
SIMAT-W4 /No. ………… 

 

SUBSCRIPTION FORM FOR COMMON SHARES OF SIMAT TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

/Exercise No.  ......................... 

Date ………….…………………………… 

   

To The Board of Directors of Simat Technologies Public Company Limited 

Mr. ..……………………………………………. Address No. ………………

Moo ………………. Soi ……………………………… Road ….………………………………………….. Sub-District ……………………………………….... 

District …………………………………………… Province ………………………………………. Postal Code …..………… Telephone ……………………………

Nationality ….…….……… Occupation …………...………… Tax ID No. …………..………..………………… Personal ID 

No. ….……………..………..…………………..  

 /being the holder of SIMAT warrant of Simat Technologies Public Company Limited hereby intends to exercise the right 

to purchase the common shares of Simat Technologies Public Company Limited as followed: 

1.

        The exercise ratio is 1 unit of warrant to 1 common share at the exercise price of Baht 1.00 per share.   

Total payment for the common shares purchased      ………..……….…….…………….. Baht  

2. : I herewith submit for payment of the common shares that could be cashed in Bangkok only by:

3.    I have delivered the warrant 

certificates and wish to receive the less warrants, which are n .

Warrant Certificate No. ………………………..…………………………..  Number …………..……………………… Units     

Total number of the warrants delivered                                                       …....………..………….………... Units 

Number of the less warrants, wh …..….…………………………... Units 

4.  When I receive the above common shares as allotted to me, I hereby agree to have 

either one of the followings . 

      “ ”   

…………………………………….………………………… ……………………….……………  

...………..………………………….….…..………..……  ...………...………..………..…  Issue a share certificate in the name of 

“Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” for the allotted shares and arrange for participant name …………………………………………….……… 

number ……………………………  to deposit those shares with for Thailand Securities Depository Company Limited for security trading account 

name ………………………..…….………..………... number …..………………..………..…… which I have with the said Company. 

     “ ” 

600 

name of “Thailand Securities Depository Company Limited” and deposit those shares with Thailand Securities Depository Company Limited under Issuer account for my name 

 

    

45  Issue a share certificate in my name and deliver to me under the name and address 

referred to above by registered mail. I hereby authorize the Company to proceed with any necessary action to have the share certificate made and delivered to me within 45 days 

after the exercise date.  

I hereby certify and agree to undertake the purchase of the above number of common shares or any number allotted to me 

and shall not cancel the subscription.  If I do not deliver this subscription form, which has been duly filled in, along with a cheque

within the exercise period; or a i be refused from the bank, I shall not intend to exercise the warrants. 

Signature ……………..………………………………. Subscriber 

   

/SUBSCRIPTION RECEIPT -W4  

Subscriber please completely fill in this portion No. ……………………. 

Date ………..…………………………….. 

  Simat Technologies Public Company Limited received money from Miss …...........................…………………………………………….. 

for a subscription of common shares. 

Number of common shares received from the exercise of the right   …………………………………….……...… Shares 

1.00 at the price of Baht 1.00 per share with total payment of   ………………………………………………  Baht 

  ……………………...………………………. Units 

Bank  ……………………….  Branch  …………………….  Cheque No. ………………… Dated …………….…………… 

Signature ……………..………………………………. Authorized Officer 

       …..  

  การโอนเงินผา่นระบบ Bill Payment / Money Transfer via Bill Payment 

Bank  ……………………….  Branch  …………………….  Cheque No. ………………… Dated …………….…………… 

 การโอนเงินผา่นระบบ Bill Payment / Money Transfer via Bill Payment 



เร่ือง 

 

subject:  

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ (XE) ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  คร้ังสดุท้าย 

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (SIMAT-W4) 

Notification of the Last Exercise (XE) of  SIMAT-W4 

ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่าน
ทราบว่า 
      We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows. 

