
โปรดแนบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  Please attach a certified true copy of supporting documents for the exercise of the Warrants

ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี /We hereby intend to exercise the rights to purchase the Company's ordinary shares as stated below:

ณ ส านักงานของบริษทัฯ โดยช าระเป็น 

Transfer to current account Name "C.I. Group Public Company Limited" Account Number 813-1-74749-7 saving acoount with United Overseas Bank (Thai) PCL. (Pay in slip attached)

ลงวนัท่ี/Date …………………………………................................……………………….จ านวนเงิน/Amount of..........................................................................................................................บาท/Bath

เช็คธนาคาร/Cashier Cheque เช็คบุคคล/Cheque ดราฟต(์เรียกเก็บไดท้ัว่ราชอานาจกัร) / Draft (Clearing draft anywhere in nationvide)

โดยส่ังจ่าย "บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป" /Payable to "C.I. Group Public Company Limited"

(กรณีเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท ์จะตอ้งลงวนัท่ีภายในระยะเวลาจองซ้ือแต่ไม่เกินวนัท่ี 19 มกราคม 2566 และตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านกัหกับญัชีในเขตเดียวกนัภายในวนัท าการถดัไป)
(The payment date specified in cheque or cashier’s cheque or draft must be within the subscription period but no later than 19 January 2023 and it shall be collectible from the same clearing district within the next business day.)

ขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ขา้พเจา้ตกลงให้ด าเนินการดงัต่อไปน้ี (จองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง )
When, I have allotted the above ordinaiy share. I hereby agree to have either one of the following executed subscribers must choose one) :

ให้ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีไดรั้บจดัสรรนั้นไวใ้นนาม "บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั" เพ่ือผูฝ้าก และด าเนินการให้บริษทั/ Issue the ordinary shares in the name of "Thailand Securities Depository Limited for Depositors”

and proceed for ....................................................................................สมาชิกผูรั้บฝากเลขท่ี/Participant No………………………....................................................................……………………...น าหุน้เขา้ฝากไวก้บับริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั
เพ่ือผูฝ้ากเพ่ือเขา้บญัชีซ้ือ-ขายหลกัทรัพยเ์ลขท่ี/To deposit those ordinary shares with Thailand Securities Depositor/ company limited for securities account No...................................................................................................................................

ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันั้น/Which I have with that company.

ให้ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีไดรั้บจดัสรรนั้นไวใ้นนาม "บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั" และน าหุน้เขา้ฝากไวบ้ริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั โดยเขา้บญัชีของผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600

Issued the ordinary shares in the name of Thailand securities Depository Company limited and deposited those ordinary shares with Thailand Securities Depositor/ Company limited into issuer account, Participant 600 for myself.

ให้ออกใบหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีไดรั้บการจดัสรรในช่ือของขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ยนิดีท่ีจะมอบหมายให้บริษทัฯ ด าเนินการใดๆ เพ่ือจดัท าใบหุน้สามญัเพ่ิมทุน และส่งมอบใบหุน้สามญัเพ่ิมทุนให้ขา้พเจา้ภายใน 45 วนันบัจากวนัปิดการจองซ้ือ
Issue the ordinary share certificate in my name for the allotted number of ordinary shares. I hereby agree to assign the company to proceed in any to have the share certificate made and delivered to me within 45 days after the closing of the subscription period.

ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดรั้บการจดัสรรหรือไดรั้บการจดัสรรไม่ครบตามจ านวนท่ีจองซ้ือ ขา้พเจา้ตกลงให้ด าเนินการคืนเงินค่าจองซ้ือหรือเงินส่วนต่างค่าจองซ้ือโดยโอนเงินเขา้บญัชีของขา้พเจา้ / If l/We have not been allotted the shares  of have been

 allotted lower than subscription amount, I / We agree to have the payment or excess payment returned to me US by transfer.

เลขท่ีบญัชี/Account No…………………...............................…………………………..ธนาคาร/Bank………………….....................................……………………………...สาขา/Branch……………………….........................................………………………..

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่จะรับหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวนดงักล่าว หรือในจ านวนท่ีท่านจดัสรรให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนน้ี และยนิยอมรับคืนเงินในกรณีท่ีขา้พเจา้ถูกปฎิเสธการจองซ้ือ ขา้พเจา้ยนิยอมผูกพนัตนเองตาม
เง่ือนไขขอ้ก าหนดและขอ้ความใดๆ ในหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน รวมทั้งในหนงัสือบริคณห์สนธิ และขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีมีอยูแ่ลว้ขณะน้ี และ /หรือ ซ่ึงจะแกไ้ขเพ่ิมเติมต่อไปในภายหน้าดว้ย

I hereby undertake to purchase the above amount of ordinaiy shares or any amount as allotted to me. I shall not agree to accept a refund should the subscription be refused. I agree to the conditions of the right offering as stated in the information Memorandum 

concerning the allotment to ordinary shares and the conditions as laid down in The Memorandum and Articles of Association of the Company currently in force and / or as may be amended in the future.

