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วนัที ่8 มนีาคม 2560 

 
เรือ่ง  แจง้กาํหนดการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิSIRI–W2 ครัง้ที ่6 
 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
 ตามที ่บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดอ้อกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั
ของบรษิทั ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ (“SIRI–W2”) โดยกาํหนดการใชส้ทิธไิดใ้นวนัทาํการสดุทา้ยของทุก ๆ ไตรมาส (เดอืน
มนีาคม, มถุินายน, กนัยายน และธนัวาคม) ของแต่ละปีปฏทินิตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ โดยกาํหนดวนัใชส้ทิธิ
ครัง้แรกตรงกบัวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 และวนักาํหนดการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ยตรงกบัวนัที ่24 พฤศจกิายน 2560 นัน้ 
 
 บรษิทัขอแจ้งรายละเอยีดเกี่ยวกบัการแจง้ความจํานงการใชส้ทิธทิี่จะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัตามใบสาํคญั
แสดงสทิธ ิSIRI-W2 ครัง้ที ่6 ดงัน้ี 
 
 1. ระยะเวลาการแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิ  
 ระหวา่งวนัที ่24 – 30 มนีาคม 2560 (เฉพาะวนัทาํการ) เวลา 9.00 น. – 16.00 น.  
 
 2. วนักาํหนดการใช้สิทธิ 
  วนัที ่31 มนีาคม 2560 
 
 3. อตัราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ 
 ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 2.50 บาท 
 
 4. เอกสารและหลกัฐานในการแจ้งความจาํนงขอใช้สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 
 ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัจะตอ้งยืน่เอกสารแจง้ความจาํนงการใชส้ทิธดิงัน้ี 
 
  4.1 ใชส้ทิธโิดยการใชใ้บสาํคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ
 
   4.1.1 ยืน่แบบแสดงความจาํนงการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั (“แบบแสดงความจาํนงการใช้สิทธิ”) 
ทีไ่ดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งชดัเจนและครบถว้นทุกรายการพรอ้มลงนามโดยผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่บรษิทั                    
ซึง่ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธสิามารถรบัแบบแสดงความจาํนงการใชส้ทิธไิด ้ ณ สถานทีท่ีต่ดิต่อในการใชส้ทิธหิรอื                     
ดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตข์องบรษิทั (www.sansiri.com) 
 
   4.1.2 นําสง่ใบสาํคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธติามแบบทีบ่รษิทั ศนูยร์บัฝาก 
หลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (“ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์”) กาํหนด ตามจาํนวนทีร่ะบุในแบบแสดงความจาํนง
การใชส้ทิธใิหแ้ก่บรษิทั  
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 4.2 ใชส้ทิธใินระบบไรใ้บหลกัทรพัย ์(Scripless)  
   ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธ ิ ตอ้งแจง้ความจาํนงและกรอกแบบคาํขอถอนใบสาํคญั
แสดงสทิธ ิ หรอืเพือ่ใหอ้อกใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธติามทีศ่นูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์กาํหนด โดยยืน่ต่อบรษิทั
หลกัทรพัยท์ีท่าํหน้าทีเ่ป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์ (Broker) ของตน และบรษิทัหลกัทรพัยด์งักลา่วจะดาํเนินการ
แจง้ต่อศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ เพือ่ขอถอนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ หรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ สาํหรบันําไปใชเ้ป็น
หลกัฐานประกอบการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัทีจ่ะยื่นต่อบรษิทั เพื่อดาํเนินการใชส้ทิธติามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 4 
 
   อน่ึง เพือ่ความชดัเจนในขัน้ตอนรายละเอยีด ขอแนะนําใหผู้ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธติดิต่อสอบถาม
เกีย่วกบัขัน้ตอนและวธิกีาร รวมทัง้ระยะเวลาดาํเนินการตามขอ้น้ีไดจ้ากบรษิทัหลกัทรพัยท์ีท่าํหน้าทีเ่ป็นนายหน้า                 
ซือ้ขายหลกัทรพัย ์(Broker) ของทา่น 
 
