วันที่ 9 มิถุนายน 2560
เรือ่ ง

แจ้งกําหนดการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ SIRI–W2 ครัง้ ที่ 7

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษทั แสนสิร ิ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญ
ของบริษทั ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม (“SIRI–W2”) โดยกําหนดการใช้สทิ ธิได้ในวันทําการสุดท้ายของทุก ๆ ไตรมาส (เดือน
มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และธันวาคม) ของแต่ละปี ปฏิทนิ ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยกําหนดวันใช้สทิ ธิ
ครัง้ แรกตรงกับวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และวันกําหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ายตรงกับวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นัน้
บริษทั ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งความจํานงการใช้สทิ ธิท่จี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ SIRI-W2 ครัง้ ที่ 7 ดังนี้
1. ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ
ระหว่างวันที่ 23 – 29 มิถุนายน 2560 (เฉพาะวันทําการ) เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
2. วันกําหนดการใช้สิทธิ
วันที่ 30 มิถุนายน 2560
3. อัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญได้ 1 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 2.50 บาท
4. เอกสารและหลักฐานในการแจ้งความจํานงขอใช้สิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิทป่ี ระสงค์จะใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญจะต้องยืน่ เอกสารแจ้งความจํานงการใช้สทิ ธิดงั นี้
4.1 ใช้สทิ ธิโดยการใช้ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
4.1.1 ยืน่ แบบแสดงความจํานงการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญ (“แบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิ ”)
ทีไ่ ด้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการพร้อมลงนามโดยผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่บริษทั
ซึง่ ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถรับแบบแสดงความจํานงการใช้สทิ ธิได้ ณ สถานทีท่ ต่ี ดิ ต่อในการใช้สทิ ธิหรือ
ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษทั (www.sansiri.com)
4.1.2 นําส่งใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามแบบทีบ่ ริษทั ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ”) กําหนด ตามจํานวนทีร่ ะบุในแบบแสดงความจํานง
การใช้สทิ ธิให้แก่บริษทั
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4.2 ใช้สทิ ธิในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless)
ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิทป่ี ระสงค์จะใช้สทิ ธิ ต้องแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอถอนใบสําคัญ
แสดงสิทธิ หรือเพือ่ ให้ออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามทีศ่ นู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯกําหนด โดยยืน่ ต่อบริษทั
หลักทรัพย์ทท่ี าํ หน้าทีเ่ ป็ นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษทั หลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดําเนินการ
แจ้งต่อศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ เพือ่ ขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ สําหรับนําไปใช้เป็ น
หลักฐานประกอบการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญทีจ่ ะยื่นต่อบริษทั เพื่อดําเนินการใช้สทิ ธิตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 4
อนึ่ง เพือ่ ความชัดเจนในขัน้ ตอนรายละเอียด ขอแนะนําให้ผถู้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิตดิ ต่อสอบถาม
เกีย่ วกับขัน้ ตอนและวิธกี าร
รวมทัง้ ระยะเวลาดําเนินการตามข้อนี้ได้จากบริษทั หลักทรัพย์ทท่ี าํ หน้าทีเ่ ป็ นนายหน้า
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ (Broker) ของท่าน
4.3 หลักฐานประกอบการใช้สทิ ธิ
1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง หรือ
ในกรณีทไ่ี ม่มบี ตั รประจําตัวประชาชน ให้แนบสําเนาทะเบียนบ้านทีม่ เี ลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนา
เอกสารทางราชการอื่นทีม่ เี ลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง (ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ น
ชื่อ/ชื่อสกุล ซึง่ ทําให้ช่อื /ชื่อสกุลไม่ตรงกับใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารทีอ่ อกโดยหน่วยงานราชการ เช่น
ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลีย่ นชื่อ/นามสกุล เป็ นต้น พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง)
2) บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
สําเนาหนังสือเดินทาง หรือ สําเนาใบต่างด้าว ที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้อง
3) นิตบิ ุคคลสัญชาติไทย
3.1) สําเนาหนังสือรับรองทีอ่ อกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันกําหนด
การใช้สทิ ธิพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อี าํ นาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้
และประทับตราสําคัญของ
นิตบิ ุคคล (ถ้ามี) และ
3.2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ทีย่ งั ไม่
หมดอายุของผูม้ อี าํ นาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
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4) นิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
4.1) สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตัง้ นิตบิ ุคคล หรือหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ หนังสือรับรอง
ของนิตบิ ุคคล ทีม่ อี ายุไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันกําหนดการใช้สทิ ธิ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อี าํ นาจ
ลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสําคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) และ
4.2) สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ทีย่ งั ไม่หมดอายุของผูม้ ี
อํานาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
ทัง้ นี้
สําเนาเอกสารประกอบการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญของนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนใน
ต่างประเทศ ตามข้อ 4.1) และ 4.2) ข้างต้น ซึง่ ผูม้ อี าํ นาจลงนามลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รบั
การรับรองลายมือชื่อโดย Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าทีส่ ถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่
เอกสารดังกล่าวได้จดั ทําหรือรับรองความถูกต้องและมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันกําหนดการใช้สทิ ธิ
5. วิ ธีการชําระเงิ น
ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิทป่ี ระสงค์จะใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญจะต้องชําระเงินให้แก่บริษทั ตามจํานวนทีร่ ะบุใน
แบบแสดงความจํานงการใช้สทิ ธิ โดยชําระได้ดงั นี้
(1) เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์/ตั ๋วแลกเงินธนาคาร หรือคําสังจ่
่ ายเงินของธนาคารทีส่ ามารถเรียกเก็บเงินได้
ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทําการ ซึง่ จะต้องลงวันทีไ่ ม่เกินวันที่ 28 มิถุนายน 2560 โดยขีดคร่อมเฉพาะ
(AC PAYEE ONLY) สังจ่
่ าย “บมจ.แสนสิ ริ เพื่อการจองหุ้นตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ” ทัง้ นี้ เอกสารและหลักฐาน
ในการแจ้งความจํานงการใช้สทิ ธิ จะต้องส่งมาถึงสํานักงานของบริษทั ตามรายละเอียดทีร่ ะบุในข้อ 6 ภายในเวลา
11.00 น. ของวันที่ 28 มิถุนายน 2560
(2) โอนเงินสดเข้าบัญชีเงินฝากของบริษทั ในชื่อบัญชี “บมจ.แสนสิ ริ เพื่อการจองหุ้นตามใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ” ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ประเภทบัญชีกระแสรายวัน สาขาอาคารสิรภิ ญ
ิ โญ บัญชีเลขที่
468-0-18737-3 และนําส่งสําเนาใบนําฝากเงิน พร้อมเอกสารและหลักฐานในการแจ้งความจํานงการใช้สทิ ธิ โดยจะต้อง
ส่งมาถึงสํานักงานของบริษทั ตามรายละเอียดทีร่ ะบุในข้อ 6 ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 29 มิถุนายน 2560
ทัง้ นี้ การใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมือ่ บริษทั เรียกเก็บเงินจํานวนดังกล่าวได้แล้วเท่านัน้
หากบริษทั เรียกเก็บเงินไม่ได้ดว้ ยเหตุใดๆ ทีม่ ไิ ด้เกิดจากความผิดของบริษทั ให้ถอื ว่าการแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิ
สิน้ สภาพลงโดยไม่มกี ารใช้สทิ ธิ
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6. สถานที่ที่ติดต่อในการใช้สิทธิ
สํานักกฎหมาย
บริษทั แสนสิร ิ จํากัด (มหาชน)
475 อาคารสิรภิ ญ
ิ โญ ชัน้ 14
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ติดต่อสอบถามข้อมูลที่
น.ส. จินดา เอีย่ มศริยารักษ์
โทรศัพท์ : 02-201-3816
โทรสาร : 02-201-3477
e-mail
: chinda@sansiri.com

