(English Translation)
31 October 2017
Subject : Change the Payment Method and Contact Place for Exercise the Warrants
pursuant to SIRI-W2 (the Last Exercise)
To

: President
The Stock Exchange of Thailand

Reference: The Company’s letter, re: Notification for the exercise of Warrants pursuant to SIRI-W2
(the Last Exercise), dated 9 October 2017
Enclosure : Notification Letter for the exercise of Warrants pursuant to SIRI-W2 (the Last Exercise)
(Amendment No.2), dated 31 October 2017
As Sansiri Public Company Limited (“the Company”) had announced the period for the notification of the
intention to exercise the Warrants pursuant to SIRI-W2 (the Last Exercise) during 3 November 2017 to
23 November 2017 (15 business days in total) from 9:00 a.m. until 4:00 p.m. as per detail in the Reference.
By this letter, the Company would like to inform the change of the Payment Method (in Clause 9) and
Contact Place for Exercise the Warrants (in Clause 10), the details of which are as follows:
“9. Payment Method
The Warrant Holders who wish to exercise the rights to purchase the ordinary shares shall make
the payment according to the amount specified in the form to exercise the Warrants as follow:
(1) Payment by personal cheque/ cashier cheque/ bank’s draft via Bill Payment shall made
payable to “SANSIRI PCL., for share subscription under Warrant”, of Siam Commercial Bank Plc.,
Ratchayothin Branch, current account number 111-3-92690-5 within 11.00 a.m. on 22 November 2017 and
shall be collectible from the same clearing house within the following business day. Provided that the
documents and evidence for the notification of the intention to exercise the Warrants pursuant to this Clause
shall be submitted to the Agent Receiving Exercise Intention at the place as specified in clause 10 not later
than 4:00 p.m. of 23 November 2017.
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(2) Payment by money transfer to bank account via Bill Payment to “SANSIRI PCL., for share
subscription under Warrant”, of Siam Commercial Bank Plc., Ratchayothin Branch, current account number
111-3-92690-5. Provided that the documents and evidence for the notification of the intention to exercise the
Warrants pursuant to this Clause shall be submitted to the Agent Receiving Exercise Intention at the place
as specified in clause 10 not later than 4:00 p.m. of 23 November 2017.
In addition, in order to facilitate the transfer of subscription payment of newly issued ordinary
shares, the Company has attached the Bill Payment Deposit Form (Enclosure 2) herewith. The subscriber
has to specify the name-surname, contact telephone number and fill in 10-digit Registration Number in
Ref. 1 (as stated in the Subscription Certificate issued by the Thailand Securities Depository Company
Limited) and fill in 13-digit identification number or passport number or foreign identification card number in
Ref. 2 as the case may be.
The exercise of rights to purchase the ordinary shares shall be completed only when the
Company collects the payment of such share. If the Company cannot collect such payment for any case
whatsoever other than its own fault, it will be deemed that such notification of the intention to exercise the
Warrant is nullified without being exercised.”
“10. Contact Place for Exercise the Warrants (Agent Receiving Exercise Intention)
SCB Securities Company Limited
Head Office at 20th Floor, No. 19 SCB Park Plaza 3,
Ratchadapisek Road, Jatujak Sub-district, Jatujak District, Bangkok, 10900
Tel: 0-2949-1999
The Company does not accept any subscription by mail and in cash.”
Should you have any questions, please contact SCB Securities Company Limited (Head Office only), the
Agent Receiving Exercise Intention, Tel: 0-2949-1999.
Please be informed accordingly.
Yours sincerely,

(Mr. Wanchak Buranasiri)
Director and Chief Financial Officer
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(English Translation)

31 October 2017
Subject : Notification for the exercise of Warrants pursuant to SIRI-W2 (the Last Exercise)
(Change the Payment Method and Contact Place for Exercise the Warrants)
To

