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วนัที ่31 ตุลาคม 2560 
 
เรือ่ง  แจง้เปลีย่นแปลงวธิกีารชาํระเงนิ และสถานทีท่ีต่ดิต่อในการใชส้ทิธ ิ

ตามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิSIRI–W2 (ครัง้สดุทา้ย)  
 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
อา้งถงึ  หนงัสอืของบรษิทัฯ เรือ่ง แจง้กาํหนดการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิSIRI–W2 ครัง้สดุทา้ย  

ฉบบัลงวนัที ่9 ตุลาคม 2560 
 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย  หนงัสอืแจง้กาํหนดการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิSIRI–W2 (ครัง้สดุทา้ย)  

(ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ ครัง้ที ่2) ลงวนัที ่31 ตุลาคม 2560 
 
 ตามที ่ บรษิทั แสนสริ ิ จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ไดแ้จง้กาํหนดระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการ                       
ใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิSIRI–W2 (ครัง้สดุทา้ย) ในระหวา่งวนัที ่3 พฤศจกิายน 2560 ถงึวนัที ่23 พฤศจกิายน 
2560 (รวม 15 วนัทาํการ) เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ความละเอยีดปรากฏตามหนงัสอืทีอ่า้งถงึ นัน้ 
 
 โดยหนงัสอืน้ี บรษิทัฯ ขอแจง้เปลีย่นแปลงวธิกีารชาํระเงนิ (ในขอ้ 9) และสถานทีท่ีต่ดิต่อในการใชส้ทิธ ิ                     
(ในขอ้ 10) โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 
 “9. วิธีการชาํระเงิน 
 ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัจะตอ้งชาํระเงนิใหแ้ก่บรษิทัตามจาํนวนทีร่ะบุใน
แบบแสดงความจาํนงการใชส้ทิธ ิโดยชาํระไดด้งัน้ี 
 
 (1) การนําฝาก เชค็/ แคชเชยีรเ์ชค็/ ดรา๊ฟท ์ผา่นระบบ Bill Payment เขา้บญัช ี“บมจ.แสนสิริ เพ่ือการ
จองหุ้นตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ” ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ประเภทบญัชกีระแสรายวนั สาขารชัโยธนิ 
เลขท่ีบญัชี 111-3-92690-5 โดยนําเขา้บญัชภีายในเวลา 11.00 น. ของวนัที ่ 22 พฤศจกิายน 2560 และจะตอ้ง
สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากสาํนกัหกับญัชใีนเขตเดยีวกนัภายในวนัทาํการถดัไป ทัง้น้ี เอกสารและหลกัฐานในการ    
แจง้ความจาํนงการใชส้ทิธจิะตอ้งสง่ใหแ้ก่ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธ ิณ สถานทีต่ามรายละเอยีดทีร่ะบุใน
ขอ้ 10 ภายในเวลา 16.00 น. ของวนัที ่23 พฤศจกิายน 2560 
 
 (2) การโอนเงนิสดผา่นระบบ Bill Payment เขา้บญัช ี “บมจ.แสนสิริ เพ่ือการจองหุ้นตามใบสาํคญั              
แสดงสิทธิ” ธนาคาร ไทยพาณิชย ์ จาํกดั (มหาชน) ประเภทบญัชกีระแสรายวนั สาขารชัโยธนิ เลขท่ีบญัชี                            
111-3-92690-5 ทัง้น้ี เอกสารและหลกัฐานในการแจง้ความจาํนงการใชส้ทิธจิะตอ้งสง่ใหแ้ก่ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนง
ในการใชส้ทิธ ิณ สถานทีต่ามรายละเอยีดทีร่ะบุในขอ้ 10 ภายในเวลา 16.00 น. ของวนัที ่23 พฤศจกิายน 2560 
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 อน่ึง เพือ่อาํนวยความสะดวกในการโอนเงนิชาํระคา่จองซือ้หุน้สามญั บรษิทัไดแ้นบใบนําฝากแบบ                       
Bill Payment (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2) มาพรอ้มกบัหนงัสอืน้ี ผูจ้องซือ้หุน้โปรดระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศพัท ์                      
ทีต่ดิต่อได ้ และรหสัลกูคา้ (Ref. 1) ใหร้ะบุเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 10 หลกั (ตามทีป่รากฏในใบรบัรองการจองซือ้หุน้                
ซึง่ออกใหโ้ดยบรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั) และรหสัอา้งองิ (Ref. 2) ใหร้ะบุเลขประจาํตวั
ประชาชน 13 หลกั หรอืเลขทีห่นงัสอืเดนิทาง หรอืเลขทีใ่บต่างดา้ว แลว้แต่กรณี 
 