หุ้นทีจ่องไม่สามารถแยกการน าเข้าบัญชีการซ้ือขายได้ และกรณีมีการจองเข้ามามากกว่า 1 บัญชี ทางบริษทัฯ จะน าเข้าบัญชีใดบัญชีหนึง่เท่านั้น 
Share is not separate to account number)  case shareholder has more than 1 account, SiamEast has to one account only.

หลกัฐานการรับฝากการจองซ้ือหุ้นสามัญ (ผู้จองซ้ือโปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วย) SUBSCRIPTION RECEIPT (SUBSCRIBER PLEASES ALSO FILL IN THIS PORTION)

จ านวนหุน้/Number of share…........................................................................................หุน้/Share   ราคาเสนอขาย 0.50 บาทต่อหุน้/Offering Price 0.50 Bath per share   จ านวนเงิน/Amount of.....................................................................................................................................บาท/Baht

โดยช าระเป็น/Paid to :

เงินโอน /Transfer      ธนาคาร/Bank ............................................................................................ลงวนัท่ี/Dated.......................................................................... จ านวน/Amount of................................................................................................ บาท/ Baht โปรดแนบหลกัฐาน/Pay in slip attached

เช็คธนาคาร / Cashier Cheque              เช็คบุคคล / Cheque                  ดราฟต ์/ Draft              เลขท่ีเช็ค / ดราฟต ์/ Cashier cheque / Cheque or Draft No…...................................................................................... วนัท่ี / Date ...........................................................................

ธนาคาร / Bank............................................................................................................  สาขา / Branch............................................................................................................... จ านวนเงิน / Amount of................................................................................................................... บาท / Baht

ช่องทางการติดต่อ :

คุณวรรณเพญ็ ขาวสุวรรณ์ เบอร์โทรศพัท์ 02-9760-5290 ต่อ 150, 175

ลงช่ือ/Signed….........................................................................................เจา้หน้าท่ีผูรั้บมอบอ านาจ/Authorized officer

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3
เลขท่ีใบจอง/Subscription number….........................................................

1.จองซ้ือตามสิทธิ/Subscription for full entitlement

3.จองซ้ือเกินกวา่สิทธิ(ระบุเฉพาะส่วนเกิน)/Subscription in excess of the rights (only the excess portion)

2.จองซ้ือน้อยกวา่สิทธิ/Subscription for less than than the entitlement

จ านวนเงนิทีช่ าระ (บาท) /Amount (Baht)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (.....................................................................................................)

                                                                                                                                                                         เลขท่ีใบจอง/Subscription No......................................................................                                                  วนัท่ี/Date..................................................................................................................

        บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บเงินจาก (ช่ือตามใบจอง).................................................................................................................................................................เพ่ือจองซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ                       ครบถว้น                    ไม่ครบถว้น
        Siameast Solutions Public Company Limited has received money from (Name of subscriber)…........................................................................ to purchase New Ordinary Shares of the company                                  Complete                          Incomplete

เงินโอน เขา้บญัชีเงินฝากช่ือ "บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป" เลขท่ีบญัชี 813-1-74749-7  ประเภทบญัชี ออมทรัพย ์ธนาคารยโูอบี จ  ากดั (มหาชน) (โปรดแนบหลกัฐาน) 

ลงช่ือ/Signed…..................................................................................................ผูจ้องซ้ือหุน้/Subscriber

เลขท่ีเช็ค/ดราฟต/์Cashier cheque / Cheque or Draft  No……………………………….........วนัท่ี/ Date ......................................ธนาคาร/Bank………...................................………...สาขา/Branch………………….......…………..จ านวนเงิน/Amount of………………….............................………

นิติบุคคลสญัชาติไทย Thai juristic person                             นิติบุคคลซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว Foreign juristic person                เลขท่ีนิติบุคคล Corporate registration number………….................................………………..............................................……………..

จ านวนหุ้นทีจ่องซ้ือ (หุ้น) /No. of Share Subscribed (Shares)

อาชีพ Occupation..............................................ท่ีอยูเ่ลขท่ี Address number................................ตรอก/ซอย Lane/Soi....................................ถนน Road..............................................แขวง/ต าบล Sub-district .........................................................................เขต/อ าเภอDistrict................................................................

จงัหวดั Province…...............................................................……  รหสัไปรษณีย ์Postal Code.............................................ประเทศ Country.........................................โทรศพัท ์Tel. number ..........................................................เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี Tax ID................................................................................................

ประเภทการเสียภาษี Tax Paying                หกัภาษี Tax to be deducted                  ไม่หกัภาษี  Tax not to be deducted 

บุคคลธรรมดา Person          สญัชาติไทย Thai natural          คนต่างดา้ว  Foreign natural person       เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน/เลขท่ีหนงัสือเดินทาง Identification card number/ Passport number………………............................................…………

ใบแจ้งความจ านงในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษทั ซี .ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

Notification Form to Purchase New Ordinary Shares of C.I. Group Public Company Limited 

วนัท่ีจองซ้ือ/Date  to Purchase ............................................................................

เรียน  คณะกรรมการบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) To The Board of  Directors of C.I. Group Public Company Limited 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล)l/ (Mr. /Mrs. / Miss / Juristic Person)   ………………….......................................................................................................วนั/เดือน/ปีเกิด Date of Birth ……………………….สญัชาติ Nationality ……...........................…….เพศ Gender    …...................


