แบบฟอร์ มแสดงความจํานงการใช้ สิทธิทีจะซื อหุ้นสามัญของบริษทั สหไทย เทอร์ มินอล จํากัด (มหาชน)
Subscription form for common shares of SAHATHAI TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED

ใบจองเลขที ............

วันทียืนความจํานงการใช้สิทธิ / Subscription Submission Date ....................................................................................
ทะเบียนผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิเลขที / Warrant holder registration No. .....................................................................
เรียน คณะกรรมการ บริษัท สหไทย เทอร์ มนิ อล จํากัด (มหาชน)
To The Board of Directors of SAHATHAI TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล) / (Mr./Mrs./Miss/Juristic person) ............................................................................ นามสกุล / Surname .................................................................. วัน/เดือน/ปี เกิด / Birth Date ............../........ ./. ............
เพศ/Sex ................. สัญชาติ/ Nationality .............................. อาชีพ/ Occupation .................................................................... บ้านเลขทีปัจจุบนั /Address No. .................................. ตรอก/ซอย /Soi....................................................................
ถนน / Road .......................................................................................................... แขวง/ตําบล/ Sub-District ................................................................................. เขต/อําเภอ/ District ...........................................................................................
จังหวัด / Province ............................................................................... รหัสไปรษณี ย/์ Postal Code ...................................... โทรศัพท์ / Telephone .............................................. เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี/ Tax ID No ...........................................
ประเภทการเสี ยภาษี / Type of Tax Planning
 หักภาษี / Tax to be deducted
 ไม่หกั ภาษี / Tax no to be deducted
โปรดระบุประเภทผูจ้ องซื อหุ ้น / Please specify type of subscribers
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย / Thai Individual
เลขบัตรประจําตัว เลขที / Identification No. ................................................................................................................
 บุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้าว / Alien Individual
ใบต่างด้าว/ Alien card, หนังสื อเดินทาง / Passport, เลขบัตรประจําตัวเลขที / ID card No..................................................
 นิติบุคคลสัญชาติไทย / Thai Juristic Entity
เลขทะเบียนบริ ษทั / Company Registration No. .............................................................................................................
 นิติบคุ คลสัญชาติต่างด้าว / Alien Juristic Entity
เลขทะเบียนบริ ษทั / Company Registration No. ............................................................................................................
ในฐานะผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื อหุ ้นสามัญ (PORT-W1) ของ บริ ษทั สหไทย เทอร์ มินอล จํากัด (มหาชน) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ทีจะใช้สิทธิในการจองซื อหุ้นสามัญของ บริ ษทั สหไทย เทอร์ มินอล จํากัด (มหาชน) ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี/ Being the warrant holder of SAHATHAI TERMINAL PCL. (PORT-W1), I hereby intend to exercise the right to purchase the common shares of SAHATHAI TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED as follow:
1.
จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีขอใช้สิทธิ / Amount of the warrants to exercise ................................................................................................................................................. หน่วย / Unit
2.
จํานวนหุ ้นสามัญทีได้จากการขอใช้สิทธิ / Amount of the common shares received from the exercise of the warrants ..................................................................................................................... หุ้น อัตราการใช้สิทธิ: ใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ 1 หน่วย : 1.09999 หุ้นสามัญ ในราคาหุ้นละ 5.9091 บาท หรื อราคาการใช้สิทธิ กรณี มีการปรั บสิ ทธิ ตามเงื อนไขการปรับสิ ทธิ ทีกําหนดไว้ ในข้อกําหนดสิ ทธิ / The exercise ratio : 1 warrant : 1.09999 common share at the
exercise price of Baht 5.9091 per share or adjusted price as refer in the Terms and Conditions of Warrant
3.