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
 SIMAT TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

  SIMAT-W4 

 วนัขึน้เครื่องหมายเพ่ือรับสิทธิประโยชน์ (X-Date)   XE     15/06/2021 

 วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)    17/06/2021 

 อัตราส่วน (Exercise ratio)    
               

  1:1.0637 

 ราคาหนว่ย/หุน้/บาท (Exercise price (Baht per share))    1.00   

 ก าหนดวันจองซื้อระหวา่งวนัที่ (Exercise Date)     23/06/2021 - 07/07/2021 

 วันที่บันทึกการยกเลิกการรับฝาก (Delisting Date)  17/06/2021 

 ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ท่านมหีุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ   
 (Your existing shares as bookclose date)  

  .......(2).......   หุ้น (shares)  

 ถ้าทา่นมอบหมายให้บริษัทฯ น าส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพ่ือใช้
สิทธ ิ
 ในการจองซื้อฯ ทา่นต้องน าส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษทัฯ  
 (Documents Required) 

1. ใบจองซื้อฯ  
(Registration Form) 

2. เช็คช าระการจองซื้อ หรือใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ
ในใบจองฯ  
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

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

 

 
  ตดิต่อภายในวันที่ (contact within) 
 
          28/06/2021  
 
 
**เพ่ิมเติม (Remark) : กรณบัีตรประชาชน
ตลอดชีพแนบส าเนาทะเบียนบ้าน  
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ที่ Simat 18-21 
วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 

 
เรือ่ง  แจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ยตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของ 

บรษัิท ไซแมท เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 4 (SIMAT-W4) ส  าหรบัก าหนดการใชส้ทิธิ
ครัง้สดุทา้ยในวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2564 

เรยีน   กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

สิง่ที่สง่มาดว้ย 1. ใบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธิ 
  2. ใบน าฝากช าระเงินคา่สนิคา้และบรกิาร (Bill Payment)  

 
ตามที่บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ไดเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั

ของ บรษัิท ไซแมท เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 4 (SIMAT-W4) จ านวนรวมทัง้สิน้ 43,689,582 หนว่ย โดย
ไม่คิดมลูคา่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท เมื่อวนัที่ 9 กรกฎาคม 2561 บริษัทขอแจง้ถึงวันที่ใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย 

คือ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. อัตรา และราคาการใช้สิทธิ  
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย ซือ้หุน้สามญัของบรษัิทได ้1.0637 หุน้  
ที่ราคาใชส้ทิธิ 1.00 บาทตอ่หุน้ 

2. ระยะเวลาแจ้งความจาํนงการใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งความจาํนงการใช้สิทธิ 

วนัท่ี 23 มิถนุายน 2564 – 7 กรกฎาคม 2564 ตัง้แต ่เวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น. 

 3. วันปิดสมุดพักการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

      วนัท่ี 17 มิถนุายน 2564 – 8 กรกฎาคม 2564 

 4. วันที่ขอขึน้เคร่ืองหมาย SP 

      วนัท่ี 15 มิถนุายน 2564 – 8 กรกฎาคม 2564 

5. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งความจาํนงการใช้สิทธิ 

ผูถื้อหุน้สามารถติดตอ่ในการใชส้ทิธิ และขอรบัใบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธิ ณ ท่ีท าการของตวัแทน 
(“ตวัแทนเพื่อรบัแจง้การใชส้ทิธิ”) คือ  

   ฝ่ายปฏิบตัิการ 
   บรษัิท หลกัทรพัย ์ทรนีีตี ้จ ากดั  
   ชัน้ 25 อาคารบางกอกซิตีท้าวเวอร ์ 
   เลขที่ 179 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
    โทรศพัท ์ : 0-2343-9630-45  
   โทรสาร : 0-2343-9687 
   อีเมล ์      : operdept@trinitythai.com 



6. วิธีการใช้สทิธิ  
การใชส้ทิธิโดยด าเนินการและสง่เอกสารใหแ้ก่บรษัิท ณ สถานท่ีติดตอ่ในการใชส้ทิธิ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  ใบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัที่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งชดัเจนและครบถว้น
แลว้ทกุรายการพรอ้มลงนามโดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ ทัง้นี ้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิจะ
สามารถขอรบัใบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัได ้ณ สถานท่ีติดตอ่ในการใชส้ทิธิ
ในระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ หรอืในระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการ
ใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย หรอื Download ใบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธิไดท้ี่ 
https://irsimat.simat.co.th/th/  หรอืเอกสารสิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 1 