 ทัง้น้ี การใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัดงักลา่วจะสมบรูณ์ต่อเมือ่บรษิทัเรยีกเกบ็เงนิจาํนวนดงักลา่วไดแ้ลว้เทา่นัน้ 
หากบรษิทัเรยีกเกบ็เงนิไมไ่ดด้ว้ยเหตุใดๆ ทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของบรษิทั ใหถ้อืวา่การแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ
สิน้สภาพลงโดยไมม่กีารใชส้ทิธ”ิ 
 
 “10. สถานท่ีท่ีติดต่อในการใช้สิทธิ (ตวัแทนรบัแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิ) 
  บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั  
  เลขที ่19 ชัน้ 20 อาคาร 3 ไทยพาณิชย ์ปารค์ พลาซ่า 
  ถนนรชัดาภเิษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรงุเทพฯ 10900 
  โทรศพัท ์0-2949-1999 
 
 ทัง้น้ี บรษิทัจะไมร่บัการแสดงความจาํนงใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัของบรษิทัทางไปรษณีย ์และไมร่บัชาํระเงนิ
คา่ใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเป็นเงนิสด” 
 

ทัง้น้ี หากทา่นมขีอ้สงสยัประการใด กรณุาตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั (เฉพาะสาํนกังาน 
ใหญ่) ในฐานะตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธ ิโทรศพัท ์0-2949-1999 
 
 จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถอื 
 
 

                                                                    (นายวนัจกัร ์บุรณศริ)ิ 
                                                     กรรมการ  
      และ ประธานผูบ้รหิารสายงานการเงนิและสนบัสนุนธุรกจิ 
 
 



 
 

 
(ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ ครัง้ที ่2) 
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วนัที ่31 ตุลาคม 2560 

 
เรือ่ง  แจง้กาํหนดการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิSIRI–W2 (ครัง้สดุทา้ย)  

(เปลีย่นแปลงวธิกีารชาํระเงนิ และสถานทีท่ีต่ดิต่อในการใชส้ทิธ)ิ 
 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. แบบแสดงความจาํนงการใชส้ทิธ ิSIRI-W2 (การใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย) 
 2. ใบนําฝากแบบ Bill Payment   
 
 บรษิทั แสนสริ ิ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอแจง้ใหท้ราบวา่ ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของ
บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่2 (SIRI–W2) จะครบกาํหนดอายใุนวนัที ่24 พฤศจกิายน 2560 โดยบรษิทัได้
กาํหนดใหว้นัที ่ 24 พฤศจกิายน 2560 เป็นวนัใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย ทัง้น้ี เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัระบบการชาํระราคาของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย บรษิทัจงึขอใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ สัง่หยดุพกัการซือ้ขายใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ               
SIRI-W2 ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืขึน้เคร่ืองหมาย SP ตัง้แต่วนัท่ี 31 ตลุาคม 2560 ถึงวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 
2560 และใหใ้บสาํคญัแสดงสทิธ ิ SIRI-W2 สิน้สดุการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตัง้แต่วนัที ่                
25 พฤศจกิายน 2560 เป็นตน้ไป 
 
 ในการน้ี บรษิทัขอแจง้รายละเอยีดเกี่ยวกบัการแจง้ความจํานงการใชส้ทิธทิี่จะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัตาม
ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิSIRI-W2 ครัง้สดุทา้ย ดงัน้ี 
 
 1. วนักาํหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 
  วนัที ่24 พฤศจกิายน 2560 
 
 2. วนัสดุท้ายท่ีสามารถซ้ือหรือขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 วนัที ่30 ตุลาคม 2560 
 