 4.3 หลกัฐานประกอบการใชส้ทิธ ิ
   1) บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย 
    สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนทีย่งัไมห่มดอายุพรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง หรอื     
ในกรณีทีไ่มม่บีตัรประจาํตวัประชาชน ใหแ้นบสาํเนาทะเบยีนบา้นทีม่เีลขประจาํตวัประชาชน 13 หลกั หรอืสาํเนา
เอกสารทางราชการอื่นทีม่เีลขประจาํตวัประชาชน 13 หลกั พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง (ในกรณีทีม่กีารเปลีย่น
ชื่อ/ชื่อสกุล ซึง่ทาํใหช้ื่อ/ชื่อสกุลไมต่รงกบัใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ ใหแ้นบเอกสารทีอ่อกโดยหน่วยงานราชการ เชน่ 
ทะเบยีนสมรส ใบหยา่ ใบแจง้เปลีย่นชื่อ/นามสกุล เป็นตน้ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง) 
 
   2) บุคคลธรรมดาสญัชาตติ่างดา้ว 
 สําเนาหนังสอืเดินทาง หรอื สําเนาใบต่างด้าว ที่ยงัไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรบัรองสําเนา
ถกูตอ้ง 
 
   3) นิตบุิคคลสญัชาตไิทย 
 3.1) สาํเนาหนงัสอืรบัรองทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชยอ์ายไุมเ่กนิ 12 เดอืนก่อนวนักําหนด 
การใชส้ทิธพิรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคลนัน้ และประทบัตราสาํคญัของ                     
นิตบุิคคล (ถา้ม)ี และ 
 
 3.2) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอื สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ทีย่งัไม่
หมดอายขุองผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคลดงักลา่ว พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
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 4) นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ 
 4.1) สาํเนาหนงัสอืสาํคญัการจดัตัง้นิตบุิคคล หรอืหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิหรอื หนงัสอืรบัรอง
ของนิตบุิคคล ทีม่อีายไุมเ่กนิ 12 เดอืนก่อนวนักาํหนดการใชส้ทิธ ิ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้อีาํนาจ      
ลงนามของนิตบุิคคลนัน้ และประทบัตราสาํคญัของนิตบุิคคล (ถา้ม)ี และ 
 

4.2) สาํเนาหนงัสอืเดนิทางหรอืสาํเนาใบต่างดา้ว (แลว้แต่กรณี) ทีย่งัไมห่มดอายขุองผูม้ ี
อาํนาจลงนามของนิตบุิคคลดงักลา่ว พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  
 
 ทัง้น้ี สาํเนาเอกสารประกอบการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัของนิตบุิคคลทีจ่ดทะเบยีนใน
ต่างประเทศ ตามขอ้ 4.1) และ 4.2) ขา้งตน้ ซึง่ผูม้อีาํนาจลงนามลงลายมอืชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งแลว้ จะตอ้งไดร้บั
การรบัรองลายมอืชื่อโดย Notary Public และรบัรองโดยเจา้หน้าทีส่ถานทตูไทย หรอืสถานกงสลุไทยในประเทศที่
เอกสารดงักลา่วไดจ้ดัทาํหรอืรบัรองความถกูตอ้งและมอีายไุมเ่กนิ 1 ปีก่อนวนักาํหนดการใชส้ทิธ ิ
 
 5. วิธีการชาํระเงิน 
 ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัจะตอ้งชาํระเงนิใหแ้ก่บรษิทัตามจาํนวนทีร่ะบุใน
แบบแสดงความจาํนงการใชส้ทิธ ิโดยชาํระไดด้งัน้ี 
 
