
ทะเบียนผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิ/ Warrant Holder Registration No.  เลขที่ใบแจง้ควำมจ ำนง/ Warrant Exercise Intention Notification Form No.    

ใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท สแกน อินเตอร ์จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (SCN-W1) 
Warrant Exercise Intention Notification Form of the Warrants to Purchase the Ordinary Shares of Scan Inter Public Company Limited No. 1 (SCN-W1) 

วันท่ีย่ืนความจ านงในการใช้สิทธิ / Date of Notice of Intention to Exercise     
เรียน คณะกรรมกำรบริษัท สแกน อินเตอร ์จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”)/ To the Board of Directors of Scan Inter Public Company Limited (the “Company”)  

ข้อมูลผูถ้ือใบส าคัญแสดงสิทธิ  (โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ห้ครบถ้วน และชัดเจน)/ Details of Warrant Holder (please, completely and clearly, fill in the spaces below) 

ขำ้พเจำ้ชื่อ         นำย         นำง         นำงสำว        อ่ืนๆ  เพศ   ชำย   หญิง 
Name  Mr.   Mrs.    Miss  Others  Gender  Male  Female 

  บุคคลธรรมดำสญัชำติไทย  เลขประจ ำตวัประชำชน  บุคคลธรรมดำสญัชำติต่ำงดำ้ว เลขที่ใบต่ำงดำ้ว/หนงัสือเดินทำง    
  Natural Person of Thai Nationality ID Card No.  Natural Person of Alien Nationality Alien Card No./ Passport No.  

  นิติบุคคลสญัชำติไทย  เลขทะเบียนนิติบุคคล    นิติบุคคลสญัชำติต่ำงดำ้ว        เลขทะเบียนนิติบุคคล      
  Juristic Person of Thai Nationality Company Registration No.   Juristic Person of Alien Nationality Company Registration No.  

บำ้นเลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย  ถนน  แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ  
Address Section Lane/ Soi  Road  Sub-District  District  

จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์ โทรศพัท ์ อีเมล ์ สญัชำต ิ  
Province Postal Code  Telephone No.  E-mail Nationality  

อำชีพ วนั/เดือน/ปี เกิด เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี ประเภทของกำรหกัภำษี ณ ที่จ่ำย        ไม่หกัภำษี ณ ที่จ่ำย        หกัภำษี ณ ที่จ่ำย  
Occupation Date of Birth (DD/MM/YY) Tax ID. No. Type of Tax Payment  Non- Withholding Tax  Withholding Tax 

มีควำมประสงคท์ีจ่ะใชส้ิทธซิือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนตำมใบส ำคญัแสดงสิทธทิี่จะซือ้หุน้สำมญัของบริษทั สแกน อินเตอร ์จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ SCN-W1”) จ ำนวน       หน่วย  
โดยมีรำยละเอียดตำมดำ้นล่ำงนี ้
intend to exercise the right to purchase newly issued ordinary shares under the warrants to purchase the ordinary shares of Scan Inter Public Company Limited No. 1 (the “SCN-W1 Warrants”) in the amount of  unit(s) as detailed below. 

จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 ท่ีขอใช้สิทธิ (หน่วย) 

Number of the SCN-W1 Warrants to be exercised (Units) 

จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีได้จากการขอใช้สิทธิ (หุ้น) 
Number of the newly issued ordinary shares to be 

received from the exercise (Shares) 

ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) 

Exercise Price (Baht/Share) 

รวมเป็นจ านวนเงินท้ังสิน้ (บาท) 

Total Payment (Baht) 

    

หำกขำ้พเจำ้ไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญัดงักล่ำวแลว้ขำ้พเจำ้ตกลงใหด้  ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้(ผู้จองซือ้หุ้นสามัญโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่าน้ัน)/ If the shares are allotted to me, I hereby agree to the following procedure: (Please select only one choice) 