 3. วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ SIRI-W2 
 ปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิตัง้แต่วนัที ่3 พฤศจกิายน 2560 ถงึวนัที ่24 พฤศจกิายน 
2560 เป็นเวลา 21 วนัก่อนวนักําหนดการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย 
 
 4. ระยะเวลาการหยดุพกัการซ้ือขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ SIRI-W2 (ขึน้เคร่ืองหมาย SP) 
 บรษิทัขอใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ สัง่หยดุพกัการซือ้ขายใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ หรอืขึน้เครือ่งหมาย SP บน
หลกัทรพัย ์SIRI-W2 ตัง้แต่วนัที ่31 ตุลาคม 2560 ถงึวนัที ่24 พฤศจกิายน 2560 
 



 
 

 
(ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ ครัง้ที ่2) 

หน้า 2 
 

 
 
 5. การส้ินสภาพของใบสาํคญัแสดงสิทธิ SIRI-W2 
 ตัง้แต่วนัที ่ 25 พฤศจกิายน 2560 เป็นตน้ไป ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ SIRI-W2 จะหมดอายแุละสิน้สดุการ
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
 6. ระยะเวลาการแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิ (ครัง้สดุท้าย) 
 ระหวา่งวนัที ่ 3 พฤศจกิายน 2560 ถงึวนัที ่ 23 พฤศจกิายน 2560 (รวม 15 วนัทาํการ) เวลา                 
9.00 น. – 16.00 น.  
 
 7. อตัราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ 
 ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 2.50 บาท 
 
 8. เอกสารและหลกัฐานในการแจ้งความจาํนงขอใช้สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 
 ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัจะตอ้งยืน่เอกสารแจง้ความจาํนงการใชส้ทิธดิงัน้ี 
 
  8.1 ใชส้ทิธโิดยการใชใ้บสาํคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ
 
   8.1.1 ยืน่แบบแสดงความจาํนงการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั (“แบบแสดงความจาํนงการใช้สิทธิ”) 
(สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1) ทีไ่ดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งชดัเจนและครบถว้นทุกรายการพรอ้มลงนามโดยผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิ
ใหแ้ก่บรษิทั ซึง่ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธสิามารถรบัแบบแสดงความจาํนงการใชส้ทิธไิด ้ ณ สถานทีท่ีต่ดิต่อในการใช้
สทิธหิรอืดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตข์องบรษิทั (www.sansiri.com) 
 
   8.1.2 นําสง่ใบสาํคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธติามแบบทีบ่รษิทั ศนูยร์บัฝาก 
หลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (“ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์”) กาํหนด ตามจาํนวนทีร่ะบุในแบบแสดงความจาํนง
การใชส้ทิธใิหแ้ก่บรษิทั  
 
 8.2 ใชส้ทิธใินระบบไรใ้บหลกัทรพัย ์(Scripless)  
   ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธ ิ ตอ้งแจง้ความจาํนงและกรอกแบบคาํขอถอนใบสาํคญั
แสดงสทิธ ิ หรอืเพือ่ใหอ้อกใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธติามทีศ่นูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์กาํหนด โดยยืน่ต่อบรษิทั
หลกัทรพัยท์ีท่าํหน้าทีเ่ป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์ (Broker) ของตน และบรษิทัหลกัทรพัยด์งักลา่วจะดาํเนินการ
แจง้ต่อศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ เพือ่ขอถอนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ หรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ สาํหรบันําไปใชเ้ป็น
หลกัฐานประกอบการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัทีจ่ะยื่นต่อบรษิทั เพื่อดาํเนินการใชส้ทิธติามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 8 
 