รวมเป็ นเงิ นทีต้องชําระในการจองซื อหุ้นสามัญ / Totaling of payment ......................................................... บาท / Baht และ ค่าอากร / and duty stamps ........................................บาท / Baht
4.
ข้าพเจ้าได้ชาํ ระเงินค่าจองซื อหุ ้นสามัญดังกล่าว โดย / I herewith submit for payment of the common shares by
 เช็ค / Cheque
 แคชเชียร์ เช็ค / Cashier Cheque
 ดร๊ าฟ / Draft
 เงิ นโอน / Cash Transfer
“ บัญชีจองซื อหุ้นสามัญ บริ ษทั สหไทย เทอร์ มินอล จํากัด (มหาชน) ” / payable to “ SAHATHAI TERMINAL PCL FOR NEWLY ISSUED ORDINARY SHARES ” ธนาคาร กรุ งไทย จํากัด (มหาชน) สาขา นานาเหนือ เลขทีบัญชี 0006-15504-9 เลขที / No. ............................................. วันที / Date ....................................... ธนาคาร / Bank .....................................................................สาขา / Branch ...................................................
5.
ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุ ้นสามัญ และขอรั บทอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (ถ้ามี) ดังนี I have delivered the warrant certificate and received the less warrants, which are not exercised (If any.) ส่ งมอบใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิจาํ นวน / Amount of Delivered warrants ............................................... ใบ Certificate (s) ตามรายละเอียดดังนี / with the following details : เลขทีใบสําคัญ / Warrant Certificate (s) No. ........................................................
จํานวน / Amount .................................................................. หน่วย / Unit จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีขอรับทอน (ถ้ามี) / Amount of the less warrants which are not exercised (If any ) ................................................. หน่วย / Unit
6.
หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาํ เนิ นการดังต่อไปนี ( ผูจ้ องซื อหุ้นเลือกข้อใดข้อหนึ ง) When I receive the above common shares as allotted to me, I hereby agree to have either one of the
following executed ( Subscriber must choose one of the followings ) :
 ให้ออกหุ้นสามัญทีได้รับจัดสรรนันไว้ในชือ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จํากัด เพือผูฝ้ าก” และดําเนินการให้ บริ ษทั ...................................................... ผูฝ้ ากเลขที ......................................... นําหุ้นนันเข้าฝาก
ไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผูฝ้ าก เพือบัญชีซือขายหุ ้นเลขที ............................................... ซึ งข้าพเจ้ามีอยูก่ บั บริ ษทั นัน ภายใน 7 วันทําการนับจากวันกําหนดการใช้สิทธิ Issue the common shares
in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors ” and proceed for .........................................Participant No. ......................... to deposit those common shares with Thailand Securities Depository
Company Limited for securities trading account No......................................... I have with that company within 7 business days from the exercised date.
 ให้ออกใบหุ้นสามัญทีได้รับจัดสรรนันไว้ในชือของข้าพเจ้าโดยข้าพเจ้ายินดี ทีจะมอบหมายให้บริ ษทั ดําเนิ นการใดๆ เพื อทําให้การจัดทําใบหุ ้นสามัญและการส่ งมอบใบหุ้น สามัญมาให้ขา้ พเจ้าภายใน 15 วันทําการนับจากวัน
กํา หนดการใช้สิ ท ธิ / Issue the common share certificates in my name for the allotted amount of common shares, I hereby agree to assign the company to proceed in any manner to have the common share certificates made and
delivered to me within 15 business days from the exercised date.
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะรับซื อหุ ้นสามัญจํานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซื อหุ้นสามัญนี แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื อหุ้นสามัญทีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วน เรี ยบร้ อยพร้อมเช็ค/แคชเชียร์ เช็ค/ดร๊ าฟ มาถึงบริ ษทั ภายใน
กําหนดระยะเวลาแจ้งความจํานงการใช้สิทธิหรื อเช็ค/แคชเชียร์ เช็ค/ตัวแลกเงิ นไม่ผา่ นการชําระเงิ นจากธนาคารให้ ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สิทธิการจองซื อหุ ้น / I hereby undertake to purchase the above amount of common
shares or any amount as allotted to me. I shall not cancel my subscription, if I do not deliver this subscription form which has been completely filled in and cheque / cashier cheque / draft / cash to the company within notification period
or cheque / cashier cheque / bill of exchange is been refused from the bank, I shall not intend to exercise the warrants.
ลงชือ / Signature .....................................................................ผูข้ อใช้สิทธิซือหุ้นสามัญ / Subscriber
(...............................................................................)

