
แบบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ทรพัยศ์รีไทย จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (SST-W2) 
Notification Form for Exercise of Rights to Purchase Newly Issued Ordinary Shares of Sub Sri Thai Public Company Limited No. 2 (SST-W2) 

 

 เลขทีแ่บบแจง้ความจ านง / Notification form no. …………………....……………..………….. 
 วนัทีย่ ืน่ความจ านงการใชส้ทิธ ิ/ Date to notify the intention to exercise …………………....……………..………….. 
 เลขทะเบยีนผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธเิลขที ่/ Warrant holder registration no. …………………....……………..………….. 
 

เรยีน คณะกรรมการบรษิทั ทรพัย์ศรไีทย จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) 
To The Board of Directors of Sub Sri Thai Public Company Limited (the “Company”) 
 

ขา้พเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) / (Mr./Mrs./Miss) ………….………………………………………..……………….. นามสกุล / Surname ……………………………………..………………………………...….………...………. 
วนั/เดอืน/ปีเกดิ / Birth Date ….…..…/……..…../…......………… เพศ / Sex …….……...…… สญัชาต ิ/ Nationality ………….……..…..…… อาชพี / Occupation …………………….………...……………..……… 
บา้นเลขทีปั่จจุบนั / Address No. …………………… ตรอก/ซอย / Soi ……….……………………..…… ถนน / Road ……….……………….…..…… แขวง/ต าบล / Sub-District ……….…………..……………..…….. 
เขต/อ าเภอ / District ……….………………………….. จงัหวดั / Province ……….……………………..…….. รหสัไปรษณยี์ / Postal Code ………………………. โทรศพัท์ / Telephone ………………………………….. 
โปรดระบุประเภทผูจ้องซือ้หุน้ / Please specify type of subscribers 
 บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย / Thai Individual  บตัรประจ าตวัประชาชนเลขที ่/ Identification No. …………………………………………………………………………………………………..…………….… 
 บุคคลธรรมดาสญัชาตติ่างดา้ว / Foreign Individual  ใบต่างด้าว/หนังสอืเดนิทางเลขที ่/ Foreign Identity/Passport No. …………………………………………..….…………………….…………………………... 
 นติบิุคคลในประเทศ / Thai Juristic Person เลขทะเบียนบรษิัท / Company Registration No. ……………………………………………………………….......................... ............................................ 
 นติบิุคคลต่างประเทศ / Foreign Juristic Person เลขทะเบยีนบรษิทั / Company Registration No. ……………………….…………….……………………………………………………………………….…… 
 
ในฐานะผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั ทรพัย์ศรไีทย จ ากดั (มหาชน) ขา้พเจ้ามคีวามประสงคท์ีจ่ะขอใชส้ทิธใินการจองซื้อหุน้สามญัของบรษิทั ทรพัย์ศรไีทย จ ากดั (มหาชน) ตามรายละเอยีดต่อไปนี้ /  
As a holder of the warrant of Sub Sri Thai Public Company Limited. I/We hereby intend to exercise the rights to purchase the ordinary shares of Sub Sri Thai Public Company Limited as stated below: 
1. จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธิทีข่อใชส้ทิธิ / Number of warrants to be exercised ……………………………………………….…………………………………………………….………………... หน่วย / Units 

จ านวนหุน้สามญัทีไ่ดจ้ากการขอใชส้ทิธ ิ/ Number of the ordinary shares received from the exercise of the warrants ..................................................................................................................... หุน้ / Shares 
2. อตัราการใชส้ทิธเิทา่กบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย ต่อหุน้สามญั 1.155 หุน้ ในราคาการใชส้ทิธหิุน้ละ 8.658 บาท / The exercise ratio is 1 unit of warrant to 1.155 ordinary share with the exercise price of Baht 8.658 per share 
3. รวมเป็นเงนิทีต่อ้งช าระในการจองซือ้หุน้สามญั / Total payment for subscription ………………….……………………. บาท / Baht และคา่อากร / and duty stamps …………………………………… บาท / Baht 
4. ข้าพเจ้าได้ช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว ที่สามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้ โดย / I/We herewith submit for payment of the ordinary shares that could be cashed in Bangkok only : by 
 เชค็ / Cheque  แคชเชยีรเ์ชค็ / Cashier cheque   ตัว๋แลกเงนิธนาคาร / Draft  ค าสัง่จ่ายเงนิธนาคาร / Bank order 
สัง่จ่าย “บญัชจีองซือ้หุน้สามญั บมจ.ทรพัย์ศรไีทย” บญัชเีงนิฝากออมทรพัย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที ่043-240262-4/ Payable to “SHARE SUBSCRIPTION ACCOUNT OF SUB SRI THAI PLC.” Savings Account 
Siam Commercial Bank No.043-240262-4 เลขทีเ่ชค็ / Cheque No. ……………….….…. วนัที ่/ Dated ……….…..… ธนาคาร / Bank ….……….……………….… สาขา / Branch ……….…..…….………………..... 