 (1) เชค็, แคชเชยีรเ์ชค็, ดรา๊ฟท/์ตัว๋แลกเงนิธนาคาร หรอืคาํสัง่จา่ยเงนิของธนาคารทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิได้
ในเขตกรงุเทพมหานครภายใน 1 วนัทาํการ ซึง่จะตอ้งลงวนัทีไ่มเ่กนิวนัที ่ 29 มนีาคม 2560 โดยขดีครอ่มเฉพาะ           
(AC PAYEE ONLY) สัง่จา่ย “บมจ.แสนสิริ เพ่ือการจองหุ้นตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ” ทัง้น้ี เอกสารและหลกัฐาน                   
ในการแจง้ความจาํนงการใชส้ทิธ ิ จะตอ้งสง่มาถงึสาํนกังานของบรษิทั ตามรายละเอยีดทีร่ะบุในขอ้ 6 ภายในเวลา 
11.00 น. ของวนัที ่29 มนีาคม 2560 
 
 (2) โอนเงนิสดเขา้บญัชเีงนิฝากของบรษิทั ในชื่อบญัช ี “บมจ.แสนสิริ เพ่ือการจองหุ้นตามใบสาํคญั
แสดงสิทธิ” ธนาคาร ไทยพาณิชย ์ จาํกดั (มหาชน) ประเภทบญัชกีระแสรายวนั สาขาอาคารสริภิญิโญ บญัชีเลขท่ี                     
468-0-18737-3 และนําสง่สาํเนาใบนําฝากเงนิ พรอ้มเอกสารและหลกัฐานในการแจง้ความจาํนงการใชส้ทิธ ิ โดยจะตอ้ง
สง่มาถงึสาํนกังานของบรษิทั ตามรายละเอยีดทีร่ะบุในขอ้ 6 ภายในเวลา 16.00 น. ของวนัที ่30 มนีาคม 2560 
 
 ทัง้น้ี การใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัดงักลา่วจะสมบรูณ์ต่อเมือ่บรษิทัเรยีกเกบ็เงนิจาํนวนดงักลา่วไดแ้ลว้เทา่นัน้ 
หากบรษิทัเรยีกเกบ็เงนิไมไ่ดด้ว้ยเหตุใดๆ ทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของบรษิทั ใหถ้อืวา่การแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ
สิน้สภาพลงโดยไมม่กีารใชส้ทิธ ิ
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 6. สถานท่ีท่ีติดต่อในการใช้สิทธิ 
 สาํนกักฎหมาย 
 บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)  
 475 อาคารสริภิญิโญ ชัน้ 14 
 ถนนศรอียธุยา แขวงถนนพญาไท 
 เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร 10400 
 
ตดิต่อสอบถามขอ้มลูที ่  
น.ส. จนิดา เอีย่มศรยิารกัษ์  
โทรศพัท ์  :      02-201-3816  
โทรสาร :      02-201-3477 
e-mail        : chinda@sansiri.com 

หรอื 
น.ส. พรรณวภิา คลา้ยสงคราม  
โทรศพัท ์  :      02-201-3903  
โทรสาร :      02-201-3477 
e-mail :      punwipa@sansiri.com  

 
 ทัง้น้ี บรษิทัจะไมร่บัการแสดงความจาํนงใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัของบรษิทัทางไปรษณีย ์และไมร่บัชาํระเงนิ
คา่ใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเป็นเงนิสด 
 
 7. เง่ือนไขอ่ืน ๆ    
  7.1 จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสทิธทิีข่อใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัจะตอ้งเป็นจาํนวนเตม็เทา่นัน้  
 