บริ ษทั สหไทย เทอร์ มินอล จํากัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชือตามใบจอง) ................................................................................................................................................ SAHATHAI TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED received
money from (Name of subscriber) ............................................................................................................................. เพื อจองซื อหุ้ น สามัญ ตามใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ข อง บริ ษ ัท สหไทย เทอร์ มิ น อล จํา กัด (มหาชน) : PORT-W1 / For a
subscription of common shares of SAHATHAI TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED : PORT-W1 จํานวนหุ ้นสามัญทีได้จากการใช้สิทธิ / Amount of common shares received from the exercise of the right .......................... หุ้น /
Shares ในราคาหุ ้นละ 5.9091 บาท / at the price of Baht 5.9091 per share จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ท ธิ ทีขอรั บ ทอน / Amount of the less warrants which are not exercised ..............................หน่ วย / Unit ชําระโดย / payment by เช็ค /
Cheque แคชเชี ยร์ เ ช็ ค / Cashier Cheque ดร๊ าฟ / Draft เงิ นโอน / Cash Transfer เ ล ขที / No. ...................................................... วั น ที / Date ............................. ธนาคาร / Bank..................................... สาขา / Branch
................................................จํานวนเงิ น / Amount of Baht ............................................ บาท
เจ้าหน้าทีผูร้ ับมอบอํานาจ / Authorized officer ...................................................................................
(.....................................................................................)

BROKER
ผูฝ้ ากเลขที
Participant No.

ชือบริ ษทั
Company Name

ผูฝ้ ากเลขที
Participant No.

ชือบริ ษทั
Company Name

002

บริษทั หลักทรัพย์ ทิ สโก้ จํากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED

032

บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

003

บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

034

บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิ ป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

004

บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิ คเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

038

บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

005

บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

048

บริษทั หลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED (PRUDENT SIAM)

006

บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

050

บริษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

007

บริษทั หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.

051

บริษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.

008

บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED

052

บริษทั หลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากัด
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED

010

บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED

200

บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

011

บริษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

211

บริษทั หลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED

013

บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

213

บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED

014

บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จํากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

221

บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์ชนั พาร์ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.

015

บริษทั หลักทรัพย์ แอพเพิ ล เวลธ์ จํากัด
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED

224

บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

016

บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

225

บริษทั หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED

019

บริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

229

บริษทั หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จํากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED

022

บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีตี จํากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED

230

บริษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

023

บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จํากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED

244

บริษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

026

บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

247

บริษทั หลักทรัพย์ เครดิ ต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

027

บริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

248

บริษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

029

บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

924

บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

030

บริษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

236

ธนาคารทิ สโก้ จํากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

243

บริษทั หลักทรัพย์ เพือธุรกิ จหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

242

บริษทั หลักทรัพย์ ซิ ตีคอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED

245

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

301

ธนาคารซิ ตีแบงก์ เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES)
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES

329

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

302

ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

330

ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้แบงกิ งคอร์ปอเรชัน จํากัด (เพือตราสารหนี )
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND

303

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน)
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY

334

บริษทั หลักทรัพย์ เพือธุรกิ จหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดียน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

304

ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้ แบงกิ ง คอร์ปอเรชัน จํากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK

336

ธนาคารเกียรติ นาคิ น จํากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

305

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

337

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

308

ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

339

ธนาคารทิ สโก้ จํากัด (เพือรับฝากทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

312

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

340

ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส (เพือค้าตราสารหนี )
JP MORGAN CHASE BANK BANGKOK BRANCH (BOND TRADING)

316

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED

343

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

320

ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพือรับฝากทรัพย์สิน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES

345

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

328

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

425

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (เพือลูกค้า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

SUB BROKER

CUSTODIAN