(ข) ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือ ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด ที่
ระบวุ่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธินัน้มีสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนที่ระบอุยู่ในใบ
แจง้ความจ านงการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั  

  ในกรณีของใบส าคัญแสดงสิทธิที่อยู่ในระบบใบหุน้  ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้
ใบส าคญัแสดงสทิธิเป็นหลกัฐานในการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิไดท้นัที  

  ในกรณีของใบส าคญัแสดงสทิธิที่อยูใ่นระบบไรใ้บหุน้ (Scripless) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ
ตอ้งแจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอใหถ้อนใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญั
แสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรพัย์ก าหนด  โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท  าหน้าที่เป็น
นายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย  ์(Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรพัยด์งักลา่วจะด าเนินการ
แจง้บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสทิธิหรอื
ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรบัน ามาใชเ้ป็นหลกัฐานในการแจง้ความจ านงในการใช้
สทิธิ 

(ค) ช าระเงินคา่หุน้ครัง้เดียวเตม็ตามจ านวนในการใชส้ทิธิตามที่ระบใุนใบแจง้ความจ านงการ
ใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั กรณีช าระดว้ยการโอนเงิน โดยจะตอ้งจา่ยช าระเตม็จ านวน (งดช าระ
คา่จองซือ้หุน้ดว้ยเงินสด) ใหช้ าระเขา้บญัชี “บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรนีีตี ้จ ากดั เพื่อการจองซือ้
หุน้” ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) โดยรบัเอกสารจองซือ้ระหวา่งวนัท่ี 23 มิถนุายน 
2564 ถงึ 7 กรกฎาคม 2564 ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 15.00 น. โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ
ตอ้งช าระเงินผา่นระบบใบน าฝากแบบ Bill Payment (สิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 2) ผา่น
เคานเ์ตอรข์องธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) เทา่นัน้ โดยกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นพรอ้ม
ระบ ุRef.1 : เลขทีบ่ตัรประชาชน และระบ ุRef.2 : เลขทีบ่ตัรประชาชน/หนงัสอืเดินทาง/ใบ
ตา่งดา้ว 

ก าหนดเวลารบัจองใชส้ิทธิ กรณีช าระดว้ยเช็คบคุคล หรอื เช็คธนาคาร (แคชเชียรเ์ช็ค) หรือ 
ตั๋วแลกเงิน (ดร๊าฟท)์ ระหวา่งวนัท่ี 23 มิถนุายน 2564 ถึง 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30 น. 
- 15.00 น. 

 (ง)  หลกัฐานประกอบการจองซือ้ตามประเภทของผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ ดงันี ้
(1) บคุคลสญัชาติไทย :  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนพรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
(2) บคุคลตา่งดา้ว  :  ส าเนาหนงัสอืเดินทาง พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

https://irsimat.simat.co.th/th/


(3) นิติบคุคลในประเทศ  :   ส  าเนาหนงัสือรบัรองบริษัท ซึ่งออกใหโ้ดยกระทรวงพาณิชย ์
หรือ    หน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องไม่ เ กิน  6 เดื อน  ก่อนวัน
ก าหนดการใช้สิทธิพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  โดยผู้มี
อ  านาจลงนามและประทบัตราส าคญัของ       นิติบคุคล (ถา้
มี) และแนบเอกสารหลกัฐานของผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือ
ตาม (1) หร ือ (2) แลว้แตก่รณี พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(4) นิติบคุคลตา่งประเทศ :    ส  าเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัทรับรองโดย  Notary 
Public หรือหน่วยราชการที่มีอ  านาจไม่เกิน 6 เดือน พรอ้ม
รบัรองส าเนาถกูตอ้งและเอกสารหลกัฐานของผูม้ีอ  านาจลง
ลายมือช่ือตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี  พร้อมรับรอง
ส าเนาถกูตอ้ง 

