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เลขท่ี / No    

แบบแสดงความจํานงการใชสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามญัของบริษัท ซัสโก จํากัด (มหาชน) “SUSCO W1” (การใชสิทธิคร้ังสดุทาย) 
SUBSCRIPTION FORM TO EXERCISE THE RIGHT TO PURCHASE NEW ORDINARY SHARES OF SUSCO PUBLIC COMPANY LIMITED “SUSCO-W1” (the last exercise of rights) 

 

วันท่ีย่ืนความจํานงการใชสิทธิ / Date to notify the intention to exercise           ทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเลขท่ี / Warrant holder registration No     
 

เรียน  คณะกรรมการบริษัท ซัสโก จํากัด (มหาชน)  

To         The Board of Directors of SUSCO Public Company Limited 
 

ขาพเจา (นาย/ นาง/ นางสาว) / I (Mr./Mrs./Miss)     นามสกุล (Surname)                                 
วัน/เดือน/ปเกิด / Date of Birth                 /              /           เพศ / Sex   สัญชาติ / Nationality    อาชีพ / Occupation     

บานเลขท่ีปจจุบัน /Home Address No     ตรอก / ซอย / Soi      ถนน / Road      

แขวง / ตําบล / Sub-District     เขต / อําเภอ / District      จังหวัด / Province      

รหัสไปรษณีย / Postal Code     โทรศัพท / Telephone            
เลขประจําตัวผูเสียภาษี / Tax ID No       ประเภทการเสียภาษี / Type of Tax Payment       o หักภาษี       o ไมหักภาษี 

โปรดระบุประเภทผูจองซื้อหุน / Please specify type of subscribers                 Tax to be deducted        Tax not to be deducted 

o บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย  บัตรประจําตัวเลขท่ี      o บุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว   ใบตางดาว / หนังสือเดินทาง / บัตรประจําตัวเลขท่ี     

      Thai Individual                  Identification No.                Alien Individual               Alien Card / Passport / ID Card No.  

o นิติบุคคลสัญชาติไทย  เลขทะเบียนบริษัท                           o  นิติบุคคลสัญชาติตางดาว   เลขทะเบียนบริษัท / เลขประจําตัวผูเสียภาษี     

      Thai Juristic Entity     Company Registration No.              Alien Juristic Person       Company Registration No. / Tax ID No.   

 

ในฐานะผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท ซัสโก จํากัด (มหาชน) / Being a warrant holder of SUSCO Public Company Limited  

ขาพเจามีความประสงคท่ีจะใชสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามญัของบริษัท ซัสโก จํากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดดังตอไปน้ี 

I hereby intend to exercise the right to purchase the ordinary shares of SUSCO Public Company Limited as follows:  

1.  จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีขอใชสิทธิ / Number of the warrants to be exercised             หนวย / Units 

2  จํานวนหุนสามัญท่ีจะไดจากการขอใชสิทธิ / Number of the ordinary shares to be received from the exercise of the warrants       หุน / Shares  

 อัตราการใชสิทธิเทากับใบสําคัญแสดงสิทธิ  1 หนวย : 1 หุนสามัญ ในราคาหุนละ 4 บาท หรือราคาการใชสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิตามท่ีกําหนดไว
ในขอ 6 ของ “ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาท่ีของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท ซัสโก จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1 ท่ีจะออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม”  

 The exercise ratio is 1 unit(s) of warrant : 1 ordinary share(s) with the exercise price of Baht 4 per share or adjusted price as stated in Section 6 of “Terms and Conditions of the Rights and 

Duties of Warrant Issuer and Warrant Holders of SUSCO Public Company Limited No.1 to be issued and offered to the existing shareholders” 
3.  รวมเปนเงินท่ีตองชําระในการใชสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามญั / Total payment for the shares to be subscribed                บาท / Baht และคาอากร / and duty stamps           บาท/ Baht 