  7.2 หากบรษิทัไดร้บัหลกัฐานใบสาํคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธไิมค่รบถว้น หรอื                   
ไมถ่กูตอ้ง หรอืจาํนวนเงนิทีบ่รษิทัไดร้บัชาํระไมค่รบตามจาํนวนทีร่ะบุไวใ้นแบบแสดงความจาํนงการใชส้ทิธ ิ หรอื
บรษิทัตรวจสอบไดว้า่ขอ้ความทีผู่ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธกิรอกลงในแบบแสดงความจาํนงการใชส้ทิธนิัน้ไมค่รบถว้น 
หรอืไมถ่กูตอ้ง หรอืตดิอากรแสตมป์ (ถา้ม)ี ไมค่รบถว้นถกูตอ้งตามขอ้บงัคบัและกฎหมายต่างๆ บรษิทัจะถอืวา่การ
แจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธสิิน้สภาพลงโดยไมม่กีารใชส้ทิธ ิ และบรษิทัจะจดัสง่เงนิทีไ่ดร้บัคนืใหแ้ก่ผูถ้อืใบสาํคญั
แสดงสทิธ ิ ภายใน 14 วนันบัจากวนักาํหนดการใชส้ทิธโิดยไมม่ดีอกเบีย้  เวน้แต่ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธไิดท้าํการ
แกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักลา่วใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธ ิ
 
 อยา่งไรกต็าม ในกรณีทีผู่ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธชิาํระจาํนวนเงนิในการใชส้ทิธไิมค่รบถว้นหรอืมกีาร
ชาํระเงนิเกนิจาํนวนในการใชส้ทิธ ิ บรษิทัมสีทิธทิีจ่ะดาํเนินการประการใดประการหน่ึงดงัต่อไปน้ีตามทีบ่รษิทัจะ
เหน็สมควร 
 
 (ก) ถอืวา่การแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธมิจีาํนวนเทา่กบั (1) จาํนวนหุน้สามญัทีพ่งึจะไดร้บัตาม
สทิธ ิ หรอื (2) จาํนวนหุน้สามญัทีพ่งึไดร้บัตามจาํนวนเงนิในการใชส้ทิธ ิ ซึง่บรษิทัไดร้บัชาํระไวจ้รงิตามราคาการใช้
สทิธแิละอตัราการใชส้ทิธใินขณะนัน้ (แลว้แต่จาํนวนใดจะน้อยกวา่) หรอื 
 
 
 



 
 

หน้า 5 
 

 
 
 (ข) ใหผู้ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธชิาํระเงนิเพิม่เตมิตามจาํนวนทีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธใิหค้รบถว้น
ภายในระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธ ิหากบรษิทัไมไ่ดร้บัเงนิครบตามจาํนวนการใชส้ทิธภิายในระยะเวลา
ดงักลา่ว บรษิทัจะถอืวา่การแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธสิิน้สภาพลงโดยไมม่กีารใชส้ทิธ ิ
 
 ในกรณีตามขอ้ (ก) หรอื (ข) บรษิทัจะสง่เงนิทีเ่หลอืจากการใชส้ทิธหิรอืเงนิไดร้บัไวท้ัง้หมดตามแต่
กรณี โดยไมม่ดีอกเบีย้คนืใหแ้ก่ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิางไปรษณียล์งทะเบยีนภายใน 14 วนันบัจากวนักําหนดการ
ใชส้ทิธ ิ
 
 7.3 ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธจิะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบคา่อากรแสตมป์ หรอืภาษอีื่นใด (ถา้ม)ี ตาม 
บทบญัญตัแิหง่ประมวลรษัฎากร หรอืขอ้บงัคบั หรอืกฎหมายต่างๆ ทีใ่ชบ้งัคบักบัการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ
 
 ทัง้น้ี รายละเอยีดและเงือ่นไขอื่นๆ โปรดดจูากขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสทิธแิละหน้าทีข่องผูอ้อกใบสาํคญัแสดง
สทิธแิละผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั แสนสริ ิ จาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่ 2 (SIRI-W2) หรอืที ่
www.set.or.th 
 
 จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 
 
      ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
                                                 (นายอภชิาต ิจตูระกลู) 
                                              กรรมการและประธานอาํนวยการ 



 

แบบแสดงความจาํนงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญั ของ บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) “SIRI-W2”  
Form for the notification of the intention to exercise the Warrants of Sansiri Public Company Limited “SIRI-W2”  

 
เรยีน คณะกรรมการบรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)  
To  The Board of Sansiri Public Company Limited 