5. ขา้พเจา้ได้ส่งมอบใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั และขอรบัทอนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(ถา้ม)ี ดงันี้ / I/We have delivered the warrant certificates and shall receive new certificate representing those warrants that were 
not exercised (if any) as follows: 

 ส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิ จ านวน / Amount of Delivered warrants …………………………………………………………………………….. ใบ / Certificate (s) ตามรายละเอียด ดังนี้  / with the following details: 
เลขทีใ่บส าคญัแสดงสทิธ ิ/ Warrant Certificate (s) No. ………………………………………………….……………… จ านวน / Amount ………………………………………………………………….. หน่วย / Units 

 เลขทีใ่บส าคญัแสดงสทิธ ิ/ Warrant Certificate (s) No. ………………………………………………….……………… จ านวน / Amount ………………………………………………………………….. หน่วย / Units 
 จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิีข่อรบัทอน (ถา้ม)ี / Number of warrants that were not exercised (if any) ..................................................................................................................................... หน่วย / Units 
6. หากขา้พเจ้าได้รบัการจดัสรรหุน้สามญัดงักล่าวแล้ว ขา้พเจ้าตกลงใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี้ (ผูจ้องซื้อหุน้เลอืกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) / When I/We receive the above ordinary shares as allotted to me, I/We hereby agree to have 

either one of the following executed (Subscriber must choose one); 
 ใหฝ้ากหุน้สามญัตามจ านวนทีไ่ด้รบัการจดัสรรไวใ้นชือ่ “บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่ผูฝ้าก” และด าเนินการให ้บรษิทั / Issue the ordinary shares in the name of “Thailand Securities 

Depository Company Limited for Depositors” for the allotted ordinary shares and assign ..………………………………………................ สมาชกิผูฝ้ากเลขที ่/ Member No. …………………...... น าหุน้เขา้ฝากไว้
กบับรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่เขา้บญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์ เลขที ่/ to deposit the ordinary shares with Thailand Securities Depository Company Limited for securities trading account 
no. ………………….............…… ซึง่ขา้พเจา้มอียู่กบับรษิทันัน้ / which I/we have securities trading account with that depositors. 

 ใหฝ้ากหุน้สามญัตามจ านวนทีไ่ด้รบัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ “บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยน าเขา้บญัชขีอง
บรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขที ่600 เพือ่ขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรพัย์ในภายหลงัผูจ้องซือ้หุน้จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมตามอตัราทีบ่รษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด) กรณีที่
เลอืกขอ้นี้ โปรดกรอกแบบฟอร์ม “เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองหลกัทรพัยเ์ฉพาะผู้ท่ีประสงคน์ าหลกัทรพัย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย์ (Issuer Account) เท่านัน้” เพือ่น าสง่ใหแ้ก่บรษิทั ศนูย์
รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ด้วย ในกรณีไม่จดัท าเอกสารตามทีบ่รษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด บรษิทั ฯ จะด าเนินการออกเป็นใบหุน้แทน บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไิมน่ าฝาก
หลกัทรพัย์เขา้บญัชผีูอ้อกหลกัทรพัย์ หากมขีอ้บ่งชีว้า่ทา่นอาจเป็นบุคคลสหรฐัฯ และจะออกเป็นใบหุน้แทน / Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” (“TSD”) 
for the allotted ordinary shares and deposit the ordinary shares with TSD into the Issuer’s Account No.  600 (For further issuance of a share certificate, a subscriber shall pay the fees as specified by 
TSD.). If a subscriber selects this method, please fill in “Additional Documents for Subscriber Wishing to Deposit the Securities into the Issuer Account Only” for further submission to TSD. In 
case a subscriber doesn’ t fill in the documents as per TSD’ s requirement, the Company shall issue a share certificate instead.  The Company reserves the rights not to deposits ordinary shares into 
the Issuer’s Account if you are defined as “the U.S. Indicia” under FATCA and shall issue a share certificate instead. 

 ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจ านวนทีไ่ด้รบัจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ของขา้พเจา้และจดัส่งใบหุน้ใหข้า้พเจ้าตามชือ่ทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นแบบแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธทิางไปรษณีย์ลงทะเบยีน โดยขา้พเจ้ายนิดมีอบหมายใหบ้รษิทัฯ 
ด าเนนิการใดๆ เพือ่ท าใหก้ารจดัท าใบหุน้และส่งมอบใบหุน้ใหแ้กข่า้พเจา้ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัก าหนดการใชส้ทิธแิต่ละครัง้ ทัง้นี้ ขา้พเจา้รบัทราบว่า ขา้พเจ้าจะไมส่ามารถขายหุน้สามญัเพิม่ทุนทีไ่ดร้บัจากการ
ใชส้ทิธใินตลาดหลกัทรพัย์ฯ ไดจ้นกวา่จะไดร้บัใบหุน้ ซึง่ขา้พเจ้าอาจจะไดร้บัใบหุน้ภายหลงัจากทีหุ่น้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ไดเ้ริ่มท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ แลว้ / Issue a share certificate in my/our name 
for the allotted ordinary shares and deliver a share certificate to me/us by registered mail at the address as appeared in notification form.  I/We agree to assign the Company to process the necessary actions 
to issue a share certificate and deliver to me/us within 15 business days from each exercise date.  I/We hereby acknowledge that I/we may not sell those allotted ordinary shares in the Stock Exchange of 
Thailand prior to the receipt of a share certificate, in which I/we may receive such share certificate after the shares have started to be traded in the Stock Exchange of Thailand. 

 
ขา้พเจ้าขอรบัรองและตกลงว่าจะซื้อหุน้สามญัจ านวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลกิรายการทีไ่ด้แจ้งไวข้า้งต้นนี้ แต่หากขา้พเจ้าไม่ส่งแบบแจ้งความจ านงในการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ทีไ่ด้กรอกรายละเอยีดครบถ้วน
เรยีบรอ้ย ภายในระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ หรอื เชค็/แคชเชยีร์เชค็/ตัว๋แลกเงนิธนาคาร/ค าสัง่จ่ายเงนิธนาคาร ไมผ่่านการเรยีกเกบ็เงนิจากธนาคารใหถ้อืวา่ขา้พเจา้แสดงเจตนาไมป่ระสงคใ์ชส้ทิธกิารจองซื้อ
หุ้น  /  I/We hereby undertake to subscribe for ordinary shares as stated above and will not revoke my subscription, if I/We do not deliver this completed notification form within the notification period or 
cheque/cashier cheque/draft/bank order has not been honored, I/We shall be deemed to have not exercised the warrants. 
 

 ลงชือ่ / Signature ........................................................................... ผูจ้องซือ้หุน้สามญั / Subscriber 
  (...........................................................................) 
 

หลกัฐานการใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญั (ผูจ้องซ้ือ) โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย / Receipt Form (Subscriber Please Also Fills In This Portion) 
เลขที/่ No. ........................................................................................ วนัที ่/ Date …………………………………………………..……. 
บรษิทั ทรพัย์ศรไีทย จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัเงนิจาก (ชือ่ตามใบจอง) .......................................................................................... ทะเบยีนผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธเิลขที ่.............................................................................. 
เพือ่จองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทนุจ านวน .................................... หุน้ ในราคาหุน้ละ 10.00 บาท เป็นจ านวนเงนิรวม ................................... บาท และมใีบส าคญัแสดงสทิธทิีข่อรบัทอน (ถ้าม)ี จ านวน .......................... หน่วย 
Sub Sri Thai Public Company Limited has received money from (name of subscriber) ..................................................................................... Warrant holder no. ......................................................................... 
for a subscription of newly issued ordinary shares of ………….………………………… shares at the exercise price of Baht 10.00 per share.  Total amount of ………………………….…………… Baht 
and Number of warrants that were not exercised (if any) ………………………………………………….. Units 
โดยช าระเงนิเป็น / Payment by    เชค็ / Cheque  แคชเชยีรเ์ชค็ / Cashier Cheque   ตัว๋แลกเงนิธนาคาร / Draft  ค าสัง่จ่ายเงนิธนาคาร / Bank order 
เลขทีเ่ชค็ / Cheque No. …………………..……...…….….…. วนัที ่/ Dated ……….……….….…..… ธนาคาร / Bank ….……….………………..…………….… สาขา / Branch ……….…..…….………….……………… 
 

