
 

แบบแสดงความจาํนงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญั ของ บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) “SIRI-W1” (สาํหรบัรอบธนัวาคม 2557) 
Form for the notification of the intention to exercise the Warrants of Sansiri Public Company Limited “SIRI-W1” (for the period of December 2014) 

 
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 : 1.302  1.070  

พรอ้มน้ี ขา้พเจา้ขอสง่เงนิคา่จองซือ้หุน้สามญัดงักลา่ว ทีธ่นาคารสามารถเรยีกเกบ็เงนิในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วนัเทา่นัน้ ชาํระโดย  
I/We herewith submit the payment to purchase such ordinary shares that can be collected in Bangkok 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 (สาํหรบัรอบธนัวาคม 2557)  (ผูจ้องซ้ือโปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย)  
SUBSCRIPTION RECEIPT (for the period of December 2014) (SUBSCRIBER PLEASES ALSO FILL IN THIS PORTION) 

      วนัที ่/ Date ……………………………………………..                                             เลขทีใ่บจอง / Subscription Number ……………………………………………... 
       บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) ไดร้บัเงนิจาก (ชื่อตามใบจอง) ……………………………………………………………………………………….  เพื่อจองซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) “SIRI-W1”    
      Sansiri Public Company Limited has received money from (Name of subscriber)  to purchase the ordinary shares of Sansiri Public Company Limited under Warrants “SIRI-W1”    

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 : 1.302  1.070  
□ 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 ……………………………………………………….. 