   อน่ึง เพือ่ความชดัเจนในขัน้ตอนรายละเอยีด ขอแนะนําใหผู้ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธติดิต่อสอบถาม
เกีย่วกบัขัน้ตอนและวธิกีาร รวมทัง้ระยะเวลาดาํเนินการตามขอ้น้ีไดจ้ากบรษิทัหลกัทรพัยท์ีท่าํหน้าทีเ่ป็นนายหน้า                 
ซือ้ขายหลกัทรพัย ์(Broker) ของทา่น 
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 8.3 หลกัฐานประกอบการใชส้ทิธ ิ
   1) บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย 
    สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนทีย่งัไมห่มดอายุพรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง หรอื     
ในกรณีทีไ่มม่บีตัรประจาํตวัประชาชน ใหแ้นบสาํเนาทะเบยีนบา้นทีม่เีลขประจาํตวัประชาชน 13 หลกั หรอืสาํเนา
เอกสารทางราชการอื่นทีม่เีลขประจาํตวัประชาชน 13 หลกั พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง (ในกรณีทีม่กีารเปลีย่น
ชื่อ/ชื่อสกุล ซึง่ทาํใหช้ื่อ/ชื่อสกุลไมต่รงกบัใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ ใหแ้นบเอกสารทีอ่อกโดยหน่วยงานราชการ เชน่ 
ทะเบยีนสมรส ใบหยา่ ใบแจง้เปลีย่นชื่อ/นามสกุล เป็นตน้ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง) 
 
   2) บุคคลธรรมดาสญัชาตติ่างดา้ว 
 สําเนาหนังสอืเดินทาง หรอื สําเนาใบต่างด้าว ที่ยงัไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรบัรองสําเนา
ถกูตอ้ง 
 
   3) นิตบุิคคลสญัชาตไิทย 
 3.1) สาํเนาหนงัสอืรบัรองทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชยอ์ายไุมเ่กนิ 12 เดอืนก่อนวนักําหนด 
การใชส้ทิธพิรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคลนัน้ และประทบัตราสาํคญัของ                     
นิตบุิคคล (ถา้ม)ี และ 
 
 3.2) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอื สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ทีย่งัไม่
หมดอายขุองผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบุิคคลดงักลา่ว พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
 
 4) นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ 
 4.1) สาํเนาหนงัสอืสาํคญัการจดัตัง้นิตบุิคคล หรอืหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิหรอื หนงัสอืรบัรอง
ของนิตบุิคคล ทีม่อีายไุมเ่กนิ 12 เดอืนก่อนวนักาํหนดการใชส้ทิธ ิ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้อีาํนาจ      
ลงนามของนิตบุิคคลนัน้ และประทบัตราสาํคญัของนิตบุิคคล (ถา้ม)ี และ 
 

4.2) สาํเนาหนงัสอืเดนิทางหรอืสาํเนาใบต่างดา้ว (แลว้แต่กรณี) ทีย่งัไมห่มดอายขุองผูม้ ี
อาํนาจลงนามของนิตบุิคคลดงักลา่ว พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  
 
 ทัง้น้ี สาํเนาเอกสารประกอบการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัของนิตบุิคคลทีจ่ดทะเบยีนใน
ต่างประเทศ ตามขอ้ 4.1) และ 4.2) ขา้งตน้ ซึง่ผูม้อีาํนาจลงนามลงลายมอืชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งแลว้ จะตอ้งไดร้บั
การรบัรองลายมอืชื่อโดย Notary Public และรบัรองโดยเจา้หน้าทีส่ถานทตูไทย หรอืสถานกงสลุไทยในประเทศที่
เอกสารดงักลา่วไดจ้ดัทาํหรอืรบัรองความถกูตอ้งและมอีายไุมเ่กนิ 1 ปีก่อนวนักาํหนดการใชส้ทิธ ิ
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 9. วิธีการชาํระเงิน 
 ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัจะตอ้งชาํระเงนิใหแ้ก่บรษิทัตามจาํนวนทีร่ะบุใน
แบบแสดงความจาํนงการใชส้ทิธ ิโดยชาํระไดด้งัน้ี 
 
 (1) การนําฝาก เชค็/ แคชเชยีรเ์ชค็/ ดรา๊ฟท ์ผา่นระบบ Bill Payment เขา้บญัช ี“บมจ.แสนสิริ เพ่ือการ
จองหุ้นตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ” ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ประเภทบญัชกีระแสรายวนั สาขารชัโยธนิ 
เลขท่ีบญัชี 111-3-92690-5 โดยนําเขา้บญัชภีายในเวลา 11.00 น. ของวนัที ่ 22 พฤศจกิายน 2560 และจะตอ้ง
สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากสาํนกัหกับญัชใีนเขตเดยีวกนัภายในวนัทาํการถดัไป ทัง้น้ี เอกสารและหลกัฐานในการ    
แจง้ความจาํนงการใชส้ทิธจิะตอ้งสง่ใหแ้ก่ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธ ิณ สถานทีต่ามรายละเอยีดทีร่ะบุใน
ขอ้ 10 ภายในเวลา 16.00 น. ของวนัที ่23 พฤศจกิายน 2560 
 