         ลงชือ่ / Signature ........................................................................... เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอ านาจ / Authorized Officer 
          (...........................................................................) 

 

ส ำหรบักำรใชส้ทิธคิรัง้สดุทำ้ย 
The Last exercise 



 
BROKER 

ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั 
Participant No. Company Name Participant No. Company Name 

002 บรษิทัหลกัทรพัย์ทสิโก ้จ ำกดั   032 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
  TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED    KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บรษิทัหลกัทรพัย์ คนัทรี ่กรุ๊ป จ ำกดั  (มหำชน)  034 บรษิทัหลกัทรพัย์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
  COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.   PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

004 บรษิทัหลกัทรพัย์ ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั   038 บรษิทัหลกัทรพัย์ เออซี ีจ ำกดั (มหำชน) 
  DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD   AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บรษิทัหลกัทรพัย์ แลนด์ แอนด์ เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 048 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไอรำ่ จ ำกดั (มหำชน) 
  LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บรษิทัหลกัทรพัย์ ภทัร จ ำกดั  (มหำชน) 050 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเอสแอล จ ำกดั  
  PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED   ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั 051 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จ ำกดั 
  CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.   SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

008 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเซยี พลสั จ ำกดั 052 บรษิทัหลกัทรพัย์ จเีอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ำกดั  
  ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED   GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND)  LIMITED  

010 บรษิทัหลกัทรพัย์ เมอรร์ลิ ลนิช์ (ประเทศไทย) จ ำกดั   200 บรษิทัหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)   
  MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED    MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บรษิทัหลกัทรพัย์ กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 211 บรษิทัหลกัทรพัย์ ยูบเีอส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
  KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD. 

013 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  213 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเชยี เวลท ์จ ำกดั 
  KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.   ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED. 

014 บรษิทัหลกัทรพัย์ โนมูระ พฒันสนิ จ ำกดั (มหำชน)  221 บรษิทัหลกัทรพัย์ เมอรช์ัน่ พำรท์เนอร์  จ ำกดั (มหำชน) 
  CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.   MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED. 

015 บรษิทัหลกัทรพัย์ แอพเพลิ เวลธ์ จ ำกดั 224 บรษิทัหลกัทรพัย์บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) 
  APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED   BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บรษิทัหลกัทรพัย์ธนชำต จ ำกดั  (มหำชน) 225 บรษิทัหลกัทรพัย์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ำกดั  
  THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED                CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD. 

019 บรษิทัหลกัทรพัย์ หยวนตำ้ (ประเทศไทย) จ ำกดั      229 บรษิทัหลกัทรพัย์ เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ำกดั 
  YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED    JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED    

022 บรษิทัหลกัทรพัย์ ทรนีติี้ จ ำกดั 230 บรษิทัหลกัทรพัย์ โกลเบลก็ จ ำกดั 
  TRINITY SECURITIES CO.,LTD.   GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บรษิทัหลกัทรพัย์ไทยพำณชิย์ จ ำกดั 244 บรษิทัหลกัทรพัย์ แมคควอร ี(ประเทศไทย) จ ำกดั 
  SCB SECURITIES CO.,LTD.   MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บรษิทัหลกัทรพัย์ยูโอบ ีเคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ำกดั  (มหำชน)      247 บรษิทัหลกัทรพัย์ เครดติ สวสิ  (ประเทศไทย) จ ำกดั 
  UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.   CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD. 