  กรณีท่ีมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย/์ In event that there is a securities trading account ใหฝ้ำกหุน้ตำมจ ำนวนที่ไดร้บักำรจดัสรรนัน้ไวใ้นนำมของ “บริษัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผูฝ้ำก” และด ำเนินกำรให้ 
                            Deposit the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and then arrange for participant  

บริษัท  สมำชิกผูฝ้ำกเลขที่ น ำหุน้สำมญัเขำ้ฝำกไวก้บั บริษัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อเขำ้บญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยช์ื่อ เลขที่                                     
      Name Participant No.    to deposit those shares with Thailand Securities Depository Company Limited for Securities trading account Name           No.                                

ซึ่งขำ้พเจำ้มีอยู่กบับริษัทนัน้ (ชื่อผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธติอ้งตรงกบัชื่อบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัย ์มิฉะนัน้ จะด ำเนินกำรออกใบหุน้ตำมจ ำนวนที่ไดร้บักำรจดัสรรตำมกำรใชส้ิทธิไวใ้นนำมของผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธ ิSCN-W1 และจดัส่งใบหุน้ดงักล่ำวทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตำมที่อยู่ของผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธ ิSCN-W1 ที่ระบุไวใ้นสมดุทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN-W1) / which I/we have with the said Company (The name of Warrant Holder must correspond with the name of the securities trading account. Otherwise, a 

share certificate in the name of the SCN-W1 Warrants holder will be issued and delivered to the address of the SCN-W1 Warrants holder as indicated in the SCN-W1 Warrants’ register book by registered mail) 
  กรณีท่ีไม่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย/์ In event that there is no securities trading account 
   ใหอ้อกใบหุน้ตำมจ ำนวนทีไ่ดร้บักำรจดัสรรตำมกำรใชส้ิทธิไวใ้นนำม “บริษัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั” (“ศูนยรั์บฝากหลักทรัพยฯ์”) และน ำหุน้สำมญัเขำ้ฝำกไวก้บัศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยฯ์ โดยน ำเขำ้บญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย์

สมำชิกเลขที่ 600 เพื่อขำ้พเจำ้ (กรณีเลือกรบัหุน้เขำ้บัญชี 600 ในช่องนี ้กรุณำกรอก “เอกสำรเพิ่มเติมประกอบกำรจองหลักทรพัยเ์ฉพำะผูท้ี่น ำหลกัทรพัยฝ์ำกเขำ้บญัชีบริษัทผูอ้อกหลักทรพัย ์(Issue Account) เท่ำนั้น” เพื่อน ำส่งใหแ้ก่ศนูยร์บัฝำก
หลกัทรพัยฯ์ ดว้ย ในกรณีที่ไม่จดัท ำเอกสำรตำมที่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยฯ์ ก ำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิไม่น ำฝำกหุน้ในบญัชีสมำชิกเลขที่ 600 โดยจะด ำเนินกำรออกใบหุน้ในนำมของผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิและจดัส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่
ของผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ระบุไวใ้นสมุดทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN-W1 แทน) /Issue a shares certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” (“TSD”) and deposit those shares with the TSD under Issuer’s account for my/our 

name - Account No. 600 (If selecting Account No. 600, please also fill in the form “Additional Subscription Documents only for those who wish to deposit the securities into the Issuer Account” to be delivered to The TSD. If TSD form is not submitted, the Company reserves 
the right not to deposit shares under Account No. 600.  A share certificate in the name of Warrant Holder will be issued and delivered to the address of the Warrant Holder as indicated in the SCN-W1 Warrant register book by registered mail) 

  ใหอ้อกใบหุน้ตำมจ ำนวนที่ไดร้บักำรจดัสรรตำมกำรใชส้ิทธิไวใ้นนำมของขำ้พเจำ้และจดัส่งใบหุน้ดงักล่ำวใหแ้ก่ขำ้พเจำ้ทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไวใ้นสมดุทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN-W1 โดยขำ้พเจำ้อำจไดร้บัใบหุน้ภำยหลงัจำกที่
ตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยรบัหุ ้นดังกล่ำวเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนและอนุญำตใหท้ ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแล้ว/ Issue a shares certificate in my/our name and deliver such shares certificate  to me/us to the 

address as indicated in the SCN-W1 Warrants’ register book by registered mail. To this regard, I/we may receive the share certificate after the ordinary shares issued from the exercise are listed and granted approval to trade on the Stock Exchange of Thailand. 