: President
The Stock Exchange of Thailand

Enclosure 1. Form to exercise the Warrants of SIRI-W2 (the Last Exercise)
2. Bill Payment Deposit Form
Sansiri Public Company Limited (“the Company”) would like to announce that the
Warrants representing rights to purchase ordinary shares of Sansiri Public Company Limited No. 2
(SIRI-W2) will be due on 24 November 2017 and the Last Exercise Date is scheduled on
24 November 2017. In order to comply with the payment system of the Stock Exchange of Thailand
(“the SET), the Company, therefore, requests the SET to suspend the trading of the Warrants
SIRI-W2 or posting of SP Sign from 31 October 2017 to 24 November 2017 and delist SIRI-W2
from being the listed securities from 25 November 2017 onwards.
In this regard, the Company would like to provide the information regarding the notification
of the intention for the last exercise of the Warrants SIRI-W2 as follows:
1. The Last Exercise Date
24 November 2017
2. Last Trading Day of the Warrants
30 October 2017
3. Closing Date of Register Book to suspend transfer of Warrants SIRI-W2
The register book will be closed on 3 November 2017 until 24 November 2017, totaling
21 days prior to the last Exercise Date.
4. Trading suspension period of the Warrants SIRI-W2 (posting of SP sign)
The Company requests the SET to suspend the trading of the Warrants or posting of SP
sign on SIRI-W2 from 31 October 2017 to 24 November 2017.
5. Expiration of Warrants SIRI-W2
From 25 November 2017 onwards, SIRI-W2 will be expired and invalid while the SET
will delist such warrants as the listed securities.
6. Period for the notification of the intention to exercise the Warrants
(the Last Exercise of the Warrants)
During 3 November 2017 to 23 November 2017 (15 business days in total) from 9:00
a.m. until 4:00 p.m.
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7. Exercise Ratio and Exercise Price
1 unit of Warrant will be entitled to purchase 1 ordinary share at the price of 2.50 baht per
share.
8. Documents and evidence for the notification of the intention to exercise the
Warrants
The Warrant Holders who wish to exercise the right to purchase the ordinary shares shall
submit documents as follows:
8.1 Exercising via a Warrant Certificate or a Warrant Substitute
8.1.1 Submit the completed form for the notification of the intention to exercise the
Warrants (the “Form to exercise the Warrants”) signed by the Warrant Holders to the Company.
The Warrant Holders may obtain the Form to exercise the Warrants at the place to exercise the
Warrants or download the form from the Company’s website (www.sansiri.com).
8.1.2 Deliver the Warrant Certificate or the Warrant Substitute as per the form
prescribed by the Thailand Securities Depository Company Limited (“TSD”) in the amount
specified in the Form to exercise the Warrants to the Company.
8.2 Exercising in the scripless system
The Warrant Holders who wish to exercise the Warrants must notify and submit to
its broker a completed form to issue the Warrant Certificate or the Warrant Substitute as per the form
prescribed by TSD. The broker will then inform TSD in order to issue the Warrant Certificate or
issue the Warrant Substitute so as to be used it as the evidence in exercising the right to purchase the
Company’s ordinary shares in accordance with this Clause 8.
For clarification of the details process, it is recommended that the Warrant Holders
should contact its broker to ask for the detail and the period of time to proceed as referred to this
Clause.
8.3 Supporting Documents for the exercise of the Warrants
1) Thai Individual
A certified true copy of identification card that has not expired or, in the case
there is no identification card, a certified copy of house registration containing the 13-digit
identification number or a certified copy of any other official document containing the 13-digit
identification number may be submitted. (in case of any name / surname changed which cause the
discrepancy in the name/surname appeared in the Warrants, please attach the certified true copy of
any document issued by the governmental authority e.g. marital registered certificate, divorce
certificate, certificate of name/surname change etc., )
2)

Foreign Individual
A certified true copy of passport that has not yet expired.
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3)

Juristic Person Incorporated in Thailand
3.1) A copy of the most up to date affidavit issued by Ministry of Commerce
for no longer than 12 months prior to the Exercise Date being certified as true copy by the
authorized person(s) and affix the seal of such juristic person (if any); and
3.2) A certified true copy of identification card or a certified true copy of
passport that has not yet expired (as the case may be) of such authorized person(s) of the juristic
person.
4)