 (2) การโอนเงนิสดผา่นระบบ Bill Payment เขา้บญัช ี “บมจ.แสนสิริ เพ่ือการจองหุ้นตามใบสาํคญั              
แสดงสิทธิ” ธนาคาร ไทยพาณิชย ์ จาํกดั (มหาชน) ประเภทบญัชกีระแสรายวนั สาขารชัโยธนิ เลขท่ีบญัชี                            
111-3-92690-5 ทัง้น้ี เอกสารและหลกัฐานในการแจง้ความจาํนงการใชส้ทิธจิะตอ้งสง่ใหแ้ก่ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนง
ในการใชส้ทิธ ิณ สถานทีต่ามรายละเอยีดทีร่ะบุในขอ้ 10 ภายในเวลา 16.00 น. ของวนัที ่23 พฤศจกิายน 2560 
 
 อน่ึง เพือ่อาํนวยความสะดวกในการโอนเงนิชาํระคา่จองซือ้หุน้สามญั บรษิทัไดแ้นบใบนําฝากแบบ                       
Bill Payment (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2) มาพรอ้มกบัหนงัสอืน้ี ผูจ้องซือ้หุน้โปรดระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศพัท ์                      
ทีต่ดิต่อได ้ และรหสัลกูคา้ (Ref. 1) ใหร้ะบุเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 10 หลกั (ตามทีป่รากฏในใบรบัรองการจองซือ้หุน้                
ซึง่ออกใหโ้ดยบรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั) และรหสัอา้งองิ (Ref. 2) ใหร้ะบุเลขประจาํตวั
ประชาชน 13 หลกั หรอืเลขทีห่นงัสอืเดนิทาง หรอืเลขทีใ่บต่างดา้ว แลว้แต่กรณี 
 
 ทัง้น้ี การใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัดงักลา่วจะสมบรูณ์ต่อเมือ่บรษิทัเรยีกเกบ็เงนิจาํนวนดงักลา่วไดแ้ลว้เทา่นัน้ 
หากบรษิทัเรยีกเกบ็เงนิไมไ่ดด้ว้ยเหตุใดๆ ทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของบรษิทั ใหถ้อืวา่การแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ
สิน้สภาพลงโดยไมม่กีารใชส้ทิธ ิ
 
 10. สถานท่ีท่ีติดต่อในการใช้สิทธิ (ตวัแทนรบัแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิ) 
 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั  
 เลขที ่19 ชัน้ 20 อาคาร 3 ไทยพาณิชย ์ปารค์ พลาซ่า 
 ถนนรชัดาภเิษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรงุเทพฯ 10900 
 โทรศพัท ์0-2949-1999 
 
 ทัง้น้ี บรษิทัจะไมร่บัการแสดงความจาํนงใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัของบรษิทัทางไปรษณีย ์และไมร่บัชาํระเงนิ
คา่ใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเป็นเงนิสด 
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 11. เง่ือนไขอ่ืน ๆ    
  11.1 จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสทิธทิีข่อใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัจะตอ้งเป็นจาํนวนเตม็เทา่นัน้  
 
  11.2 หากบรษิทัไดร้บัหลกัฐานใบสาํคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธไิมค่รบถว้น หรอื                   
ไมถ่กูตอ้ง หรอืจาํนวนเงนิทีบ่รษิทัไดร้บัชาํระไมค่รบตามจาํนวนทีร่ะบุไวใ้นแบบแสดงความจาํนงการใชส้ทิธ ิ หรอื
บรษิทัตรวจสอบไดว้า่ขอ้ความทีผู่ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธกิรอกลงในแบบแสดงความจาํนงการใชส้ทิธนิัน้ไมค่รบถว้น 
หรอืไมถ่กูตอ้ง หรอืตดิอากรแสตมป์ (ถา้ม)ี ไมค่รบถว้นถกูตอ้งตามขอ้บงัคบัและกฎหมายต่างๆ บรษิทัจะถอืวา่การ
แจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธสิิน้สภาพลงโดยไมม่กีารใชส้ทิธ ิ และบรษิทัจะจดัสง่เงนิทีไ่ดร้บัคนืใหแ้ก่ผูถ้อืใบสาํคญั
แสดงสทิธ ิ ภายใน 14 วนันบัจากวนักาํหนดการใชส้ทิธโิดยไมม่ดีอกเบีย้  เวน้แต่ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธไิดท้าํการ
แกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักลา่วใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธ ิ
 