พรอ้มกนันี ้ขำ้พเจำ้ขอส่งเงินตำมจ ำนวนที่ใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN-W1 ดงักล่ำว โดยช ำระเป็น/ I/We herewith submit my/our payment for the exercise of the SCN-W1 Warrants to purchase the said shares by  

  เงินโอนเขำ้บญัชี “บญัชีจองซือ้หุน้เพิ่มทุนของ บมจ.สแกน อินเตอร”์                                                  บญัชีออมทรพัย ์ เลขที่ 470-2-66499-9       ธนำคำรกสิกรไทย     สำขำ ถนนแจง้วฒันะ 
Money is transferred to account name “Subscription account for capital increase shares of Scan Inter Public Company Limited.”  Current account no.  470-2-66499-9       KASIKORNBANK    Branch Chaeng Wattana Road  

  แคชเชียรเ์ช็ค / Cashier’s Cheque     เช็คบุคคล  / Personal Cheque    ดรำ๊ฟท ์/Draft  เลขที่เช็ค/Cheque No.  วนัที่/Date  ธนำคำร/Bank           สำขำ/Brach   
ที่สำมำรถเรียกเก็บไดใ้นเขตกรุงเทพมหำนคร ภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัจำกวนัที่แจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิ ในกรณีที่ช  ำระเป็นเช็คบุคคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊ำฟ ตอ้งลงวนัที่ก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิ 3 วนัท ำกำร และขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำย “บริษัท สแกน อินเตอร ์
จ ำกดั (มหำชน)” พรอ้มระบุชื่อ-นำมสกุล และเบอรโ์ทรศพัทท์ี่สำมำรถติดต่อไวด้ำ้นหลงัดว้ย/ which can be available to call for collection in Bangkok within 2 business day from the date of notice of the intention to exercise.  In case that the payment by personal cheque, 

cashier’s cheque, and draft must be dated 3 business day prior the Exercise Date and shall be is crossed and made payable to “Scan Inter Public Company Limited” and specify name-surname and telephone number on back of those forms. 

ขำ้พเจำ้ขอรบัรองและตกลงว่ำจะใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนจ ำนวนดงักล่ำว และจะไม่ยกเลิกกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนนี ้หำกขำ้พเจำ้ไม่ส่งเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรใชส้ิทธิ หรือไมก่รอกรำยละเอียดในแบบฟอรม์นีใ้หค้รบถว้น หรือไม่ปิดอำกรแสตมป์ 
(ถำ้มี) หรือไม่ช ำระเงินตำมจ ำนวนกำรใชส้ิทธิดงักล่ำวใหค้รบถ้วน หรือเช็ค/แคชเชียรเ์ช็ค/ดร๊ำฟท ์ที่ไดส้ั่งจ่ำยไม่ผ่ำนกำรเรียกเก็บ ขำ้พเจำ้ยินยอมใหบ้ริษัทด ำเนินกำรตำมวิธีกำรและเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN-W1 
I/We hereby represent and agree that I/we will exercise the right under the SCN-W1 Warrants to purchase the newly issued ordinary shares as stated above and will not cancel such transaction. In case I/we do not submit the supporting documents required for the exercise 
of the warrants or do not return this completed notification form or do not affix duty stamp (if any) or do not full payment of the exercise price according to the amount specified above or the personal cheque/cashier cheque/draft could not collect the payment of the 
exercise price.  I/we consent to allow the Company to proceed in accordance with the Terms and Conditions of SCN-W1 Warrants. 