Juristic Person Incorporated outside Thailand
4.1) A copy of the certificate of establishment/incorporation or memorandum
of association or affidavit, issued no more than 12 months prior to the Exercise Date as true and
genuine copy by authorized person(s) of such juristic person as well as affixing the seal of such
juristic person (if any); and
4.2) A certified true copy of passport or alien certificate that has not yet
expired (as the case may be) of the authorized person(s).
A copy of the supplemented document for the notification of the intention to
exercise the Warrants of the juristic person incorporated outside Thailand as specified in Clause 4.1)
and Clause 4.2) above, certified by authorized person(s), must be notarized by notary public and
legalized by Thai Consular or Thai Embassy in the country where the documents have been prepared
or certified, which has no more than 1 year-term prior to the Exercise Date.
9. Payment Method
The Warrant Holders who wish to exercise the rights to purchase the ordinary shares shall
make the payment according to the amount specified in the form to exercise the Warrants as follow:
(1) Payment by personal cheque/ cashier cheque/ bank’s draft via Bill Payment shall
made payable to “SANSIRI PCL., for share subscription under Warrant”, of Siam Commercial
Bank Plc., Ratchayothin Branch, current account number 111-3-92690-5 within 11.00 a.m. on
22 November 2017 and shall be collectible from the same clearing house within the following
business day. Provided that the documents and evidence for the notification of the intention to
exercise the Warrants pursuant to this Clause shall be submitted to the Agent Receiving Exercise
Intention at the place as specified in clause 10 not later than 4:00 p.m. of 23 November 2017.
(2) Payment by money transfer to bank account via Bill Payment to “SANSIRI PCL., for
share subscription under Warrant”, of Siam Commercial Bank Plc., Ratchayothin Branch, current
account number 111-3-92690-5. Provided that the documents and evidence for the notification of
the intention to exercise the Warrants pursuant to this Clause shall be submitted to the Agent
Receiving Exercise Intention at the place as specified in clause 10 not later than 4:00 p.m. of 23
November 2017.

Page 3

(Amendment No.2)

In addition, in order to facilitate the transfer of subscription payment of newly issued
ordinary shares, the Company has attached the Bill Payment Deposit Form (Enclosure 2) herewith.
The subscriber has to specify the name-surname, contact telephone number and fill in 10-digit
Registration Number in Ref. 1 (as stated in the Subscription Certificate issued by the Thailand
Securities Depository Company Limited) and fill in 13-digit identification number or passport
number or foreign identification card number in Ref. 2 as the case may be.
The exercise of rights to purchase the ordinary shares shall be completed only when the
Company collects the payment of such share. If the Company cannot collect such payment for any
case whatsoever other than its own fault, it will be deemed that such notification of the intention to
exercise the Warrant is nullified without being exercised.
10. Contact Place for Exercise the Warrants (Agent Receiving Exercise Intention)
SCB Securities Company Limited
Head Office at 20th Floor, No. 19 SCB Park Plaza 3,
Ratchadapisek Road, Jatujak Sub-district, Jatujak District, Bangkok, 10900
Tel: 0-2949-1999
The Company does not accept any subscription by mail and in cash.
11. Other conditions
11.1 The number of Warrants to be exercised shall be a non-fractional number only.
11.2 If the Company receives an incomplete or incorrect Warrant Certificate or Warrant
Substitute, or if the payment received by the Company in an amount less than that specified in the
form for the notification of the intention to exercise the Warrants, or if the Company finds any
incomplete or incorrect details in such form or the stamp duties attached (if any) are incomplete
according regulations or laws, it will be deemed that the notification of the intention to exercise the
Warrant is nullified without being exercised; in this regard, the Company shall return money
received to such Warrant Holder within 14 days after the Exercise Date without any interest in
whatsoever case. Unless prior to the expiration of the Period for the Notification of the Intention to
Exercise the Warrants, the Warrant Holder has amended such incorrectness or incompleteness.
However, in the case that the Warrant Holder overpay or underpay the share price
being exercised, the Company is entitled to take one of these following actions as the Company deems
appropriate:
(a) the Company may deem that the notification of intention to exercise the
Warrant is corresponding to (i) the amount of ordinary shares which shall be received according to
the rights; or (ii) the amount of ordinary shares to be received according to the payment made on
such exercise that the Company actually receives as per the exercise price and exercise ratio at that
time (whichever amount is lower); or
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(b) the Company may require the Warrant Holder to make additional payment in
full according to his/her intention to exercise within the Period for the Notification of the Intention to
Exercise the Warrants. If the Company does not receive the payment in full within such period, the
Company shall deem that the notification of the intention to exercise the Warrant is nullified without
being exercised.
In case of (a) or (b) above, the Company shall send the remaining amount or all the
amount received, as the case maybe, without any interest to the Warrant Holder by registered mail
within 14 days after the Exercise Date.
11.3 The Warrant Holders shall bear the stamp duty or any tax (if any) in accordance with
the Revenue Code, any regulations or any law governing the exercise of such rights under the
Warrants.
Please find other details and conditions in the Terms and Conditions Governing Rights
and Obligations of the Warrant Issuer and the Warrant Holders representing Rights to Purchase
Ordinary Shares of Sansiri Public Company Limited No. 2 (SIRI-W2) or at www.set.or.th