027 บรษิทัหลกัทรพัย์ อำรเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 248 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคท ีซมีโิก ้จ ำกดั 
  RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED   KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บรษิทัหลกัทรพัย์กรงุศร ีจ ำกดั (มหำชน) 924 บรษิทัหลกัทรพัย์ ฟินนัเซยี ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) 
  KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED   FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไอ ว ีโกลบอล จ ำกดั (มหำชน)     
  I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.     

SUB-BROKER 
ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั 

Participant No. Company Name Participant No. Company Name 
236 ธนำคำร ทสิโก ้จ ำกดั (มหำชน) 243 บรษิทัหลกัทรพัย์ เพือ่ธุรกจิหลกัทรพัย์ จ ำกดั (มหำชน) 

  TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED    TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
242 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซติี้คอรป์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 245 ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 

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

ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั 
Participant No. Company Name Participant No. Company Name 

301 ธนำคำรซติี้แบงก์ เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES)  329 ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน)  
  CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES   TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

302 ธนำคำรไทยพำณชิย์ จ ำกดั (มหำชน)  330 ธนำคำรฮอ่งกงและเซีย่งไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (เพือ่ตรำสำรหนี้) 
  THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.   THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) - ผูร้บัฝำกทรพัย์สนิ 334 บรษิทัหลกัทรพัย์ เพือ่ธุรกจิหลกัทรพัย์ จ ำกดั (มหำชน) (คสัโตเดี้ยน) 
  BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY   TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 ธนำคำรฮอ่งกงและเซีย่งไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั  336 ธนำคำรเกยีรตนิำคนิ จ ำกดั (มหำชน) 
  THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.   KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน)  337 ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
  THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.   TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

308 ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน)  339 ธนำคำร ทสิโก ้จ ำกดั (มหำชน) (เพือ่รบัฝำกทรพัย์สนิ) 
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED   TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์  (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 340 ธนำคำร เจพมีอร์แกน เชส (เพือ่คำ้ตรำสำรหนี้) 
  STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.   JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 ธนำคำรไอซบีซี ี(ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 343 ธนำคำร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ำกดั (มหำชน) 
  INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED   CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 

320 ธนำคำรดอยซแ์บงก ์เอจ ีสำขำกรงุเทพฯ - เพือ่รบัฝำกทรพัย์สนิ  345 ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 
  DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES     THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

328 ธนำคำรกรุงศรอียุธยำ จ ำกดั (มหำชน) 425 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) (เพือ่ลกูคำ้) 
  BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED   KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

 



เร่ือง 

 

subject:  

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ (XE) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ  คร้ังสดุท้าย 

บริษัท ทรัพยศ์รีไทย จำกดั (มหาชน) (SST-W2) 

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

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

บริษัท ทรัพยศ์รีไทย จำกดั (มหาชน) 
 SUB SRI THAI PUBLIC COMPANY LIMITED 

  SST-W2 

 วนัขึน้เครื่องหมายเพ่ือรับสิทธิประโยชน์ (X-Date)   XE     07/09/2021 

 วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)    09/09/2021 

 อัตราส่วน (Exercise ratio)    
              ใบแสดงสิทธฯิ (Warrants) : หุน้สามัญ (Common 
shares)  

  1:1.155 

 ราคาหนว่ย/หุน้/บาท (Exercise price (Baht per share))    8.658   

 กำหนดวันจองซื้อระหวา่งวนัที่ (Exercise Date)     15/09/2021 - 29/09/2021 

 วันที่บันทึกการยกเลิกการรับฝาก (Delisting Date)  09/09/2021 

 ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ท่านมหีุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ   
 (Your existing shares as bookclose date)  

  .......(2).......   หุ้น (shares)  

 ถ้าทา่นมอบหมายให้บริษัทฯ นำส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพ่ือใช้
สิทธ ิ
 ในการจองซื้อฯ ทา่นต้องนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษทัฯ  
 (Documents Required) 

1. ใบจองซื้อฯ  
(Registration Form) 

2. เช็คชำระการจองซื้อ หรือใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ
ในใบจองฯ  

(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง 
(Certified true copy of the identification card or passport) 

 

 
  ตดิต่อภายในวันที่ (contact within) 
 
          20/09/2021  
 
 
**เพ่ิมเติม (Remark) : กรณบัีตรประชาชน
ตลอดชีพแนบสำเนาทะเบียนบ้าน  
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