ลงชื่อ/Signed ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิ/ Warrant Holder 
 ( ) 

 

หลักฐานการรับแบบฟอรม์ใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 (ผู้ถือใบแสดงสิทธิ โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ี ให้ครบถ้วนและชัดเจน) 

Receipt of Warrant Exercise Intention Notification Form of the SCN-W1 Warrants (The Warrant Holder to please, completely and clearly, fills in this part) 

วนัที่/Date.   
ขำ้พเจำ้ ประสงคท์ี่จะใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัท สแกน อินเตอร ์จ ำกดั (มหำชน)  ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN-W1 จ ำนวน    หุน้ ในรำคำหุน้ละ 2.50 บำท 
I/We                                                     hereby intend to exercise the rights to purchase the newly issued ordinary share of Scan Inter Public Company Limited under the SCN-W1 Warrants in the number of shares at Baht 2.50 per share.                                                                                                            

รวมเป็นเงินทัง้หมด/ With total payment of   บำท/ Baht  โดยช ำระเป็น / made payable by    เงินโอน / Money Transfer    แคชเชียรเ์ช็ค / Cashier’s Cheque     เช็คบคุคล  / Personal Cheque    ดร๊ำฟท ์/Draft   
เลขที่เช็ค/Cheque No.  วนัที่/Date  ธนำคำร/Bank           สำขำ/Brach   
โดยหำกผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บักำรจดัสรรหุน้ดงักลำ่ว ใหด้  ำเนนิกำร / If the Warrant Holder receives the allocation of the aforesaid shares, the Warrant Holder requests as follow: 

  ฝำกหุน้ในนำมของ “บริษัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผูฝ้ำก” สมำชิกผูฝ้ำกเลขที ่    บญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัยเ์ลขที ่     
        Deposit the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” Participant No.   Securities Trading Account No. 
   ออกใบหุน้ในนำม “บรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั” โดยน ำเขำ้บญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชิกเลขที่ 600 เพื่อขำ้พเจำ้ 

         Issue a shares certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” and deposit those shares with Thailand Securities Depository Company Limited under Issuer’s account for my/our name - Account No. 600 
   ออกเป็นใบหุน้ในนำมผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิ / Issue a share certificate in the name of Warrant Holder  
  เจำ้หนำ้ที่ผูร้บัมอบอ ำนำจ/ Authorized Officer   

 

 

 



รายช่ือสมาชิกผูฝ้ากหลักทรัพยก์ับศูนยร์ับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด / Member List of Thailand Securities Depository Co., Ltd. 
ผู้ฝากเลขท่ี ช่ือบริษัท ผู้ฝากเลขท่ี ช่ือบริษัท 

Participant No. Company Name Participant No. Company Name 

BROKER 

002  บริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ำกัด  

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED  

030  บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วีโกลบอล จ ำกัด (มหำชน)  

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003  บริษัทหลกัทรพัย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED.  

032  บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ำกัด   

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

004  บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด  

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED  

034  บริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

005  บริษัทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกัด (มหำชน)  

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

038  บริษัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ ำกัด (มหำชน)  

BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006  บริษัทหลกัทรพัย ์เกียรตินำคินภทัร จ ำกัด (มหำชน)  

KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048  บริษัทหลกัทรพัย ์ไอร่ำ จ ำกัด (มหำชน)  

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007  บริษัท หลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ำกัด 

CGS-CIMB SECURITIES (Thailand) COMPANY LIMITED 

050 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ำกัด 

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

008  บริษัทหลกัทรพัย ์เอเซยี พลัส จ ำกัด (มหำชน)  

ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED. 