ขา้พเจา้ (นาย / นาง / นางสาว / นิตบิุคคล) .......................................................................................................... วนั/เดอืน/ปีเกดิ ....................................... สญัชาต ิ.............................. เพศ ...................... 
I/We (Mr. / Mrs. / Miss / Juristic Person)   Date of Birth Nationality Gender 
อาชพี ..................................... ทีอ่ยูเ่ลขที ่................................... ตรอก/ซอย ........................................... ถนน ....................................... แขวง/ตําบล ................................ เขต/อาํเภอ .................................. 
Occupation Address number Lane/Soi Road Sub-district District  
จงัหวดั ................................... รหสัไปรษณีย ์.................................. ประเทศ ........................................... หมายเลขโทรศพัท ์..........................................................  
Province Postal Code Country Telephone number  
เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ี. ...........................................................  ประเภทการเสยีภาษ ี □ หกัภาษ ี □ ไมห่กัภาษ ี 
Tax ID number Type of Tax Paying Tax to be deducted Tax not to be deducted 

□ บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย  เลขทีบ่ตัรประจาํตวัประชาชน .……………….….………… □ บุคคลธรรมดาซึง่เป็นคนต่างดา้ว  เลขทีห่นงัสอืเดนิทาง / ใบต่างดา้ว ………………………… 
 Thai natural person Identification card number  Foreign natural person Passport number 
□ นิตบิุคคลสญัชาตไิทย  เลขทะเบยีนนิตบิุคคล .……………………………………… □ นิตบิุคคลซึง่เป็นคนต่างดา้ว เลขทะเบยีนนิตบิุคคล .……………………………………… 
 Thai juristic person Corporate registration number  Foreign juristic person Corporate registration number 

โปรดแนบหลกัฐานประกอบการใชส้ทิธ ิพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง / Please attach a certified true copy of supporting documents for the exercise of the Warrants  

ในฐานะผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขา้พเจา้มคีวามประสงคจ์ะใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ตามรายละเอยีดต่อไปน้ี 
being a Warrant Holder of Sansiri Public Company Limited (the “Company”), I/We hereby intend to exercise the rights to purchase the Company’s ordinary shares as stated below: 

จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ
ทีข่อใชส้ทิธ ิ(หน่วย) 

Number of  Warrants 
to be exercised (Unit) 

อตัราการใชส้ทิธ ิ
(วอแรนท ์: หุน้) 
Exercise Ratio 

(Warrant : Share) 

จาํนวนหุน้สามญัทีไ่ดจ้ากการใชส้ทิธ ิ(หุน้) 
Number of ordinary shares derived 

From the exercise of Warrants (Shares) 

ราคาใชส้ทิธซิือ้หุน้
สามญั (บาท/หุน้) 
Exercise Price 

(Baht per share) 

รวมเป็นเงนิทีต่อ้งชาํระในการจองซือ้หุน้สามญั (บาท) 
Totaling of payment of the subscribed shares (Baht) 

 1 : 1  2.50  

พรอ้มน้ี ขา้พเจา้ขอสง่เงนิคา่จองซือ้หุน้สามญัดงักลา่ว ทีธ่นาคารสามารถเรยีกเกบ็เงนิในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วนัเทา่นัน้ ชาํระโดย  
I/We herewith submit the payment to purchase such ordinary shares that can be collected in Bangkok within 1 Business Day only which paid by 
□ เชค็ Cheque    □ แคชเชยีรเ์ชค็ Cashier Cheque   □  ดร๊าฟท/์ตัว๋แลกเงนิธนาคาร Bank Draft / Bill of Exchange  □  เงนิโอน Money Transfer  
เลขทีเ่ชค็ / Cheque Number .......................................... ลงวนัที ่/ Dated....................................... ธนาคาร / Bank ................................................. สาขา  / Branch.....................................................  
สัง่จา่ย “บมจ. แสนสิริ เพ่ือการจองหุ้นตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ”  ประเภทบญัชกีระแสรายวนั บญัชีเลขท่ี 468-0-18737-3 ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาอาคารสริภิญิโญ 
Payable to “SANSIRI PCL., for share subscription under Warrant”, the current account at Siam Commercial Bank PCL., Siripinyo Building Branch, account number 468-0-18737-3 
ขา้พเจา้ไดส้ง่มอบใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ/ ใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิและขอรบัทอนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ(ถา้ม)ี ดงัน้ี 
I/We hereby deliver the Warrant Certificate(s) / Warrant Substitute and request for the return of the remaining Warrants, which are not exercised (if any) as follows: 

