรดระบุประเภทผู้ประสงค์จะใช้สิทธิซื (อหุ้นสามญั) 

�   บคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย เลขที�บตัรประจําตวัประชาชน ……………..………….………  �   บคุคลธรรมดาที�มิใช่สญัชาตไิทย เลขที�ใบตา่งด้าว/หนังสือเดนิทาง   ............................................................................ 

�   นิตบิคุคลสญัชาติไทย เลขทะเบียนนิตบิคุคล ……………............................................. �   นิตบิคุคลที�มิใชส่ญัชาติไทย เลขทะเบียนนิตบิคุคล   .........................................................................................……… 

ชื�อ  � นาย  � นาง  � นางสาว  � อื�น ๆ ........................................................................................................................................................................................... เพศ � ชาย  � หญิง  
วนั/เดอืน/ปีเกิด (ปี พ.ศ.) .....................................................  สญัชาติ   ..................................................... อาชีพ   ..................................................................... โทรศพัท์   ………………………….................................    
โทรศพัท์มือถือ   ………………………….................................   เลขประจําตวัผู้เสียภาษี ……………………………………………………ประเภทของการหกัภาษี ณ ที�จ่าย   � ไม่หกัภาษี ณ ที�จ่าย �  หกัภาษี ณ ที�จ่าย 
ที�อยู่ที�สามารถตดิตอ่ได้เลขที�   .......................... หมู่ที�   ................ ตรอก/ซอย   ................................................... ถนน   .............................................. แขวง/ตาํบล   ................................................................................. 
เขต/อําเภอ   ......................................................... จังหวดั   ....................................................... รหสัไปรษณีย์   ...................................... อีเมล์ .............................................................................................................. 
มีความประสงค์ที�จะใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิเพื�อซื (อหุ้นสามัญเพิ�มทนุของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) (“หุ้นสามญั”) จํานวน …………………………..………… หน่วย ในอตัราการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 
หน่วย มีสิทธิซื (อหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น โดยมีรายละเอียดดงันี ( 

กรณีถอืเป็นใบสาํคัญแสดงสทิธิ กรณีถอืเป็นใบแทนใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ
จํานวนหุ้น 

ชื�อผู้ ถือ เลขที�ใบสําคญัแสดงสิทธิ เลขที�เอกสารการถอนหลกัทรัพย์ วนัที� เลขที�บริษัทสมาชิกผู้ฝากหลกัทรัพย์ 

      

 ราคาใช้สิทธิ (บาทตอ่หุ้น) 6.00 

 รวมเป็นเงินทั �งสิ �น (บาท)  

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทตามที�แสดงความประสงค์ข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงให้ดาํเนินการดงัต่อไปนี �: (ผู้ประสงค์จะใช้สทิธิโปรดทาํเครื�องหมาย ����ในช่องที�เลือก) 

� เข้าบัญชีซื �อขายหลกัทรัพย์ : ให้ออกหุ้นสามญัตามจํานวนที�ได้รับการจดัสรรนั (นไว้ในชื�อ  "บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื�อผู้ฝาก" และดาํเนินการให้ บริษัท.........................................................
สมาชิกผู้ฝากเลขที� ��� นําหุ้นสามญัเข้าฝากไว้กับ  บริษัท  ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด  เพื�อเข้าบญัชีซื (อขายหลกัทรัพย์ ชื�อ ...............................................................................................................
เลขที� ……....…………………………….…………  ซึ�งข้าพเจ้ามอียู่กบับริษัทนั (น (ชื�อผู้ประสงค์จะใช้สิทธิต้องตรงกบัชื�อบัญชีซื (อขายหลกัทรัพย์)  

� เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์: ให้นําหุ้นสามญัตามจํานวนที�ได้รับการจดัสรรฝากไว้กับ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั โดยนําเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที� 600 (การขอถอนเป็น
ใบหุ้นสามญัในภายหลงัผู้ประสงค์จะใช้สิทธิจะต้องเสียคา่ธรรมเนียมตามที�บริษัท ศนูย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั กําหนด) กรณีเลอืกรับหุ้นสามัญโดยวิธีนี (กรุณากรอกเอกสารเพิ�มเตมิ-1 

� ออกใบหุ้น : ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจํานวนที�ได้รับการจัดสรรนั (นไว้ในชื�อของข้าพเจ้าและจดัส่งใบหุ้นสามญัทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที�อยู่ที�ระบไุว้ข้างต้น 

พร้อมกนันี (ข้าพเจ้าขอส่งเงินคา่จองซื (อหุ้นสามญัดงักล่าวโดย 
�   เช็ค  �   แคชเชียร์เช็ค  �   ดราฟต์  เลขที�เช็ค ………………………………………… วนัที� …………………………………………………………………………….……………. 
ธนาคาร   ...............................................................................   สาขา   ...................................................... โดยสั�งจ่าย  “บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)” 

(กรณเีป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟตจ์ะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานักหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วนัทําการนบัจากวนัที�แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิแตล่ะครั (ง) 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะใช้สิทธิซื (อหุ้นสามญัและจะไม่ยกเลิกการใช้สิทธิซื (อหุ้นสามญัข้างต้นนี ( แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิตามจํานวนที�ระบไุว้ข้างต้น หรือไม่กรอกรายละเอียด
ในใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิให้ครบถ้วน หรือไม่ปิดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) หรือชําระจํานวนเงินค่าหุ้น และ/หรือ ภาษีไม่ครบถ้วนตามจํานวนในการใช้สิทธิ ภายในกําหนดระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิแต่ละครั (ง 
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทดาํเนินการตามวธีิการและเงื�อนไขที�ระบไุว้ในข้อกําหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื (อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) 
ครั (งที� 1 (CKP – W1) 

                           ลงชื�อ   ...................................................................................................     ผู้จองซื (อ                                 
                     (..................................................................................) 