051  บริษัทหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน ์จ ำกัด 

SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

010  บริษัทหลกัทรพัย ์เมอรริ์ล ลินช ์(ประเทศไทย) จ ำกัด  

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED  

200  บริษัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011  บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน)  

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

211  บริษัทหลกัทรพัย ์ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ำกัด  

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013  บริษัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  

213  บริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ ำกัด 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014  บริษัทหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสิน จ ำกัด (มหำชน)  

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 บริษัทหลกัทรพัย ์เมอรช์ั่น พำรท์เนอร ์จ ำกัด (มหำชน) 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC LIMITED 

015  บริษัทหลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จ ำกัด (มหำชน)  

KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

224  บริษัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ำกัด (มหำชน)  

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016  บริษัทหลกัทรพัย ์ธนชำต จ ำกัด (มหำชน)  

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

225  บริษัทหลกัทรพัย ์ซีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ำกัด  

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019  บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตำ้ (ประเทศไทย) จ ำกัด  

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED  

229  บริษัทหลกัทรพัย ์เจพี มอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ำกัด  

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED  

022  บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนิตี ้จ ำกัด  

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED.  

230  บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จ ำกัด  

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023  บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพำณิชย ์จ ำกัด  

SCB SECURITIES COMPANY LIMITED.  

244  บริษัทหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ำกัด  

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026  บริษัทหลกัทรพัย ์ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.  

247  บริษัทหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ำกัด  

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027  บริษัทหลกัทรพัย ์อำรเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  

248  บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ำกัด 

Krungthai Zmico Securities Company Limited 

029  บริษัทหลกัทรพัยก์รุงศรีจ ำกัด (มหำชน)  

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ำกัด (มหำชน)  

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

SUB-BROKER 

236  ธนำคำร ทิสโก ้จ ำกัด (มหำชน)  

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

243  บริษัทหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกิจหลักทรพัย ์จ ำกัด (มหำชน)  

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242  บริษัทหลกัทรพัย ์ซิตีค้อรป์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED  

245  ธนำคำรธนชำต จ ำกัด (มหำชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

257 บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพำณิชย ์จูเลียส แบร ์จ ำกัด 

SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO.,LTD. 

  

CUSTODIAN 

301  ธนำคำรซิตีแ้บงกเ์อ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES)  

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES  

329  ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน) (เพื่อผูร้บัฝำกทรพัยสิ์น)  

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

302  ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกัด (มหำชน)  

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED.  

330  ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (เพื่อตรำสำรหนี)้ 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK. - BOND 

303  ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) (ผู้รบัฝำกทรพัยสิ์น)  

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY  

334  บริษัทหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกิจหลักทรพัย ์จ ำกัด (มหำชน) (คสัโตเดีย้น)  

TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304  ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮแ้บงกิง้ คอรป์อเรชั่น จ ำกัด  

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.  

336  ธนำคำรเกียรตินำคินภทัร จ ำกัด (มหำชน)  

KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305  ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)  

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED.  

337  ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน)  

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

308  ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน)  

KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN  

339  ธนำคำร ทิสโก ้จ ำกัด (มหำชน) (เพื่อรบัฝำกทรพัยสิ์น)  

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

312  ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED. 

340  ธนำคำร เจพีมอรแ์กน เชส (เพื่อคำ้ตรำสำรหนี)้ 

JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316  ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED  

343  ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกัด (มหำชน)  

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 

320  ธนำคำรดอยซแ์บงกเ์อจี สำขำกรุงเทพฯ - เพื่อรบัฝำกทรพัยสิ์น  

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES  

345  ธนำคำรธนชำต จ ำกัด (มหำชน)  

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

328  ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำจ ำกัด (มหำชน)  

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED  

425  ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) (เพื่อลกูคำ้)  

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED. (FOR CUSTOMER) 

 



เรือ่ง 
 
subject:  

แจง้เตอืนการใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญั (XE) ตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ คร ัง้สดุทา้ย 

บรษิทั สแกน อนิเตอร ์จ ากดั (มหาชน) (SCN-W1) 
Notification of the Last Exercise (XE) of  SCN-W1 

     ตามทีท่า่นไดฝ้ากหลักทรัพยดั์งกลา่วขา้งตน้ไวก้ับ บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากัด (มหาชน) บรษัิทฯ ขอเรยีนแจง้ให ้
ทา่นทราบวา่ 
      We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows. 