4.  ขาพเจาไดชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญดังกลาวท่ีสามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานคร โดย / I herewith make the payment for share subscription that could be cashed in Bangkok by  

 o เงินสด / Cash                      o เช็ค / Cheque o แคชเชียรเช็ค / Cashier Cheque o ดราฟท / Draft                o ต๋ัวแลกเงินธนาคาร / Bill of Exchange  

 โอนเขาบัญชี / ส่ังจาย “บริษัท ซัสโก จํากัด (มหาชน) เพ่ือการจองซื้อและใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ” เลขท่ีบัญชี 086-3-02147-3 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาถนน
สุขสวัสด์ิ“ transfer / payable to “SUSCO PCL for Subscription and Exercise of the Warrants”, current account number 086-3-02147-3, Siam Commercial Bank PCL, Thanon Suksawat Branch 

 เลขท่ีเช็ค / Cheque No                              วันท่ี / Date                                  ธนาคาร / Bank                                             สาขา / Branch                
5.  ขาพเจาไดสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญและขอรับทอนใบสําคัญแสดงสิทธิ (ถามี) ดังน้ี / I have delivered the warrant certificates and request to receive the part of warrants that are not 

exercised back (if any)  

 สงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน / Amount of delivered warrants     ใบ / certificate (s) ตามรายละเอียด ดังน้ี /with the following details  

เลขท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิ / Warrant Certificate(s) No      จํานวน / Amount      หนวย / Units  

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถามี) / Amount of unexercised warrants to be returned (if any)       หนวย / Units  

6.  หากขาพเจาไดรับการจัดสรรหุนสามัญดังกลาวแลว ขาพเจาตกลงใหดําเนินการดังตอไปน้ี (ผูจองซื้อหุนเลือกขอใดขอหน่ึง) 

 When I am allotted the abovementioned ordinary shares, I hereby agree to either one of the following acts (Subscriber must choose one);  

 o ใหออกใบหุนสามัญท่ีไดรับการจัดสรรน้ันไวในชื่อของขาพเจา โดยขาพเจายินดีที่จะมอบหมายใหบริษัทดําเนินการใดๆ เพ่ือทําใหการจัดทําใบหุนสามัญและการสงมอบใบหุนสามัญใหขาพเจาภายใน 15 

วันทําการ นับจากวันท่ีใชสิทธิซื้อหุน 

  Issue the allotted ordinary share certificates in my name. I hereby agree to assign the Company to proceed in any manner to issue and deliver the ordinary share certificates to me 

within 15 business days after the exercise date. 

 o ใหออกหุนสามัญท่ีไดรับจัดสรรน้ันไวในชื่อ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก” และดําเนินการใหบริษัท                                                              

สมาชิกผูฝากเลขท่ี     (ระบุชื่อหน่ึงชื่อใดตามรายชื่อท่ีปรากฏในดานหลังใน ”แบบแสดงความจํานงการใชสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญฯ” น้ี) นําหุนเขาฝากไวกับ  
  บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือบัญชีซื้อขายหุนเลขท่ี      ซึ่งขาพเจามีอยูกับบริษัทน้ัน 

  Issue the ordinary shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and assign       , 

member No      (Please specify a name as mentioned on the back of this share subscription form), to deposit those ordinary shares with 

Thailand Securities Depository Company Limited for securities trading account No      maintained with that member.  

 o ใหออกใบหุนสามัญท่ีไดรับการจัดสรรน้ันไวในชื่อ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุนสามัญเขาฝากไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเขาบัญชี
ของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือขาพเจา (การขอถอนเปนใบหุนในภายหลัง ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองเสียคาธรรมเนียมตามท่ี บริษทั ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
กําหนด) 

  Issue the allotted ordinary share certificates in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” and deposit those shares with Thailand Securities Depository Company 

Limited under the issuer account for my name – account number 600. (For issuing share certificate later, warrant holder will be subject to issuing fee as determined by Thailand 

Securities Depository Company Limited) 
  