����  

หลกัฐานการรับใบแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิของ CKP-W1 (ผู้ประสงค์จะใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัโปรดกรอกข้อความในส่วนนี �ด้วยตวับรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน) 

เลขที�   ..........................................................................        วนัที� ………………………………………………………… 

ข้าพเจ้า ………………………………………………………………….. ประสงค์จะใช้สิทธิซื (อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ จํานวน …………………….………………. หุ้น  

ในราคาหุ้นละ  6.00 บาท รวมเป็นเงิน ………………………………………. บาท (………………………………………………………………………………………………………………………………………………... บาท) 

โดยชําระเป็น  �   เช็ค  �   แคชเชียร์เช็ค  �   ดราฟต์  เลขที�เช็ค ………………………………..…………………………………… ลงวนัที� ……………………………………….…………………………….. 

ธนาคาร   ...............................................................................   สาขา   ...................................................... พร้อมกนันี ( หากได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทดําเนินการส่งมอบหุ้นดงันี ( 

� นําหุ้นสามญัเข้าฝากในนาม  "บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื�อผู้ฝาก"  เลขที�สมาชิกผู้ฝาก ��� บญัชีซื (อขายหลักทรัพย์ เลขที� ………………………….……………………………....……… 
� นําหุ้นสามญัเข้าฝากในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที� 600 
� ออกใบหุ้นสามญัในนามของผู้ประสงค์จะใช้สิทธิ และจดัส่งใบหุ้นสามญัที�ได้รับจดัสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที�อยู่ที�ระบไุว้ข้างต้น 

          เจ้าหน้าที�ผู้ รับมอบอํานาจ   .......................................................................................... 
 
 

หมายเหต ุหากผู้จองซื (อประสงค์จะเปลี�ยนแปลงที�อยู่ที�ให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขตอ่นายทะเบียนโดยตรงและจดัสง่ไปที�ฝ่ายนายทะเบียนหลกัทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 
เลขที� 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2229 2800 



BROKER 

ผู้ฝากเลขที� 
Participant No. 

ชื�อบริษัท 
Company Name 

ผู้ฝากเลขที� 
Participant No. 

ชื�อบริษัท 
Company Name 

002 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 029 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) 

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทรี� กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 030 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ ว ีโกลบอล จํากัด (มหาชน) 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 บริษัทหลกัทรัพย์ ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 032 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

005 บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 034 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากัด (มหาชน) 
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 038 บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จํากดั (มหาชน) 

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั 
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 048 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) 

AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED (PRUDENT SIAM) 

008 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิ (งส์ จํากัด (มหาชน) 
ASIA PLUS GROUP HOLDINGS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 200 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

010 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ริล ลินซ์ (ประเทศไทย) จํากดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 211 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบูีเอส (ประเทศไทย) จํากดั 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

011 บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 213 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากดั 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

013 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 221 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ชั�น พาร์ทเนอร์ จํากัด (มหาชน) 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

014 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จํากดั (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 224 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บริษัทหลกัทรัพย์ แอพเพลิ เวลธ์ จํากดั 
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 225 บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

016 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 229 บริษัทหลกัทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จํากดั 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จํากดั 
KKTRADE SECURITIES COMPANY LIMITED 230 บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบล็ก จํากดั 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

022 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ( จํากดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 244 บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

023 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 247 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากดั 

REDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 248 บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด 

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

027 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 924 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
SUB BROKER 

236 ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 243 บริษัทหลกัทรัพย์ เพื�อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากดั (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตี (คอร์ป (ประเทศไทย) จํากดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 245 ธนาคาร ธนชาต จํากดั (มหาชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
CUSTODIAN 

301 ธนาคาร ซิตี (แบงก์ เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK N.A. - CUSTODY SERVICES 329 ธนาคาร ทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 330 ธนาคาร ฮ่องกงและเซี�ยงไฮ้แบงกิ (งคอร์ปอเรชั�น จํากดั (เพื�อตราสารหนี () 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.- BOND 

303 ธนาคาร กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) -ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 334 บริษัทหลกัทรัพย์ เพื�อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากดั (มหาชน)-คสัโตเดี (ยน 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 ธนาคาร ฮ่องกงและเซี�ยงไฮ้ แบงกิ (ง คอร์ปอเรชั�น จํากดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LIMITED BKK. 336 ธนาคาร เกียรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนาคาร กรุงไทย จํากดั (มหาชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 337 ธนาคาร ทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคาร กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED  339 ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) (เพื�อรับฝากทรัพย์สนิ) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTEREDBANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื�อค้าตราสารหนี () 

JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากดั (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 ธนาคาร ดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ-เพื�อรับฝากทรัพย์สิน 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH-CUSTODY SERVICES 345 ธนาคาร ธนชาต จํากดั (มหาชน)  

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

326 ธนาคาร เดอะรอยลัแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.ว.ี สาขากรุงเทพฯ 
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH 425 ธนาคาร กรุงไทย จํากดั (มหาชน) (เพื�อลูกค้า) 

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

328 ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED   

ข้อมลูจาก TSD ณ วนัที� 22/01/2015 

 
 