(จ)   จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซือ้หุน้สามัญจะตอ้งเป็นจ านวนเต็ม
เทา่นัน้ โดยอตัราการใชส้ทิธิเทา่กบัใบส าคญัแสดงสทิธิหนึง่หนว่ยตอ่หนึง่หุน้สามญั เวน้แต่
จะมีการปรบัสทิธิ 

(ฉ) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งใชส้ิทธิในการซือ้หุน้สามญัไม่ต ่ากว่า  100 หุน้ หรือทวีคูณ
ของ 100 หุน้ ยกเวน้กรณีที่ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่วมีเศษหรือเป็นกรณีการใชส้ทิธิครัง้
สดุทา้ย อยา่งไรก็ตามในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิที่มีสิทธิในการซือ้หุน้สามญัต ่ากว่า 
100 หุน้ จะตอ้งใชส้ทิธิในการซือ้หุน้สามญัในครัง้เดียวทัง้จ านวน 

 
หากมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัของบรษัิท กรุณาติดตอ่สอบถามที่สถานท่ีตดิตอ่

ขา้งตน้ในวนัและเวลาท าการ (จนัทร ์– ศกุร ์เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น.) 
 

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

                                                                                                        
                                                               (นายบญุเลศิ เอีย้วพรชยั) 
                                                                           กรรมการ / CEO 
 



SIMAT-W4 เลขท่ี/No. ………… 

แบบแสดงความจาํนงในการใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) 

SUBSCRIPTION FORM FOR COMMON SHARES OF SIMAT TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

การใช้สิทธิ คร้ังท่ี/Exercise No.  ......................... 

วนัที่/Date ………….…………………………… 

เรียน คณะกรรมการ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) 

To The Board of Directors of Simat Technologies Public Company Limited 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/นิติบคุคลMr./Mrs./Miss/Juristic Person) …………………..……………………………………………. อยู่บา้นเลขที่/Address No. ………………หมู่

ที่/Moo ………………. ตรอก/ซอย/Soi ……………………………… ถนน/Road ….………………………………………….. แขวง/ตาํบล/Sub-District ……………………………………….... เขต/อาํเภอ/

District …………………………………………… จงัหวดั/Province ………………………………………. รหสัไปรษณีย/์Postal Code …..………… โทรศพัท/์Telephone ……………………………สญัชาติ/

Nationality ….…….……… อาชีพ/Occupation …………...………… เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร/Tax ID No. …………..………..………………… บตัรประจาํตวัประชาชนเลขที่/Personal ID 

No. ….……………..………..………………….. ซ่ึงเป็นผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของ บริษัท ไซแมท เทคโนโลย ีจาํกัด (มหาชน) มีความประสงคท่ี์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญ

ของบริษัท ไซแมท เทคโนโลย ีจาํกัด (มหาชน) ดังรายละเอียดต่อไปนี/้being the holder of SIMAT warrant of Simat Technologies Public Company Limited hereby intends to exercise the right 

to purchase the common shares of Simat Technologies Public Company Limited as followed: 

1. จาํนวนของใบสาํคญัแสดงสิทธิที ่จะขอใชส้ิทธิ/Number of warrants to be exercised                                                ……………………...…………….. หน่วย/Units

จาํนวนหุน้สามญัที ่ไดจ้ากการขอใชส้ิทธิ/Number of the common shares received from the exercise of warrants ……………………...…………….. หุน้/Shares   อตัราการใชส้ทิธิเทา่กบัใบสาํคญั 

แสดงสิทธิ 1 หน่วย ตอ่ หุน้สามญั 1.0637 หุน้ ในราคาการใชส้ิทธิหุน้ละ 1.00 บาท 

        The exercise ratio is 1 unit of warrant to 1 common share at the exercise price of Baht 1.00 per share.   