Please be informed accordingly.

Yours sincerely,

(Mr. Wanchak Buranasiri)
Director and Chief Financial Officer
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เลขทีใ่ บจอง / Subscription number ………………………………………

แบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญ ของ บริ ษทั แสนสิ ริ จํากัด (มหาชน) “SIRI-W2” (สําหรับการใช้สิทธิ ครัง้ สุดท้าย)
Form for the notification of the intention to exercise the Warrants of Sansiri Public Company Limited “SIRI-W2” (for the Last Exercise of the Warrants)

วันทีย่ น่ ื ความจํานงการใช้สทิ ธิ ………………………………………………………
เรียน
คณะกรรมการบริษทั แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
Date to notify the intention to exercise
To
The Board of Sansiri Public Company Limited
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว / นิตบิ ุคคล) .......................................................................................................... วัน/เดือน/ปีเกิด ....................................... สัญชาติ .............................. เพศ ......................
I/We (Mr. / Mrs. / Miss / Juristic Person)
Date of Birth
Nationality
Gender
อาชีพ ..................................... ทีอ่ ยูเ่ ลขที่ ................................... ตรอก/ซอย ........................................... ถนน ....................................... แขวง/ตําบล ................................ เขต/อําเภอ ..................................
Occupation
Address number
Lane/Soi
Road
Sub-district
District
จังหวัด ................................... รหัสไปรษณีย์ .................................. ประเทศ ........................................... หมายเลขโทรศัพท์ ..........................................................
Province
Postal Code
Country
Telephone number
เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี . ........................................................... ประเภทการเสียภาษี
□ หักภาษี
□ ไม่หกั ภาษี
Tax ID number
Type of Tax Paying
Tax to be deducted
Tax not to be deducted

□ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
เลขทีบ่ ตั รประจําตัวประชาชน .……………….….………… □ บุคคลธรรมดาซึง่ เป็ นคนต่างด้าว เลขทีห่ นังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว …………………………
Thai natural person
Identification card number
Foreign natural person
Passport number
□ นิตบิ ุคคลสัญชาติไทย
เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล .……………………………………… □ นิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นคนต่างด้าว
เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล .………………………………………
Thai juristic person
Corporate registration number
Foreign juristic person
Corporate registration number
โปรดแนบหลักฐานประกอบการใช้สทิ ธิ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง / Please attach a certified true copy of supporting documents for the exercise of the Warrants
ในฐานะผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั แสนสิริ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ตามรายละเอียดต่อไปนี้
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:
จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทีข่ อใช้สทิ ธิ (หน่วย)
Number of Warrants
to be exercised (Unit)

อัตราการใช้สทิ ธิ
(วอแรนท์ : หุน้ )
Exercise Ratio
(Warrant : Share)
1:1

จํานวนหุน้ สามัญทีไ่ ด้จากการใช้สทิ ธิ (หุน้ )
Number of ordinary shares derived
From the exercise of Warrants (Shares)

ราคาใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้
สามัญ (บาท/หุน้ )
Exercise Price
(Baht per share)
2.50

รวมเป็ นเงินทีต่ อ้ งชําระในการจองซือ้ หุน้ สามัญ (บาท)
Totaling of payment of the subscribed shares (Baht)