ขาพเจาขอรับรองและตกลงวาจะรับซื้อหุนสามัญจํานวนดังกลาวหรือในจํานวนท่ีทานจัดสรรให และจะไมยกเลิกการจองซื้อหุนสามัญน้ี แตหากขาพเจาไมสงใบจองซื้อหุนสามัญท่ีไดกรอกรายละเอียดครบถวน
เรียบรอยพรอมเงินสด / เช็ค / แคชเชียรเช็ค / ดราฟท / ต๋ัวแลกเงินธนาคาร มาถึงบริษัทภายในกําหนดระยะเวลาแจงความจํานงการใชสิทธิ หรือเช็ค / แคชเชียรเช็ค / ดราฟท / ต๋ัวแลกเงินธนาคาร ไมผานการเรียกเก็บ
เงินจากธนาคารใหถือวาขาพเจาแสดงเจตนาไมประสงคใชสิทธิการจองซื้อหุน  

I hereby undertake and agree to purchase the above number of ordinary shares or any amount as allotted to me and agree not to revoke my shares subscription. If I do not deliver this 

subscription form, which has been completely filled in, with cash / cheque / cashier cheque / draft / bill of exchange to the company within the notification period or cheque / cashier cheque / 

draft / bill of exchange is rejected by the bank, I shall be deem to have not intended to exercise the warrants. 

 

ลงชื่อ / Signature      ผูจองซื้อหุนสามัญ / Subscriber of shares  

                ( ) 
 

 

หลักฐานการรับฝากการใชสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ (ผูจองซื้อโปรดกรอกขอความในสวนน้ีดวย) 

RECEIPT OF SUBSCRIPTION FORM TO EXERCISE THE RIGHT TO PURCHASE NEW ORDINARY SHARES (SUBSCRIBER PLEASE FILLS IN THIS SECTION) 
 

บริษัท ซัสโก จํากัด (มหาชน) ไดรับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง)                                                                                                                       

SUSCO Public Company Limited received money from (Name of subscriber)  

เพ่ือจองซือ้หุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท ซัสโก จํากัด (มหาชน) / For a subscription of ordinary shares of SUSCO Public Company Limited  
 

จํานวนหุนสามัญท่ีไดจากการขอใชสิทธิ / Number of ordinary shares received from the exercise of rights                          หุน / shares ในราคาหุนละ / at the price of Baht per share

                  บาท รวมเปนเงิน / Total amount of Baht       บาท โดยชําระเปน / The payment is made by    

o เงินสด / Cash o เช็ค / Cheque           o แคชเชียรเช็ค / Cashier Cheque                      o ดราฟท / Draft               o ต๋ัวแลกเงินธนาคาร / Bill of Exchange 

เลขท่ี / No     วันท่ี / Date     ธนาคาร / Bank     สาขา / Branch     

 

เจาหนาท่ีผูรับมอบอํานาจ / Authorized Officer       วันท่ี / Date     

 

SUSCO – W1 
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               Request for Securities Withdrawal / Transfer Form 

,�
�-. / Date___________________________ 
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 I/We _________________________________________________ ����������� / Account No.___________________________ 
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hereby request TISCO Securities Company Limited to proceed per the instructions as follows : 

� /(2*��ก�#��.'GH
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 Transfer securities via the TSD System         :  Participant Name                        Participant No. 
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 Transfer securities to other accounts in TISCO Securities 
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 Withdraw securities in the form of a certificate 
 

� (L�2R / Other__________________________________________________________________________________________________________ 
 

)2!�2��� / on  ................................................................................. 
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Transfer via the TSD / Transfer to other accounts within TISCO Securities / Withdraw in form of a Certificate 
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I/We hereby confirm that the information herein is correct and in accordance with my intentions.  These also include the case that I/we request TISCO Securities to withdraw and/or transfer 
securities to other accounts.  I/We would be responsible for any liabilities, which may cause from the above transactions to TISCO Securities or any other person, without any conditions.  
I/We acknowledge that, upon request from the Revenue Department or any other authorities, TISCO Securities shall disclose the information herein. 
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