 อยา่งไรกต็าม ในกรณีทีผู่ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธชิาํระจาํนวนเงนิในการใชส้ทิธไิมค่รบถว้นหรอืมกีาร
ชาํระเงนิเกนิจาํนวนในการใชส้ทิธ ิ บรษิทัมสีทิธทิีจ่ะดาํเนินการประการใดประการหน่ึงดงัต่อไปน้ีตามทีบ่รษิทัจะ
เหน็สมควร 
 
 (ก) ถอืวา่การแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธมิจีาํนวนเทา่กบั (1) จาํนวนหุน้สามญัทีพ่งึจะไดร้บัตาม
สทิธ ิ หรอื (2) จาํนวนหุน้สามญัทีพ่งึไดร้บัตามจาํนวนเงนิในการใชส้ทิธ ิ ซึง่บรษิทัไดร้บัชาํระไวจ้รงิตามราคาการใช้
สทิธแิละอตัราการใชส้ทิธใินขณะนัน้ (แลว้แต่จาํนวนใดจะน้อยกวา่) หรอื 
 
 (ข) ใหผู้ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธชิาํระเงนิเพิม่เตมิตามจาํนวนทีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธใิหค้รบถว้น
ภายในระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธ ิหากบรษิทัไมไ่ดร้บัเงนิครบตามจาํนวนการใชส้ทิธภิายในระยะเวลา
ดงักลา่ว บรษิทัจะถอืวา่การแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธสิิน้สภาพลงโดยไมม่กีารใชส้ทิธ ิ
 
 ในกรณีตามขอ้ (ก) หรอื (ข) บรษิทัจะสง่เงนิทีเ่หลอืจากการใชส้ทิธหิรอืเงนิไดร้บัไวท้ัง้หมดตามแต่
กรณี โดยไมม่ดีอกเบีย้คนืใหแ้ก่ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิางไปรษณียล์งทะเบยีนภายใน 14 วนันบัจากวนักําหนดการ
ใชส้ทิธ ิ
 
 11.3 ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธจิะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบคา่อากรแสตมป์ หรอืภาษอีื่นใด (ถา้ม)ี ตาม 
บทบญัญตัแิหง่ประมวลรษัฎากร หรอืขอ้บงัคบั หรอืกฎหมายต่างๆ ทีใ่ชบ้งัคบักบัการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ
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 ทัง้น้ี รายละเอยีดและเงือ่นไขอื่นๆ โปรดดจูากขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสทิธแิละหน้าทีข่องผูอ้อกใบสาํคญัแสดง
สทิธแิละผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั แสนสริ ิ จาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่ 2 (SIRI-W2) หรอืที ่
www.set.or.th 
 
 จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถอื 
 
 

                                                                    (นายวนัจกัร ์บุรณศริ)ิ 
                                                     กรรมการ  
      และ ประธานผูบ้รหิารสายงานการเงนิและสนบัสนุนธุรกจิ 
 
 
 



 

แบบแสดงความจาํนงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญั ของ บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) “SIRI-W2” (สาํหรบัการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย) 
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) 

 
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  2.50  

พรอ้มน้ี ขา้พเจา้ขอสง่เงนิคา่จองซือ้หุน้สามญัดงักลา่ว ทีธ่นาคารสามารถเรยีกเกบ็เงนิในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วนัเทา่นัน้ ชาํระโดย  
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 
□ 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 111-3-92690-5 ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขารชัโยธนิ 
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 
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 ใหถ้อืวา่การแจง้
ความจาํนงในการใชส้ทิธสิิน้สภาพลงโดยไมม่กีารใชส้ทิธ ิ 
 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 (สาํหรบัการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย)  (ผูจ้องซ้ือโปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย)  
SUBSCRIPTION RECEIPT (for the Last Exercise of the Warrants) (SUBSCRIBER PLEASES ALSO FILL IN THIS PORTION) 