□ สง่มอบใบสาํคญัแสดงสทิธ ิจาํนวน ......................ใบ ตามรายละเอยีดดงัน้ี   Amount of delivered Warrants …………… certificate(s) with the following details: 
 เลขทีใ่บสาํคญัแสดงสทิธ ิ........................................... จาํนวนหน่วย ................................หน่วย Warrant Certificate(s) number …………………………. amount ………………….. units 
 เลขทีใ่บสาํคญัแสดงสทิธ ิ........................................... จาํนวนหน่วย ................................หน่วย Warrant Certificate(s) number …………………………. amount ……………...….. units 

 รวมจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีส่งมา .......................................................................หน่วย Total number of delivered Warrants ……..…………………………………….…. units  
 จาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธทิีข่อรบัทอน (ถา้ม)ี ...................................................................หน่วย Amount of the remaining Warrants which are not exercised (if any) …..…….…. units 
□ ใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิเลขที ่…………………………. จาํนวน ...................................หน่วย  Warrant Substitute number ……………….……………. amount ………………….. units 

เมื่อขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัดงักลา่ว ขา้พเจา้ตกลงใหบ้รษิทัฯ ดาํเนินการสง่มอบหุน้ ดงัน้ี (โปรดเลอืกขอ้ใดขอ้หน่ึง) :  
Upon being allocated the subscribed shares, I / We agree that the Company shall deliver the shares as follow (Please choose one only) : 

  □ ใหอ้อกใบหุน้สาํหรบัหุน้ทีไ่ดร้บัการจดัสรรในนามของ “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพือ่ผูฝ้าก” และดาํเนินการใหบ้รษิทั............................................................................ 
 สมาชกิผูฝ้ากเลขที ่……..……….…... (ระบุชื่อใดชื่อหน่ึงตามรายชื่อทีป่รากฏดา้นหลงัแบบฟอรม์น้ี) นําหุน้นัน้เขา้ฝากไวก้บั “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพือ่ผูฝ้าก” 
 เพือ่เขา้บญัชซีือ้ขายหุน้เลขที ่……………………….……………………….. ซึง่ขา้พเจา้มอียูก่บับรษิทันัน้ 
 Issue a certificate for the allotted shares in the name of “the Thailand Securities Depository Co., Ltd. for Depositors” and proceed for ………………………………………….………. 
 Participant number ……..……….…. (specify one of the companies listed on the back of this form), to deposit the said shares with the “Thailand Securities Depository Co., Ltd.  
 for depositors”  for my / our share trading account number ……………………….……………………….., maintained at such company. 

    □ ใหอ้อกใบหุน้สาํหรบัหุน้ทีไ่ดร้บัการจดัสรรในนามของขา้พเจา้และสง่ใบหุน้ใหแ้ก่ขา้พเจา้ทางไปรษณีย ์โดยขา้พเจา้อาจไดร้บัใบหุน้ภายหลงัจากทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยรบัหุน้เพิม่ทุนดงักลา่ว 
 เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน และอนุญาตใหท้าํการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยแลว้ 

 Issue a certificate for the allotted shares in my / our name and deliver it to me by mail / us whereby, I / We may obtain the share certificate after the Stock Exchange of Thailand has  
 approved the listing of the said new shares and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand. 

