เลขที่ใบจอง/Form No______________________
แบบแสดงความจํานงการใชสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท สยามสปอรต ซินดิเคท จํากัด(มหาชน)
SUBSCRIPTION FORM FOR COMMON SHARES OF SIAM SPORT SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED
เรียน คณะกรรมการ บริษัท สยามสปอรต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
To The Board of Directors of Siam Sport Syndicate Public Company Limited
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) / I (Mr./Mrs./Miss/Juristic Person)___________________________________________________________________ที่อยูเลขที่ /Address No_____________________
ตรอก/ซอย /Soi___________________________________ ถนน/Road_____________________________ แขวง/ตําบล/Sub-District_________________________ เขต/อําเภอ/District_________________________
จังหวัด/Province__________________________________ รหัสไปรษณีย//Postal Code________________ โทรศัพท/Telephone_____________________________
(โปรดระบุประเภทผูจ องซื้อหุน) / Please specify type of subscribers
นิติบุคคลสัญชาติตางดาว
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
บุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว
นิติบุคคลสัญชาติไทย
Thai individual
Alien Individual
Thai Juristic Entity
Alien Juristic Entity
เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่ใบตางดาว/เลขทะเบียนบริษัท _______________________________________________________(โปรดแนบสําเนาหลักฐานที่ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
Identification No/Alien Card/Passport/IID Card No./Company Registration No.
(Please attach the evidence with certified true copy)
ในฐานะผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท สยามสปอรต ซินดิเคท จํากัด(มหาชน) ขาพเจามีความประสงคที่จะใชสิทธิในการจองซื้อหุน สามัญของบริษัท สยามสปอรต ซินดิเคท จํากัด(มหาชน) ตามรายละเอียดดังนี้
Being the warrant holder of Siam Sport Syndicate Public Company Limited. I hereby intend to exercise the right to purchase the common shares of Siam Sport Syndicate Public Company Limited as follows:
1. จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอใชสิทธิ/Amount of the warrants to exercise________________________________________________________________ หนวย/Unit
2. จํานวนหุน สามัญที่ไดจากการขอใชสิทธิ/Amount of the common shares received from the exercise of the warrants_________________________________________ หุน/Share
อัตราการใชสิทธิเทากับ 1 หนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิ : ___________________ หุน สามัญ ในราคาหุนละ __________________________ บาท/หุน
The exercise ratio is warrant 1 unit(s) : ordinary shares _______________________ share(s) with the exercise price of Baht _________________ per share
3. รวมเปนเงินที่ตองชําระในการจองซื้อหุนสามัญ /Totaling of payment_______________________________บาท/Baht (_______________________________________________________________________ )
4. ขาพเจาไดชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญดังกลาวโดย / I herewith submit for payment of the common shares : by
อืน่ ๆ/Other
เช็ค/Cheque
แคชเชียรเช็ค/Cashier Cheque
ตั๋วแลกเงินธนาคาร/Bill of Exchange
สั่งจาย “บัญชีจองซื้อหุนเพิ่มทุน บริษัท สยามสปอรต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)” / Payable to “DEPOSIT ACCOUNT FOR SUBSCRIPTION OF SIAM SPORT SYNDICATE PUBLIC CO.,LTD.”
เลขที่เช็ค/Cheque No __________________________ วันที่/Dated __________________________ ธนาคาร/Bank __________________________ สาขา/Branch __________________________
(จะตองขีดครอมสั่งจายเฉพาะและสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครเทานั้น) / (A/C Payee Only and that could be cashed in Bangkok only)
5. ขาพเจาไดสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญและขอรับทอนใบสําคัญแสดงสิทธิ (ถามี) ดังนี/้ I have delivered the warrant certificates and receive the less warrants, which are not exercised.
สงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน Amount of Delivered warrants_______________________________________________ ใบ/certificate(s) ตามรายละเอียดดังนี้ /with the following details
เลขที่ใบสําคัญแสดงสิทธิ/Warrant Certificate(s) No___________________________________________________________ จํานวน/Amount______________________________________ หนวย/Units
เลขที่ใบสําคัญแสดงสิทธิ/Warrant Certificate(s) No___________________________________________________________ จํานวน/Amount______________________________________ หนวย/Units
รวมจํานวนหนวยใบสําคัญแสดงสิทธิที่สงมา / The total number of delivered warrants___________________________________________________________________________________ หนวย/Units
จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน/Amount of the less warrants which are not exercised (if any)_______________________________________________________________ หนวย/Units
6. หากขาพเจาไดรับการจัดสรรหุนสามัญดังกลาวแลว ขาพเจาตกลงใหดําเนินการดังตอไปนี้ (ผูจ องซื้อหุนเลือกขอใดขอหนึ่ง)
If the ordinary shares are allotted to me. I hereby agree to have either one of the following executed (Subscriber must choose one)
ใหออกหุน สามัญที่ไดรับจัดสรรนัน้ ไวในชื่อ “บริษัท ศูนยฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และ ดําเนินการให
Ordinary shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and proceed for
บริษัท_______________________________________________ ผูฝากเลขที่______________________________ นําหุนนั้นเขาฝากไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
Company
Participant No
to deposit those ordinary shares with Thailand Securities Depository Company Limited
ตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อบัญชีซอื้ ขายหุนเลขที/่ In accordance with the SET for securities trading account No. __________ ซึ่งขาพเจามีอยูกับบริษัทนั้น /I have with that company.
ใหออกหุน สามัญที่ไดรับจัดสรรนัน้ ไวในชื่อของขาพเจา และสงมอบใบหุนมาใหขาพเจาภายใน 45 วัน นับจากวันที่ใชสิทธิซื้อหุน
Issue the ordinary share certificates in my name for the allotted amount of ordinary shares and delivered to me within 45 days after the exercise date.
ขาพเจาขอรับรองและตกลงวาจะซื้อหุนสามัญจํานวนดังกลาว และจะไมยกเลิกการจองซื้อหุนสามัญนี้
แตหากขาพเจาไมสงใบจองซื้อหุนสามัญที่ไดกรอกรายละเอียดครบถวนเรียบรอยพรอมเช็ค/แคชเชียรเช็ค/ตั๋ว
แลกเงินธนาคาร มาถึงบริษัทภายในกําหนดเวลาการจองซื้อ หรือเช็ค/แคชเชียรเช็ค/ตั๋วแลกเงินธนาคาร ไมผานการเรียกเก็บเงินจากธนาคารใหถือวาขาพเจาแสดงเจตนาไมประสงคใชสิทธิการจองซื้อหุน
I hereby undertake to purchase the above amount of common shares and I shall not cancel my subscription. If I do not deliver this subscription form which has been completely
Filled in and cheque/cashier cheque/bill of exchange to the company with in notification period or cheque /cashier cheque/bill of exchange be refused from that bank. I shall not intend to exercise the warrants.
ลงชื่อ/Signature________________________________________________________ ผูจองซื้อหุนสามัญ /Subscriber
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุนสามัญ / SUBSCRIPTION RECEIPT
บริษัท สยามสปอรต ซินดิเคท จํากัด(มหาชน) ไดรับเงินจาก_______________________________________________เพื่อจองซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท สยามสปอรต ซินดิเคท จํากัด(มหาชน)
SIAM SPORT SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED has received money from
For a subscription of ordinary shares of Siam Sport Syndicate Public Company Limited.
จํานวนหุน สามัญที่ไดรบั จากการขอใชสิทธิ _______________________ หุน
ในราคาหุนละ_______________________ บาท รวมเปนเงินที่ชําระ ________________________________________บาท
Amount of ordinary shares from the exercise of the right
Shares. At the price of Baht per share
Totaling amount of Baht
เลขที่เช็ค / Cheque No __________________________ วันที่ / Dated_____________________ ธนาคาร / Bank_______________________________ สาขา / Branch_______________________________________
จํานวนเงิน / amount of Baht _____________________ บาท จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน(ถามี) /Amount of the less warrants which are not exercised (If any)________________________ หนวย / Units
เจาหนาที่ผูรับมอบอํานาจ / Authorized officer_____________________________________________________