พร้อมนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญดังกล่าว ทีธ่ นาคารสามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันเท่านัน้ ชําระโดย
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
□ เช็ค Cheque □ แคชเชียร์เช็ค Cashier Cheque □ ดร๊าฟท์/ตั ๋วแลกเงินธนาคาร Bank Draft / Bill of Exchange □ เงินโอน Money Transfer
เลขทีเ่ ช็ค / Cheque Number .......................................... ลงวันที่ / Dated....................................... ธนาคาร / Bank ................................................. สาขา / Branch.....................................................
สังจ่
่ าย “บมจ. แสนสิ ริ เพื่อการจองหุ้นตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ” ประเภทบัญชีกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 111-3-92690-5 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขารัชโยธิน
Payable to “SANSIRI PCL., for share subscription under Warrant”, the current account at Siam Commercial Bank PCL., Ratchayothin Branch, account number 111-3-92690-5
ข้าพเจ้าได้สง่ มอบใบสําคัญแสดงสิทธิ / ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ และขอรับทอนใบสําคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ดังนี้
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:
□ ส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน ......................ใบ ตามรายละเอียดดังนี้
Amount of delivered Warrants …………… certificate(s) with the following details:
Warrant Certificate(s) number …………………………. amount ………………….. units
เลขทีใ่ บสําคัญแสดงสิทธิ ........................................... จํานวนหน่วย ................................หน่วย
เลขทีใ่ บสําคัญแสดงสิทธิ ........................................... จํานวนหน่วย ................................หน่วย
Warrant Certificate(s) number …………………………. amount ……………...….. units
รวมจํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ส่งมา ........................................................................หน่ วย
Total number of delivered Warrants ……..…………………………………….…. units
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทข่ี อรับทอน (ถ้ามี) ...................................................................หน่วย
Amount of the remaining Warrants which are not exercised (if any) …..…….…. units
□ ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ เลขที่ …………………………. จํานวน ...................................หน่วย
Warrant Substitute number ……………….……………. amount ………………….. units
เมื่อข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงให้บริษทั ฯ ดําเนินการส่งมอบหุน้ ดังนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) :
Upon being allocated the subscribed shares, I / We agree that the Company shall deliver the shares as follow (Please choose one only) :
□ ให้ออกใบหุน้ สําหรับหุน้ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรในนามของ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือ่ ผูฝ้ าก” และดําเนินการให้บริษทั ............................................................................
สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่ ……..……….…... (ระบุช่อื ใดชื่อหนึ่งตามรายชื่อทีป่ รากฏด้านหลังแบบฟอร์มนี้) นําหุน้ นัน้ เข้าฝากไว้กบั “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือ่ ผูฝ้ าก”
เพือ่ เข้าบัญชีซอ้ื ขายหุน้ เลขที่ ……………………….……………………….. ซึง่ ข้าพเจ้ามีอยูก่ บั บริษทั นัน้
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.
□ ให้ออกใบหุน้ สําหรับหุน้ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรในนามของข้าพเจ้าและส่งใบหุน้ ให้แก่ขา้ พเจ้าทางไปรษณีย์ โดยข้าพเจ้าอาจได้รบั ใบหุน้ ภายหลังจากทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุน้ เพิม่ ทุนดังกล่าว
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน และอนุ ญาตให้ทาํ การซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
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.
ข้าพเจ้าตกลงยืนยันว่าจะไม่เพิกถอนการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญ หากข้าพเจ้าไม่สง่ ใบแจ้งความจํานงการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญทีไ่ ด้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อย พร้อมด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค,
ดร๊าฟท์/ตั ๋วแลกเงินธนาคาร มาถึงบริษทั ฯ ภายในกําหนดระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิ หรือหาก เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์/ตั ๋วแลกเงินธนาคาร ทีส่ ั ่งจ่ายไม่ผา่ นการเรียกเก็บ ให้ถอื ว่าการแจ้ง
ความจํานงในการใช้สทิ ธิสน้ิ สภาพลงโดยไม่มกี ารใช้สทิ ธิ
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.
ลงชื่อ/Signed ..................................................................................... ผูจ้ องซือ้ หุน้ สามัญ / Subscriber
(
)
หลักฐานการใช้สิทธิ จองซื้อหุ้นสามัญ (สําหรับการใช้สิทธิ ครัง้ สุดท้าย) (ผูจ้ องซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ ด้วย)
SUBSCRIPTION RECEIPT (for the Last Exercise of the Warrants) (SUBSCRIBER PLEASES ALSO FILL IN THIS PORTION)
วันที่ / Date ……………………………………………..
เลขทีใ่ บจอง / Subscription Number ……………………………………………...
บริษทั แสนสิร ิ จํากัด (มหาชน) ได้รบั เงินจาก (ชื่อตามใบจอง) ………………………………………………………………………………………. เพื่อจองซือ้ หุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษทั แสนสิร ิ จํากัด (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”

จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทีข่ อใช้สทิ ธิ (หน่วย)
Number of Warrants
to be exercised (Unit)

อัตราการใช้สทิ ธิ
(วอแรนท์ : หุน้ )
Exercise Ratio
(Warrant : Share)
1:1

จํานวนหุน้ สามัญทีไ่ ด้จากการใช้สทิ ธิ (หุน้ )
Number of ordinary shares derived
From the exercise of Warrants (Shares)

ราคาใช้สทิ ธิซอื หุน้
สามัญ (บาท/หุน้ )
Exercise Price
(Baht per share)
2.50

รวมเป็ นเงินทีต่ อ้ งชําระในการจองซือ้ หุน้ สามัญ (บาท)
Totaling of payment of the subscribed shares (Baht)

□ เช็ค Cheque
□ แคชเชียร์เช็ค Cashier Cheque □ ดร๊าฟท์/ตํวแลกเงินธนาคาร Bank Draft / Bill of Exchange
□ เงินโอน Money Transfer
เลขทีเ่ ช็ค / Cheque Number ................................................. ลงวันที่ / Dated.............................................. ธนาคาร / Bank .......................................................... สาขา / Branch......................................................................
 ออกใบหุน้ ในนามบ.ศูนย์รบั ฝากฯเพื่อ /Issue the share certificate in the name of TSD for สมาชิกผูฝ้ ากเลขที/่ Participant number.....................บัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์เลขที/่ Securities trading account No………….....……….
 ออกใบหุน้ ในนามผูจ้ อง / Issue the share certificate in the name of subscriber
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั มอบอํานาจ / Authorized Officer ………………………………………………………..

ชื่อบริ ษทั
ผูฝ้ ากเลขที่
Company Name
Participant No.
บริ ษทั หลักทรัพย์ทิสโก้ จํากัด
002
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
003
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
004
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD
005
บริ ษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
006
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี ไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
007
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส จํากัด
008
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จํากัด
010
MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
011
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
013
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จํากัด (มหาชน)
014
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จํากัด
015
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)
016
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด
019
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรี นิต้ ี จํากัด
022
TRINITY SECURITIES CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิ ชย์ จํากัด
023
SCB SECURITIES CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
026
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
027
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์กรุ งศรี จํากัด (มหาชน)
029
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อบริ ษทั
ผูฝ้ ากเลขที่
Company Name
Participant No.
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
236
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซิ ต้ ีคอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด
242
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)

รายชื่อสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์
สํ าหรับการจองซื้อหุ้น
ข้ อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560
BROKER
ชื่อบริ ษทั
ผูฝ้ ากเลขที่
Company Name
Participant No.
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
030
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด
032
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
034
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน)
038
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน)
048
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด
050
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด
051
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
200
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
211
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
213
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ชนั่ พาร์ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)
221
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.
บริ ษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด (มหาชน)
224
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
225
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จํากัด
229
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด
230
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด
244
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
247
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด
248
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซี ย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
924
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
SUB-BROKER
ชื่อบริ ษทั
ผูฝ้ ากเลขที่
Company Name
Participant No.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน)
243
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
245
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
ชื่อบริ ษทั
ชื่อบริ ษทั
ผูฝ้ ากเลขที่
ผูฝ้ ากเลขที่
Company Name
Company Name
Participant No.
Participant No.
ธนาคารซิ ต้ ีแบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
301
329
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชัน่ จํากัด (เพื่อตราสารหนี้)
302
330
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) - ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน
บริ ษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน)
303
334
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
304
336
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
305
337
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
308
339
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี้)
312
340
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคารไอซี บีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
316
343
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุ งเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
320
345
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า)
328
425
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

วันที่ (DATE)……............................................
สาขาผูรับฝาก (BRANCH)…...............................

