Enclosure 1
Subscription Form No. ........................................

Subscription Form for Newly Issued Ordinary Shares for Siam Sport Syndicate Public Company Limited with SPORT-W7

Rights offering of not exceeding 1,369,097,361 newly issued ordinary shares to the existing shareholders in proportion to their shareholding at a ratio of 1 existing share to 3 new shares.
At the par value of 1.00 Baht per share and the offering price of 0.20 Baht per share together with The Warrants to purchase the ordinary shares
1 Subscription Form per
of Siam Sport Syndicate Public Company Limited No. 7 (SPORT-W7) of not exceeding 456,365,787 units at the subscription ratio of
3 new shares to 1 warrant (3 new shares for 1 SPORT-W7) (delete any fraction)
1 Shareholder Registration Number Only

Date of Subscription
To:

 29 October 2018

 30 October 2018

 31 October 2018

 1 November 2018

 2 November 2018

Siam Sport Syndicate Public Company Limited (“the Company”)

Information of the subscriber for the newly issued ordinary shares: please fill in complete and clear information below by elaborate handwriting

I/We (Mr., Mrs., Miss, Juristic person) .........................................................................................................................................................Shareholder Registration No. (10 digits) .....................................................................
 Identification Card ......................................................................................................  Alien Card  Passport  Juristic person registration number .....................................................................................................
Address shall be as appeared in the Company’s shareholders database in accordance with the share register book on 4 October 2018 which the Company received from Thailand Securities Depository Co., Ltd.
Contact Telephone Number ……………………………………… Mobile Phone ……………………………………… hereby subscribe for and request allocation of newly issued ordinary shares in proportion to my/our shareholding as follows:
(A ratio of 1 Existing share to 3 new shares at the offering price of 0.20 Baht per share and 3 new shares to 1 SPORT-W7, delete any fraction)

Number of Shares
Subscribed (Shares)

Subscription Price
per share (Baht)

Total Subscription Amount
(Baht)

Amount (In words)

 Subscription for full of the entitlement
0.20
 Subscription for less than the entitlement
0.20
I/We herewith submit my/our payment for subscription for the newly issued ordinary shares payable by (In case of the payment by cheque/ cashier’s cheque/ bank draft, it must be dated no later than
31 October 2018 and the payment MUST be collectible by the clearing house located in the same area in the following business day):
 Cash
 Personal Cheque/ Cashier Cheque/ Bank Draft, Cheque No. ……………………..………….. Date…………………..…………… Bank………………………….…..…………Branch…………………………………..…..
Account payee to “DEPOSIT ACCOUNT FOR SUBSCRIPTION OF SIAM SPORT SYNDICATE PUBLIC CO., LTD.”
If the newly issued shares are allocated to me/us, I/we hereby agree to the following procedure: (Please select only one method, otherwise, the Company reserves the right to issue a share certificate to the subscriber)
In case of having a securities trading account:

Issue share certificate for the allocated newly issued ordinary shares in the name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd for Depositors” and arrange for participant’s name
……………………………..…………………………………………...............……………… Participant No. ………………………………. to deposit such shares with Thailand Securities Depository Co., Ltd.
(“TSD”) for my/our own securities trading account name………………………………………….………………………………………....................... ………. Account No. …………………………... ……………
which I/we have an account with. (The subscriber’s name shall be the same as the name of the owner of the securities trading account, otherwise, a share certificate for the allocated shares will be
issued in the name of the subscriber).
In case of not having a securities trading account:

Depositing into Account No. 600: Issue a share certificate for the allocated shares in the name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.” and deposit such shares with Thailand Securities Depository
Co., Ltd. under the Issuer Account No. 600. To deposit the allocated shares into Account No. 600, please also fill in the form “Additional documents only for the subscriber who intends to deposit the
Newly Issued Ordinary Shares into the Issuer Account Only” to be delivered to Thailand Securities Depository Co., Ltd. Otherwise, the Company reserves the right to deliver those shares by issuing the
share certificate in the name of the subscriber.