รวมเป็นเงินที่ตอ้งชาํระในการที่จะซือ้หุน้สามญั/Total payment for the common shares purchased      ………..……….…….…………….. บาท/Baht  

2. ขอชาํระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัดงักล่าว ที่สามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้โดย: I herewith submit for payment of the common shares that could be cashed in Bangkok only by:

3. ขา้พเจา้ไดส้่งใบสาํคญัแสดงสิทธิและขอรบัทอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) ดงันี ้    I have delivered the warrant 

certificates and wish to receive the less warrants, which are not exercised (if any).

เลขที่ใบสาํคญัแสดงสิทธิ/Warrant Certificate No. ………………………..…………………………..  จาํนวน/Number …………..……………………… หน่วย/Units     รวมจาํนวนของใบสาํคญัแสดง

สิทธิที่ส่งมอบ/Total number of the warrants delivered                                                       …....………..………….………... หน่วย/Units 

จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิทีไ่ดร้บัทอน/Number of the less warrants, which are not exercised (if any)     …..….…………………………... หน่วย/Units 

4. หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้าํเนินการดงัต่อไปนี ้(เลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) When I receive the above common shares as allotted to me, I hereby agree to have 

either one of the followings executed (please select one). 

      ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจาํนวนที่ไดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือผูฝ้าก”   และดาํเนินการให้
บริษัท …………………………………….………………………… สมาชิกผูฝ้ากเลขที่ ……………………….……………  นาํหุน้เขา้ฝากไวก้บั บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือ
เขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์ชื่อ ...………..………………………….….…..………..……  เลขที่ ...………...………..………..… ซึ่งขา้พเจา้มีอยู่กบับริษัทนัน้ / Issue a share certificate in the name of 
“Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” for the allotted shares and arrange for participant name …………………………………………….……… 
number ……………………………  to deposit those shares with for Thailand Securities Depository Company Limited for security trading account 
name ………………………..…….………..………... number …..………………..………..…… which I have with the said Company. 

     ใหอ้อกใบหุน้สามัญตามจาํนวนที่ไดร้บัการจดัสรรนั้นไวใ้นชื่อ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด” และนาํหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด โดยเขา้
บญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 เพ่ือขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรพัยใ์นภายหลงัผูจ้องซือ้หุน้จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมรายการละ 70 บาท) / Issue a share certificate in the 
name of “Thailand Securities Depository Company Limited” and deposit those shares with Thailand Securities Depository Company Limited under Issuer account for my name 
account number 600 (For issuing a share certificate later, Subscriber will pay Baht 70 per transaction) 

    ใหอ้อกใบหุน้สามัญตามจาํนวนที่ไดร้บัจัดสรรนั้นไวใ้นชื่อของขา้พเจา้และจดัส่งใบหุน้ใหข้า้พเจา้ตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไวข้า้งตน้ทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยขา้พเจา้ยินดีมอบหมายใหบ้ริษัทฯ ดาํเนินการ
ใดๆ เพ่ือทาํให้การจัดทาํใบหุ้นและส่งมอบใบหุน้ให้แก่ขา้พเจ้าภายใน 45 วัน นับจากวันที่ใชส้ิทธิซือ้หุ้น / Issue a share certificate in my name and deliver to me under the name and address 
referred to above by registered mail. I hereby authorize the Company to proceed with any necessary action to have the share certificate made and delivered to me within 45 days 
after the exercise date.  
ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่า จะรบัซือ้หุน้สามญัจาํนวนดงักลา่ว หรือในจาํนวนทีท่่านจดัสรรใหแ้ละจะไม่ยกเลิกการจองซือ้หุน้สามญันี ้  แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซือ้หุน้ที่ไดก้รอกรายละเอียดครบถว้น

เรียบรอ้ย พรอ้ม เช็ค/แคชเชียรเ์ช็ค/ตั๋วแลกเงินธนาคาร/เงินสด มาถึงบริษัท ฯภายในกาํหนดระยะเวลาแจง้ความจาํนงการใชส้ิทธิ หรือเชค็/แคชเชียรเ์ช็ค/ตั๋วแลกเงินธนาคาร ไม่ผ่านการชาํระเงินจากธนาคาร

ใหถื้อว่า ขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคใ์ชส้ทิธิการจองซือ้หุน้/I hereby certify and agree to undertake the purchase of the above number of common shares or any number allotted to me 

and shall not cancel the subscription.  If I do not deliver this subscription form, which has been duly filled in, along with a cheque/cashier cheque/bill of exchange/cash to the company 

within the exercise period; or a cheque/cashier cheque/bill of exchange be refused from the bank, I shall not intend to exercise the warrants. 