SERVICE CODE :
ชื่อผูจองซื้อ ………………………………………………………………………….

A/C Name.SANSIRI PCL., for share subscription under Warrant

Subscriber name
เลขทะเบียนผูถือหุน/Ref. 1
Registration Number/Ref. 1

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
A/C No. 111-3-92690-5 (Bill Payment)

เงินสด / CASH

เลขที่เช็ค / CHEQUE NO.

เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ใบตางดาว/ทะเบียนนิติบุคคล/Ref. 2
ID Card/Alien Card/Passport / Company Registration No./Ref. 2

ธนาคาร BANK / สาขา BRANCH

จํานวนเงิน / AMOUNT

สําหรับลูกคา

ชุดแจงการชําระเงิน

ชื่อบัญชี บมจ.แสนสิร ิ เพือ
� การจองหนุ้ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

สําหรับเจาหนาที่ธนาคาร

เช็ค / CHEQUE
จํานวนเงินเปนตัวอักษร (บาท) / AMOUNT IN WORDS (BAHT)

ผูรับเงิน/ผูรับมอบอํานาจ

กรุณานําเอกสารฉบับนี้ไปชําระเงินไดที่ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไมเสียคาใชจายแตอยางใด
Please bring along this document and make a payment at all SCB branches without any additional fee charged
หมายเหตุ เลขทะเบียนผูถือหุน/Ref.1 เปนตัวเลข 10 หลักเทานั้น โดยตรวจสอบจากใบรับรองการจองซื้อหุน ที่แนบมาพรอมหนังสือแจงสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
Remarks: Registration Number/Ref.1, comprising of 10-digit numbers, is verified by subscription certificate enclosed with Information Memorandum
ชื่อผูนําฝาก/Deposit by............................................................................

โทร (โปรดระบุ)/Tel.................................................................................

วันที่ (DATE)……............................................
สาขาผูรับฝาก (BRANCH)…...............................

SERVICE CODE :
ชื่อผูจองซื้อ ………………………………………………………………………….

A/C Name.SANSIRI PCL., for share subscription under Warrant

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
A/C No. 111-3-92690-5 (Bill Payment)

เงินสด / CASH

เลขที่เช็ค / CHEQUE NO.

Subscriber name
เลขทะเบียนผูถือหุน/Ref. 1
Registration Number/Ref. 1
เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ใบตางดาว/ทะเบียนนิติบุคคล/Ref. 2
ID Card/Alien Card/Passport / Company Registration No./Ref. 2

ธนาคาร BANK / สาขา BRANCH

จํานวนเงิน / AMOUNT

สําหรับเจาหนาที่ธนาคาร

เช็ค / CHEQUE
จํานวนเงินเปนตัวอักษร (บาท) / AMOUNT IN WORDS (BAHT)

ผูรับเงิน/ผูรับมอบอํานาจ

กรุณานําเอกสารฉบับนี้ไปชําระเงินไดที่ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไมเสียคาใชจายแตอยางใด
Please bring along this document and make a payment at all SCB branches without any additional fee charged
หมายเหตุ เลขทะเบียนผูถือหุน/Ref.1 เปนตัวเลข 10 หลักเทานั้น โดยตรวจสอบจากใบรับรองการจองซื้อหุน ที่แนบมาพรอมหนังสือแจงสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
Remarks: Registration Number/Ref.1, comprising of 10-digit numbers, is verified by subscription certificate enclosed with Information Memorandum
ชื่อผูนําฝาก/Deposit by............................................................................

สําหรับธนาคาร

ชุดแจงการชําระเงิน

ชื่อบัญชี บมจ.แสนสิร ิ เพือ
� การจองหนุ้ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

โทร (โปรดระบุ)/Tel.................................................................................