 บรษิทั สแกน อนิเตอร ์จ ากดั (มหาชน) 

 SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED 
  SCN-W1 

 วันขึน้เครือ่งหมายเพือ่รับสทิธปิระโยชน ์(X-Date)   XE    21/12/2022 

 วันปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (Bookclosing Date)   23/12/2022 

 อัตราสว่น (Exercise ratio)   
              ใบแสดงสทิธฯิ (Warrants) : หุน้สามัญ (Common 

shares) 

  1:1 

 ราคาหน่วย/หุน้/บาท (Exercise price (Baht per share))   2.50   

 ก าหนดวันจองซือ้ระหวา่งวันที ่(Exercise Date)     29/12/2022 - 12/01/2023 

 วันทีบั่นทกึการยกเลกิการรับฝาก (Delisting Date)  23/12/2022 

 ณ วันปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้ ท่านมหีุน้ฝากไวกั้บบรษัิทฯ   

 (Your existing shares as bookclose date) 
  .......(2).......   หุน้ (shares) 

 ถา้ทา่นมอบหมายใหบ้รษัิทฯ น าสง่เอกสารการจองซือ้ฯ เพือ่ใชส้ทิธ ิ

 ในการจองซือ้ฯ ท่านตอ้งน าสง่เอกสารดังต่อไปนี้ใหบ้รษัิทฯ 

 (Documents Required) 

1. ใบจองซือ้ฯ 
(Registration Form) 

2. เช็คช าระการจองซือ้ หรอืใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามทีร่ะบุ
ในใบจองฯ 
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน รับรองส าเนาถกูตอ้ง 
(Certified true copy of the identification card or passport) 

 

 

  ตดิตอ่ภายในวนัที ่(contact within) 

 
          04/01/2023 

 
 

**เพิม่เตมิ (Remark) : **กรณีบัตรประชาชน

ตลอดชพีแนบส าเนาทะเบยีนบา้น** 
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ที่ SCN-SET-016/2565 

11 พฤศจิกายน 2565 

เรื่อง แจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ (SCN-W1) (ครั้งสุดท้าย) (แก้ไข) 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ของบริษัท สแกน อินเตอร์ 
จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกใบสำคัญสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W1) จำนวนไม่เกิน 120,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า โดยกำหนดวันใช้สิทธิ คือ วันทำการวันสุดท้ายของทุกไตรมาส ซึ่งได้แก่วันทำการ
วันสุดท้ายของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม สำหรับวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันครบกำหนดอายุใบสำคัญ
แสดงสิทธิ บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ SCN-W1 ครั้งสุดท้าย ดังน้ี 

1. ระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ 
 วันท่ี 29 ธันวาคม 2565 – 12 มกราคม 2566 เวลา 09:00-15:00 น. 

2. วันท่ีใช้สิทธิ 
 วันท่ี 13 มกราคม 2566 เวลา 09:00-15:00 น. 

3. อัตรา 
 ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น 

4. ราคาการใช้สิทธิ 
 ราคาใช้สิทธิ 2.50 บาทต่อ 1 หุ้น (สองบาทห้าสิบสตางค์ต่อหนึ่งหุ้น) 

5. วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 
 วันท่ี 23 ธันวาคม 2565 – 13 มกราคม 2566 

6. ระยะเวลาการหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 (ข้ึนเครื่องหมาย SP) 
 ตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขายชั่วคราว (SP) เพื่อห้ามการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ตั้งแต่
วันท่ี 21 ธันวาคม 2565 – 13 มกราคม 2566 

7. การสิ้นสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 
 ใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 จะพ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันท่ี 14 มกราคม 2566 เป็นต้นไป 