      วนัที ่/ Date ……………………………………………..                                             เลขทีใ่บจอง / Subscription Number ……………………………………………... 
       บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) ไดร้บัเงนิจาก (ชื่อตามใบจอง) ……………………………………………………………………………………….  เพื่อจองซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (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”    

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  2.50  
□ 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 ……………………………………………………….. 



 

BROKER
ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name
002 บริษทัหลกัทรัพยทิ์สโก ้จาํกดั  030 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน)

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
003 บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จาํกดั  (มหาชน) 032 บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จาํกดั  

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
004 บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั  034 บริษทัหลกัทรัพยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
005 บริษทัหลกัทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 038 บริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน)

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
006 บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั  (มหาชน) 048 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จาํกดั (มหาชน)

PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
007 บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั 050 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเอสแอล จาํกดั 

CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
008 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จาํกดั 051 บริษทัหลกัทรัพย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน ์จาํกดั

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
010 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ริล ลินช ์(ประเทศไทย) จาํกดั  200 บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

 MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED  MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
011 บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 211 บริษทัหลกัทรัพย ์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จาํกดั

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD.
013 บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 213 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.
014 บริษทัหลกัทรัพย ์โนมรูะ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 221 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์  จาํกดั (มหาชน)

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.
015 บริษทัหลกัทรัพย ์แอพเพิล เวลธ์ จาํกดั 224 บริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวง จาํกดั (มหาชน)

APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED
016 บริษทัหลกัทรัพยธ์นชาต จาํกดั  (มหาชน) 225 บริษทัหลกัทรัพยซี์ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED             CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
019 บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั     229 บริษทัหลกัทรัพย ์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จาํกดั

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED  JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED   
022 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิต้ี จาํกดั 230 บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบลก็ จาํกดั

 TRINITY SECURITIES CO.,LTD. GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
023 บริษทัหลกัทรัพยไ์ทยพาณิชย ์จาํกดั 244 บริษทัหลกัทรัพย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จาํกดั

SCB SECURITIES CO.,LTD. MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
026 บริษทัหลกัทรัพยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั  (มหาชน)     247 บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จาํกดั

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.  CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD.
027 บริษทัหลกัทรัพย ์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 248 บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
029 บริษทัหลกัทรัพยก์รุงศรี จาํกดั (มหาชน) 924 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน)

KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB-BROKER
ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name
236 ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 243 บริษทัหลกัทรัพย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน)

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
242 บริษทัหลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จาํกดั 245 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name
301 ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES) 329 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 330 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (เพ่ือตราสารหน้ี)

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
303 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) - ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 334 บริษทัหลกัทรัพย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) (คสัโตเด้ียน)

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
304 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ ้แบงก้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 336 ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน)

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
305 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 337 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
308 ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 339 ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพยสิ์น)

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพ่ือคา้ตราสารหน้ี)

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED
320 ธนาคารดอยซ์แบงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพ่ือรับฝากทรัพยสิ์น 345 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES  THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 425 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) (เพ่ือลกูคา้)

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

ข้อมูล ณ วนัที่ 26 มถุินายน 2560
สําหรับการจองซ้ือหุ้น

รายช่ือสมาชิกผู้ฝากหลกัทรัพย์ 



 วันที่ (DATE)……............................................

 สาขาผูรับฝาก (BRANCH)…...............................

ช่ือผูจองซื้อ  ………………………………………………………………………….ชื่อบัญชี บมจ.แสนสริ ิเพื�อการจองห ้นุตามใบสําคญัแสดงสทิธิ

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

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

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

กรุณานําเอกสารฉบับนี้ไปชําระเงินไดที่ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไมเสียคาใชจายแตอยางใด
Please bring along this document and make a payment at all SCB branches without any additional fee charged
หมายเหต ุเลขทะเบียนผูถือหุน/Ref.1 เปนตัวเลข 10 หลักเทานั้น โดยตรวจสอบจากใบรับรองการจองซ้ือหุน ที่แนบมาพรอมหนังสือแจงสิทธิการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน

Remarks: Registration Number/Ref.1, comprising of 10-digit numbers, is verified by subscription certificate enclosed with Information Memorandum

ช่ือผูนําฝาก/Deposit by............................................................................ โทร (โปรดระบุ)/Tel.................................................................................