ลงชื่อ/Signature ……………..………………………………. ผูแ้จง้ความจาํนง/Subscriber 

  ( …………………………………………… ) 

หลักฐานการใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามัญ/SUBSCRIPTION RECEIPT (SIMAT-W4) 

ผูจ้องซือ้โปรดกรอกขอ้ความในส่วนนีใ้หค้รบถว้น/Subscriber please completely fill in this portion เลขที/่No. ……………………. 

วนัที่/Date ………..…………………………….. 

บมจ. ไซแมท เทคโนโลยี ไดร้บัเงินจาก นาย/นาง/น.ส./Simat Technologies Public Company Limited received money from Mr./Mrs./Miss …...........................…………………………………………….. 

ในการจองซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ/for a subscription of common shares. 

จาํนวนหุน้สามญัที่ไดจ้ากการใชส้ิทธิ/Number of common shares received from the exercise of the right   …………………………………….……...… หุน้/Shares 

ในราคาหุน้ละ 1.00 บาท/at the price of Baht 1.00 per share เป็นจาํนวนเงินรวม/with total payment of   ………………………………………………  บาท/Baht 

จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิทีไ่ดร้บัทอน/Number of the less warrants which not exercised (if any)  ……………………...………………………. หน่วย/Units 

ธนาคาร/Bank  ……………………….  สาขา/Branch  …………………….  เลขที่เช็ค/Cheque No. ………………… ลงวนัที/่Dated …………….…………… 

ลงชื่อ/Signature ……………..………………………………. เจา้หนา้ทีผู่ร้บัมอบอาํนาจ/Authorized Officer 

     (  …..……………………………………… ) 

พรอ้มกนันี � ขา้พเจา้ขอสง่เงินคา่จองซื �อหุน้สามญัดงักลา่วโดยชาํระเป็น/ I/ We enclose my/our payment by 

   การโอนเงินผา่นระบบ Bill Payment / Money Transfer via Bill Payment 
เช็คบุคคล/เช็คธนาคาร/ตั�วแลกเงิน ฝากผา่นระบบ Bill Payment / Personal Cheque/Cashier Cheque/Draft via Bill Payment

ธนาคาร/Bank  ……………………….  สาขา/Branch  …………………….  เลขที่เช็ค/Cheque No. ………………… ลงวนัที/่Dated …………….…………… 

  การโอนเงินผา่นระบบ Bill Payment / Money Transfer via Bill Payment 
เช็คบุคคล/เช็คธนาคาร/ตั�วแลกเงิน ฝากผา่นระบบ Bill Payment / Personal Cheque/Cashier Cheque/Draft via Bill Payment

โดยสั�งจ่าย “บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตี�  จาํกดั เพื�อการจองซื�อหุน้” ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

 Payable to “Trinity Securities Company Limited For Share Subscription”, Kasikorn Bank Public Company Limited. 

โดยส�งัจ่าย “บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต� ี จาํกดั เพื�อการจองซ�ือหุน้” ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

 Payable to “Trinity Securities Company Limited For Share Subscription”, Kasikorn Bank Public Company Limited. 



ใบแจ้งการชําระเงนิ
สําหรับลูกค้า

** COMPANY CODE : 33797 **

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี � จํากัด วันที! / Date : ____________________
ที!
อ

ชื!อผู้จองซื �อ ( Subscirber Name) ___________________________________________________

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / เลขที!บัตรประชาชน / หนังสือเดนิทาง / ทะเบียนนิตบุิคคล

(Registration No. / ID Card / Passport/ Company Registration No.)

เบอร์โทรศัพท์ (Tel.) _____________________________________________________________

ลงวันที! / Date.