หรือ
นางสุทธินี
โทรศัพท์
โทรสาร
e-mail

ศิรจิ นั ทร์
: 02-201-3806
: 02-201-3477
: sutthinee@sansiri.com

ทัง้ นี้ บริษทั จะไม่รบั การแสดงความจํานงใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญของบริษทั ทางไปรษณีย์ และไม่รบั ชําระเงิน
ค่าใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญเป็ นเงินสด
7. เงื่อนไขอื่น ๆ
7.1 จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิทข่ี อใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญจะต้องเป็ นจํานวนเต็มเท่านัน้
7.2 หากบริษทั ได้รบั หลักฐานใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ครบถ้วน
หรือ
ไม่ถกู ต้อง หรือจํานวนเงินทีบ่ ริษทั ได้รบั ชําระไม่ครบตามจํานวนทีร่ ะบุไว้ในแบบแสดงความจํานงการใช้สทิ ธิ หรือ
บริษทั ตรวจสอบได้วา่ ข้อความทีผ่ ถู้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจํานงการใช้สทิ ธินนั ้ ไม่ครบถ้วน
หรือไม่ถกู ต้อง หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ บริษทั จะถือว่าการ
แจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิสน้ิ สภาพลงโดยไม่มกี ารใช้สทิ ธิ และบริษทั จะจัดส่งเงินทีไ่ ด้รบั คืนให้แก่ผถู้ อื ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใช้สทิ ธิโดยไม่มดี อกเบีย้ เว้นแต่ผถู้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิได้ทาํ การ
แก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีทผ่ี ถู้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิชาํ ระจํานวนเงินในการใช้สทิ ธิไม่ครบถ้วนหรือมีการ
ชําระเงินเกินจํานวนในการใช้สทิ ธิ
บริษทั มีสทิ ธิทจ่ี ะดําเนินการประการใดประการหนึ่งดังต่อไปนี้ตามทีบ่ ริษทั จะ
เห็นสมควร
(ก) ถือว่าการแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิมจี าํ นวนเท่ากับ (1) จํานวนหุน้ สามัญทีพ่ งึ จะได้รบั ตาม
สิทธิ หรือ (2) จํานวนหุน้ สามัญทีพ่ งึ ได้รบั ตามจํานวนเงินในการใช้สทิ ธิ ซึง่ บริษทั ได้รบั ชําระไว้จริงตามราคาการใช้
สิทธิและอัตราการใช้สทิ ธิในขณะนัน้ (แล้วแต่จาํ นวนใดจะน้อยกว่า) หรือ
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(ข) ให้ผถู้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิชาํ ระเงินเพิม่ เติมตามจํานวนทีป่ ระสงค์จะใช้สทิ ธิให้ครบถ้วน
ภายในระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิ หากบริษทั ไม่ได้รบั เงินครบตามจํานวนการใช้สทิ ธิภายในระยะเวลา
ดังกล่าว บริษทั จะถือว่าการแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิสน้ิ สภาพลงโดยไม่มกี ารใช้สทิ ธิ
ในกรณีตามข้อ (ก) หรือ (ข) บริษทั จะส่งเงินทีเ่ หลือจากการใช้สทิ ธิหรือเงินได้รบั ไว้ทงั ้ หมดตามแต่
กรณี โดยไม่มดี อกเบีย้ คืนให้แก่ผถู้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียล์ งทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการ
ใช้สทิ ธิ
7.3 ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรือภาษีอ่นื ใด (ถ้ามี) ตาม
บทบัญญัตแิ ห่งประมวลรัษฎากร หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายต่างๆ ทีใ่ ช้บงั คับกับการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทัง้ นี้ รายละเอียดและเงือ่ นไขอื่นๆ โปรดดูจากข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่ องผูอ้ อกใบสําคัญแสดง
สิทธิและผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั แสนสิร ิ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (SIRI-W2) หรือที่
www.set.or.th
จึงเรียนมาเพือ่ ทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายวันจักร์ บุรณศิร)ิ
กรรมการและประธานผูบ้ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร
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เลขทีใ่ บจอง / Subscription number ………………………………………

แบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญ ของ บริ ษทั แสนสิ ริ จํากัด (มหาชน) “SIRI-W2”
Form for the notification of the intention to exercise the Warrants of Sansiri Public Company Limited “SIRI-W2”
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.....................................................
ิ โญ
สังจ่
่ าย “บมจ. แสนสิ ริ เพื่อการจองหุ้นตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ” ประเภทบัญชีกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 468-0-18737-3 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาอาคารสิรภิ ญ
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
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 ว่าถือว่าการ
แจ้งความจํานงในการใช้สทิ 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 (ผูจ้ องซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ ด้วย)
SUBSCRIPTION RECEIPT (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 ………………………………………………………..