 วันที่ (DATE)……............................................

 สาขาผูรับฝาก (BRANCH)…...............................

ช่ือผูจองซื้อ  ………………………………………………………………………….ชื่อบัญชี บมจ.แสนสริ ิเพื�อการจองห ้นุตามใบสําคญัแสดงสทิธ ิ

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

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

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

กรุณานําเอกสารฉบับนี้ไปชําระเงินไดที่ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไมเสียคาใชจายแตอยางใด
Please bring along this document and make a payment at all SCB branches without any additional fee charged
หมายเหต ุเลขทะเบียนผูถือหุน/Ref.1 เปนตัวเลข 10 หลักเทานั้น โดยตรวจสอบจากใบรับรองการจองซ้ือหุน ที่แนบมาพรอมหนังสือแจงสิทธิการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน

Remarks: Registration Number/Ref.1, comprising of 10-digit numbers, is verified by subscription certificate enclosed with Information Memorandum

ช่ือผูนําฝาก/Deposit by............................................................................ โทร (โปรดระบุ)/Tel.................................................................................

จํานวนเงินเปนตัวอักษร (บาท) / AMOUNT IN WORDS (BAHT)
ผูรับเงิน/ผูรับมอบอํานาจ

 เงินสด / CASH เลขที่เช็ค / CHEQUE NO. ธนาคาร BANK / สาขา BRANCH จํานวนเงิน / AMOUNT สําหรับเจาหนาที่ธนาคาร

 เช็ค / CHEQUE

ชุ
ด

แ
จ

งก
ารชํ

าระเงิน

 SERVICE CODE :

ส
ําห

รับ
ล

ูก
ค

า

 เงินสด / CASH เลขที่เช็ค / CHEQUE NO. ธนาคาร BANK / สาขา BRANCH จํานวนเงิน / AMOUNT สําหรับเจาหนาที่ธนาคาร

ชุ
ด

แ
จ

งก
ารชํ

าระเงิน

 SERVICE CODE :

ส
ําห

รับ
ธน

าค
าร

 เช็ค / CHEQUE

จํานวนเงินเปนตัวอักษร (บาท) / AMOUNT IN WORDS (BAHT)
ผูรับเงิน/ผูรับมอบอํานาจ



เร่ือง 

 

subject:  

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (XE) ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  คร้ังสุดท้าย 

บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (SIRI-W2)  

Notification of the Last Exercise (XE) of  SIRI-W2 

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

บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน)    SIRI-W2 

 วันขึ้นเครื่องหมายเพื่อรับสิทธิประโยชน์ (X-Date)   XE    31/10/2017  

 วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Book closing Date)    03/11/2017 

 อัตราส่วน (Exercise ratio)    

              ใบแสดงสิทธิฯ (Warrants) : หุ้นสามัญ (Common shares)  
  1 : 1 

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

 ก าหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ (Exercise Date)    03/11/2017 - 23/11/2017 

 วันที่บันทึกการยกเลิกการรับฝาก (Delisting Date)   03/11/2017 

 ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ท่านมหีุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ   
 (Your existing shares as book close date)  

  .......( ).......  หุ้น (shares)  

 ถ้าท่านมอบหมายให้บริษัทฯ น าส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพื่อใช้สิทธิ 

 ในการจองซื้อฯ ท่านต้องน าส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัทฯ  
 (Documents Required) 

1. ใบจองซื้อฯ  
(Registration Form) 

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

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

    
 

 

  ติดต่อภายใน (contact within) 
 

          16/11/2017  

 

      

 


	แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ SIRI-W2
	BILL PAYMENT SIRI-W2
	เอกสารสำหรับการแจ้งการกำหนดการใช้สิทธิของ SIRI-W2
	รายละเอียดการจอง SIRI-W2