 ขา้พเจา้ตกลงยนืยนัวา่จะไมเ่พกิถอนการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั หากขา้พเจา้ไมส่ง่ใบแจง้ความจาํนงการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัทีไ่ดก้รอกรายละเอยีดครบถว้นเรยีบรอ้ย พรอ้มดว้ย เชค็, แคชเชยีรเ์ชค็,                     
ดร๊าฟท/์ตัว๋แลกเงนิธนาคาร มาถงึบรษิทัฯ ภายในกําหนดระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธ ิหรอืหาก เชค็, แคชเชยีรเ์ชค็, ดร๊าฟท/์ตัว๋แลกเงนิธนาคาร ทีส่ ัง่จา่ยไมผ่า่นการเรยีกเกบ็ ใหถ้อืวา่ถอืวา่การ
แจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธสิิน้สภาพลงโดยไมม่กีารใชส้ทิธ ิ 
I/We hereby confirm that this subscription is irrevocable. If I/We do not return this duly completed Form for the notification of the intention to exercise the Warrants, with payment (Cheque, 
Cashier Cheque, Bank Draft / Bill of Exchange) to the Company within the period for the notification of the intention to exercise the Warrants or the Cheque, Cashier Cheque, Bank Draft / Bill 
of Exchange has not been honored, it shall deem that the notification of the intention to exercise the Warrant is nullified without being exercised. 

 
 

 
 

หลกัฐานการใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญั (ผูจ้องซ้ือโปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย)  
SUBSCRIPTION RECEIPT (SUBSCRIBER PLEASES ALSO FILL IN THIS PORTION) 

      วนัที ่/ Date ……………………………………………..                                             เลขทีใ่บจอง / Subscription Number ……………………………………………... 
       บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) ไดร้บัเงนิจาก (ชื่อตามใบจอง) ……………………………………………………………………………………….  เพื่อจองซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) “SIRI-W2”    
      Sansiri Public Company Limited has received money from (Name of subscriber)  to purchase the ordinary shares of Sansiri Public Company Limited under Warrants “SIRI-W2”    

จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ
ทีข่อใชส้ทิธ ิ(หน่วย) 

Number of  Warrants 
to be exercised (Unit) 

อตัราการใชส้ทิธ ิ
(วอแรนท ์: หุน้) 
Exercise Ratio 

(Warrant : Share) 

จาํนวนหุน้สามญัทีไ่ดจ้ากการใชส้ทิธ ิ(หุน้) 
Number of ordinary shares derived 

From the exercise of Warrants (Shares) 

ราคาใชส้ทิธซิอืหุน้
สามญั (บาท/หุน้) 
Exercise Price 

(Baht per share) 

รวมเป็นเงนิทีต่อ้งชาํระในการจองซือ้หุน้สามญั (บาท) 
Totaling of payment of the subscribed shares (Baht) 

 1 : 1  2.50  
□ เชค็ Cheque       □  แคชเชยีรเ์ชค็ Cashier Cheque     □  ดรา๊ฟท/์ตํวแลกเงนิธนาคาร Bank Draft / Bill of Exchange        □  เงนิโอน Money Transfer  
เลขทีเ่ชค็ / Cheque Number ................................................. ลงวนัที ่/ Dated.............................................. ธนาคาร / Bank .......................................................... สาขา  / Branch......................................................................  
 ออกใบหุน้ในนามบ.ศูนยร์บัฝากฯเพื่อ /Issue the share certificate in the name of TSD for  สมาชกิผูฝ้ากเลขที/่Participant number.....................บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขที/่Securities trading account No………….....………. 
 ออกใบหุน้ในนามผูจ้อง / Issue the share certificate in the name of  subscriber 

 

วนัทีย่ ืน่ความจาํนงการใชส้ทิธ ิ……………………………………………………… 
Date to notify the intention to exercise  

ลงชื่อ/Signed ..................................................................................... ผูจ้องซือ้หุน้สามญั / Subscriber 
                 (                                                                   ) 

เลขทีใ่บจอง / Subscription number ……………………………………… 

เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอํานาจ / Authorized Officer ……………………………………………………….. 