Issuance of share certificate: Issue a share certificate for the allocated shares in my/our name and deliver it to me/us by registered mail to the name and address shown in the Company’s Shareholders
Database, whereby I/we am/are willing to authorize the Company to take any act in order to issue the share certificate pursuant to my/our expressed intention and deliver to me/us within 15 business
days from the last date of the subscription period. In this case, the Company will not be responsible if the subscriber cannot sell the allocated shares on the first trading date of such allocated shares on
the SET.
I/We hereby undertake and agree to subscribe for the newly issued ordinary shares in the number as stated and shall not revoke this subscription. If I/we do not return this duly completed subscription form together
with the subscription documents and the subscription payment to the Company within the specified subscription period or if the Personal Cheque/Cashier Cheque/Bank Draft has not been honored, I/we shall be
deemed to have waived my/our rights to subscribe for the newly issued ordinary shares.
I/We have read the Notice of the Allocation of Newly Issued Ordinary Shares with SPORT-W7 and Information of the Company, I/we agree to be bound by the Notice of the Allocation of Newly Issued Ordinary Shares
with SPORT-W7 currently enforced and/or as may be amended in the future.
Signed ............................................................................................................................. Subscriber
( .............................................................................................................................)
Investment in securities involves risks so you should ensure that you have thoroughly studied all information before deciding to make a subscription for the securities.

Receipt for Subscription for Newly Issued Ordinary Shares of Siam Sport Syndicate Public Company Limited (This section must be completely filled in by the subscriber in proper handwriting script)
Date of Subscription

 29 October 2018

 30 October 2018

 31 October 2018

 1 November 2018

 2 November 2018

Subscription Form No. ........................................

Siam Sport Syndicate Public Company Limited has received money from (Name of Subscriber) ................................................................................................................................................................................................
to subscribe the newly issued ordinary shares of the Company, at the offering price of 0.20 Baht/share.

Number of Shares
Subscribed (Shares)

Subscription Price
per share (Baht)

Total Subscription Amount
(Baht)

Amount (In words)

 Subscription for full of the entitlement
0.20
 Subscription for less than the entitlement
0.20
Made payable by:  Cash
 Personal Cheque
 Cashier Cheque
 Bank Draft
Cheque No. ............................................................... Date ...................................................... Bank .......................................................... Branch ......................................................
 Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. for Depositor” Participant No. ……………………………… Securities Trading Account No. ……………………………………………….
 Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.” and deposit those shares under the Issuer Account for my/our name – Account No. 600.
 Issue a share certificate in the name of the subscriber.
Subscription Officer’s Name………....................................................................................................

ผู้ฝากเลขที่
Participant No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029
030
236
242
301

ชื่อบริ ษัท
Company Name

บริ ษัทหลักทรั พย์ทิสโก้ จํ ากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรั พย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จํ ากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บริ ษัทหลักทรั พย์ ดีบีเอส วิ คเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํ ากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.
บริ ษัทหลักทรั พย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํ ากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรั พย์ ภัทร จํ ากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรั พย์ ซี จีเอส-ซี ไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํ ากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.
บริ ษัทหลักทรั พย์ เอเชี ย พลัส จํ ากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรั พย์ เมอร์ ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จํ ากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษัทหลักทรั พย์ กสิกรไทย จํ ากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรั พย์ เคจี ไอ (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.
บริ ษัทหลักทรั พย์ โนมูระ พัฒนสิน จํ ากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บริ ษัทหลักทรั พย์ แอพเพิ ล เวลธ์ จํ ากัด
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรั พย์ธนชาต จํ ากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรั พย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํ ากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรั พย์ ทรี นิตี ้ จํ ากัด
TRINITY SECURITIES CO., LTD.
บริ ษัทหลักทรั พย์ไทยพาณิชย์ จํ ากัด
SCB SECURITIES CO., LTD.
บริ ษัทหลักทรั พย์ยโู อบี เคย์เฮี ยน (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.
บริ ษัทหลักทรั พย์ อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรั พย์กรุ งศรี จํ ากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรั พย์ ไอ วี โกลบอล จํ ากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
ธนาคาร ทิ สโก้ จํ ากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรั พย์ ซิ ตี ้คอร์ ป (ประเทศไทย) จํ ากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED

BROKER
ผู้ฝากเลขที่
ชื่อบริ ษัท
Participant No.
Company Name
032
บริ ษัทหลักทรั พย์ เคที บี (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน)
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
034
บริ ษัทหลักทรั พย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.
038
บริ ษัทหลักทรั พย์ เออีซี จํ ากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
048
บริ ษัทหลักทรั พย์ ไอร่ า จํ ากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
050
บริ ษัทหลักทรั พย์ เอเอสแล จํ ากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
051
บริ ษัทหลักทรั พย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํ ากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO., LTD.
052
บริ ษัทหลักทรั พย์ จี เอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํ ากัด
GMO-ZCOM SECURITIES (THAILAND) LIMITED
200
บริ ษัทหลักทรั พย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
211
บริ ษัทหลักทรั พย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํ ากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
213
บริ ษัทหลักทรั พย์ เอเชี ย เวลท์ จํ ากัด
ASIA WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
221
บริ ษัทหลักทรั พย์ เมอร์ ชนั่ พาร์ทเนอร์ จํ ากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED
224
บริ ษัทหลักทรั พย์บวั หลวง จํ ากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
225
บริ ษัทหลักทรั พย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํ ากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
229
บริ ษัทหลักทรั พย์ เจพี มอร์ แกน (ประเทศไทย) จํ ากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
230
บริ ษัทหลักทรั พย์ โกลเบล็ก จํ ากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
244
บริ ษัทหลักทรั พย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํ ากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
247
บริ ษัทหลักทรั พย์ เครดิต สวิ ส (ประเทศไทย) จํ ากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
248
บริ ษัทหลักทรั พย์ เคที ซี มิโก้ จํ ากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
924
บริ ษัทหลักทรั พย์ ฟิ นันเซี ย ไซรั ส จํ ากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
SUB-BROKER
243
245
CUSTODIAN
329

316

ธนาคารซิ ตี ้แบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํ ากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO., LTD.
ธนาคารกรุ งเทพ จํ ากัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรั พย์สิน
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
ธนาคารฮ่ องกงและเซี่ ยงไฮ้ แบงกิ ้ง คอร์ ปอเรชั่น จํ ากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD.BKK.
ธนาคารกรุ งไทย จํ ากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO., LTD.
ธนาคารกสิกรไทย จํ ากัด (มหาชน)
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํ ากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO., LTD.
ธนาคารไอซี บีซี (ไทย) จํ ากัด (มหาชน)

320

ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจี สาขากรุ งเทพฯ -เพื่ อรั บฝากทรั พย์สิน

345

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํ ากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

425

302
303
304
305
308
312

328

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES

330
334
336
337
339
340
343

บริ ษัทหลักทรั พย์ เพื่ อธุรกิจหลักทรั พย์ จํ ากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จํ ากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จํ ากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่ องกงและเซี่ ยงไฮ้ แบงกิ ้งคอร์ ปอเรชั่น จํ ากัด(เพื่ อตราสารหนี ้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK-BOND
บริ ษัทหลักทรั พย์ เพื่ อธุรกิจหลักทรั พย์ จํ ากัด(มหาชน) (คัสโตเดี ้ยน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคิน จํ ากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จํ ากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิ สโก้ จํ ากัด (มหาชน) (เพื่ อรั บฝากทรั พย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพี มอร์ แกน เชส (เพื่ อค้ าตราสารหนี ้)
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จํ ากัด(มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จํ ากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุ งไทย จํ ากัด (มหาชน) (เพื่ อลูกค้ า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

1