หมายเหต ุ   1. กรุณานําเอกสารฉบบันี �ไปชําระเงินได้ที บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ทกุสาขาทั วประเทศ
        please bring along this document and make a payment at all KBANK branches

        2. เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเป็นตวัเลข 10 หลกัเท่านั �น โดยตรวจสอบจากใบรับรองการจองซื �อหุ้นที แนบมาพร้อมจดหมายแจ้งสิทธิการจองซื �อหุ้นสามญัเพิ มทนุ
        Registration Number/comprising of 10-digit number,is verified by subscription certificate enclosed with Information Memorandum

กรุณาตดัตามรอยปรุ เพื อความสะดวกของท่าน  กรุณานําใบแจ้งการชําระเงินไปชําระได้ที  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ทกุสาขาทั วประเทศ สําหรับเจ้าหน้าที ธนาคาร

ใบแจ้งการชําระเงนิ
สําหรับธนาคาร

** COMPANY CODE : 33797 **

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี � จํากัด วันที! / Date : ____________________
ที!
อ

ชื!อผู้จองซื �อ ( Subscirber Name) ___________________________________________________

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / เลขที!บัตรประชาชน / หนังสือเดนิทาง / ทะเบียนนิตบุิคคล

(Registration No. / ID Card / Passport/ Company Registration No.)

เบอร์โทรศัพท์ (Tel.) _____________________________________________________________

ลงวันที! / Date.

หมายเหต ุ   1. กรุณานําเอกสารฉบบันี �ไปชําระเงินได้ที บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ทกุสาขาทั วประเทศ
        please bring along this document and make a payment at all KBANK branches

        2. เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเป็นตวัเลข 10 หลกัเท่านั �น โดยตรวจสอบจากใบรับรองการจองซื �อหุ้นที แนบมาพร้อมจดหมายแจ้งสิทธิการจองซื �อหุ้นสามญัเพิ มทนุ
        Registration Number/comprising of 10-digit number,is verified by subscription certificate enclosed with Information Memorandum

กรุณาตดัตามรอยปรุ เพื อความสะดวกของท่าน  กรุณานําใบแจ้งการชําระเงินไปชําระได้ที  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ทกุสาขาทั วประเทศ สําหรับเจ้าหน้าที ธนาคาร

ประเภทการชําระเงนิ / Type เลขที!เช็ค / Cheque No.

           จํานวนเงินเป็นตัวอักษร         
                 / Amount in words

     เพื!อเข้าบัญชี  "บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี � จาํกัด เพื!อการจองซื �อหุ้น" 
        บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  (BR. 0001) (Comp Code. 33797)

ที!อยู่  179 อาคารบางกอกซิตี �ทาวเวอร์ ชั �น 25-26, 29          
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
ติดต่อฝ่ายปฏิบัติการ โทร.0-2343-9632-41

     เพื!อเข้าบัญชี  "บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี � จาํกัด เพื!อการจองซื �อหุ้น" 
        บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  (BR. 0001) (Comp Code. 33797)

           จํานวนเงินเป็นตัวอักษร         
                 / Amount in words

จาํนวนเงนิ / Amountธนาคาร /สาขา /Drawee Bank /Branch

        เงินสด / Cash       เช็ค / Cheque

** ผู้จองซื �อสามารถระบุข้อมูล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือ เลขที!บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบียนนิติบุคคล อย่างใดอย่างหนึ!งได้ **

** ผู้จองซื �อสามารถระบุข้อมูล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือ เลขที!บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบียนนิติบุคคล อย่างใดอย่างหนึ!งได้ **

ที!อยู่  179 อาคารบางกอกซิตี �ทาวเวอร์ ชั �น 25-26, 29          
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
ติดต่อฝ่ายปฏิบัติการ โทร.0-2343-9632-41

ธนาคาร /สาขา /Drawee Bank /Branch จาํนวนเงนิ / Amount

        เงินสด / Cash       เช็ค / Cheque

ประเภทการชําระเงนิ / Type เลขที!เช็ค / Cheque No.
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