8. สถานท่ีติดต่อในการใช้สิทธิ 
 บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 
 เลขท่ี 355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 โทรศัพท์ 0-2503-4116 
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9. วิธีการใช้สิทธิ 
 9.1 ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลง
นามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสทิธิ SCN-W1 ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 จะสามารถขอรับใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ
ซื้อหุ้นสามัญได้ ณ สถานท่ีติดต่อในการใช้สิทธิในระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ หรือ Download ใบแจ้งความจำนง
การใช้สิทธิได้ที่ www.scan-inter.com  
 9.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ท่ี
ระบุว่า ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 นั้นมีสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 ตามจำนวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความจำนง
การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 
  ในกรณีของใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 ที่อยู่ในระบบใบหุ้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 สามารถใช้
ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักฐานในการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิได้ทันที 
  ในกรณีของใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 ที่อยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องแจ้ง
ความจำนงและกรอกแบบคำขอให้ถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 ตามที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่ เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัท
หลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้ง ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
สำหรับนำมาใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ 
 9.3 ชำระเงินค่าหุ้นครั้งเดียวเต็มตามจำนวนการใช้สิทธิตามที่ระบุในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยวธิี
ใดวธิีหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
  (1) ชำระเป็นเช็ค ดร๊าฟท์ แคชเชียร์เช็ค (หรือเช็คธนาคาร) ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร
ภายใน 2 วันทำการ นับจากวันที่แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด 
(มหาชน)” พร้อมระบุช่ือ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังด้วย 
  (2) ชำระเป็นเงินสด เงินฝาก หรือเงินโอน ผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนน
แจ้งวัฒนะ เลขท่ีบัญชี 470-2-66499-9 ช่ือบัญช ี“บัญชีจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุนของ บมจ. สแกน อินเตอร์” 

 หลักฐานประกอบการจองซื้อตามประเภทของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 ดังนี ้

  (1) บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

  (2) บุคคลต่างด้าว  : สำเนาใบต่างด้าว หรือ สำเนาหนังสือหนังสือเดินทาง พร้อมรับรอง 
      สำเนาถูกต้อง 

  (3) นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 
      6 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามและตรา 
      ประทับสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารหลักฐานของ 
      ผู้มีอำนาจลงลายมือช่ือตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี 

  (4) นิติบุคคลต่างด้าว : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัทรับรองโดย Notary Public 
      อายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและเอกสารหลักฐาน 
      ของผู้มีอำนาจลงลายมือช่ือตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี 
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10. เงื่อนไขอื่นๆ  

 10.1) หากบริษัทได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 ไม่ครบตาม
จำนวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-
W1 กรอกลงในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนและเงื่อนไขการใช้สิทธิภายในกำหนดการ ใช้สิทธิครั้งนั้นๆ 
มิฉะนั้นแล้ว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทจะจัดส่งเงินท่ี
ได้รับและใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 หรือ ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ยให้ไม่ว่ากรณีใด 
 หากเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 หมดสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 ดังกล่าวอีกต่อไป 

 10.2) ในกรณีที ่ผู ้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 ชำระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิจะดำเนินการ
ประการหนึ่งประการใดต่อไปนี้ ตามที่บริษัทเห็นสมควร 
  (ก) ถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ 
  (ข) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อมีจำนวนเท่ากับจำนวนที่จะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งบริษัท
ได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ 
  (ค) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 ชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนท่ีประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายใน
วันใช้สิทธิ หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำนงใน
การใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ 

  

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

 

       ขอแสดงความนับถือ 

                      

         (นางพิมพ์วนิฏา จรัสปรีดา) 

   เลขานุการบริษัท 

        ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ  


	ใบจองหุ้นแปลงสภาพ  SCN-W1
	4.2SCNW1~1

	รายละเอียดการจองหุ้นแปลงสภาพ SCN-W1
	หนังสือแจ้งกำหนดการใช้สิทธิจองหุ้นแปลงสภาพ SCN-W1



