สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
ใบจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท สยามสปอร์ ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
วันที่จองซื ้อ
เรี ยน

 16 ตุลาคม 2560

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวนไม่เกิน 376,807,087 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท

 17 ตุลาคม 2560

 18 ตุลาคม 2560

 19 ตุลาคม 2560

 20 ตุลาคม 2560

เลขทีใ่ บจอง........................................

ใบจองซื ้อ 1 ใบ
ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เท่านัน้

บริ ษัท สยามสปอร์ ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)
ข้ อมูลผู้จองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน โปรดกรอกข้ อความในช่ องด้ านล่ างนีใ้ ห้ ครบถ้ วน ชัดเจน ตัวบรรจง

ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบคุ คล).....................................................................................................................เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เลขที่ (10หลัก) .....................................................................
 บัตรประจําตัวประชาชน...................................................................  ใบต่างด้ าว  หนังสือเดินทาง  เลขที่ทะเบียนนิติบคุ คลเลขที่ ………...........................................................................
ทัง้ นี ้ ที่อยู่ให้ เป็ นไปตามที่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถอื หุ้นเดิมของบริษทั ตามสมุดทะเบียนผู้ถอื หุ้น ณ วันที่ 12 กันยายน 2560 ซึ่งบริษทั ได้ รับจาก บริษทั ศูนย์ ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ฐานข้ อมูลผู้ถอื หุ้นของบริษทั ”)

โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ……………..............................………… โทรศัพท์เคลื่อนที่ ……………..............................………… มีความประสงค์ขอจองซื ้อและขอให้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ดังนี ้
จํานวนหุ้นสามัญที่จองซือ้ (หุ้น)
ราคาต่ อหุ้น (บาท)
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ (บาท)
จํานวนเงิน (ตัวอักษร)
 จองซื ้อตามสิทธิทงจํ
ั ้ านวน
1.00
 จองซื ้อน้ อยกว่าสิทธิ
1.00
พร้ อมกันนี ้ ข้ าพเจ้ าขอส่งเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดย (กรณีที่สง่ ค่าจองซื ้อหุ้นเป็ นเช็ค/ แคชเชียร์ เช็ค/ ดร๊ าฟท์ จะต้ องลงวันที่ไม่ เกิน 18 ตุลาคม 2560 และต้ องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จาก
สํานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทําการถัดไป)
 เงินสด
 เช็ค/ แคชเชียร์ เช็ค/ ดร๊ าฟท์ เลขที่เช็ค………………………….………….. ลงวันที่……………………..………… ธนาคาร………………………….…....…สาขา……………………………..…..
โดยสัง่ จ่าย “บัญชีจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุน บริษัท สยามสปอร์ ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)”
หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหลักทรัพย์ดงั กล่าวแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดําเนินการดังต่อไปนี ้ (ผู้จองซื ้อหุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้ หากไม่เลือก บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะออกใบหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ)
ในกรณีท่ ีมบี ญ
ั ชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ :


ให้ ฝากใบหุ้นสามัญตามจํานวนที่ได้ รับการจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” และดําเนินการให้
บริ ษัท .............................................................................................................................สมาชิกผู้ฝากเลขที่................................ ..นําหุ้นฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จํากัด (“TSD”) เพือ่ เข้ าบัญชีซือ้ ขายหลักทรั พย์ชื่อ…………………………………………………………………………..……………………...........บัญชี เลขที่...................................................
ซึง่ ข้ าพเจ้ ามีอยูก่ บั บริ ษัทนัน้ (ชื่อผู้จองซื ้อต้ องตรงกับชื่อบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ มิฉะนันจะดํ
้ าเนินการออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื ้อแทน)

ในกรณีท่ ีไม่ มบี ญ
ั ชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ :
 เข้ าบัญชี 600: ให้ ฝากใบหุ้นสามัญตามจํานวนที่ได้ รับการจัดสรรไว้ ในชื่อ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุ้นเข้ าฝากไว้ กับ บริ ษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จํากัด โดยนํ าเข้ าบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรั พย์สมาชิกเลขที่ 600 เพือ่ ข้ าพเจ้ า กรณีเลื อกรั บหลั กทรั พย์ เข้ าบัญชี 600 ในช่ องนี ้ กรุ ณากรอก “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจอง
หลักทรัพย์ เฉพาะผู้ท่ ปี ระสงค์ นําหลักทรั พย์ ฝากเข้ าบัญชีผ้ ูออกหลักทรั พย์ (Issuer Account) เท่ านัน้ ” เพื่อนําส่ งให้ แก่ บริ ษัท ศูนย์ ฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํากัด มิฉะนัน้ จะ
ดําเนินการออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซือ้ แทน
 ขอรับใบหุ้นสามัญ: ให้ ออกใบหุ้นสามัญตามจํานวนที่ได้ รับจัดสรรนัน้ ไว้ ในชื่อของข้ าพเจ้ าและจัดส่งใบหุ้นให้ ข้าพเจ้ าตามชื่อที่อยู่ในฐานข้ อมูลผู้ถือหุ้นของบริ ษัททางไปรณษี ย์ลงทะเบียน โดย
ข้ าพเจ้ ายิน ดี มอบหมายให้ บริ ษัทดํ า เนิ นการใด ๆ เพื่อให้ การจัดทํ า ใบหุ้น และส่งมอบใบหุ้นให้ แ ก่ข้าพเจ้ าตามชื่อ ที่อยู่ใ นฐานข้ อมูลของบริ ษัท ภายใน 15 วันทํ าการนับจากวันปิ ดการจอง
ซื ้อหุ้น ซึง่ บริ ษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่ได้ รับจัดสรรได้ ทนั วันทําการแรกของการซื ้อขายหุ้น
ข้ าพเจ้ าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี ้ หากข้ าพเจ้ าไม่ส่งใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่ได้ กรอกรายละเอียดครบถ้ วน
และเอกสารประกอบการจองซื ้อที่ถกู ต้ องเรี ยบร้ อยพร้ อมชําระเงินจองซื ้อมาถึงบริ ษัทภายในระยะเวลาที่จองซื ้อ หรื อ หากเช็ค/แคชเชียร์ เช็ค/ดร๊ าฟท์ ที่สงั่ จ่ายแล้ วนันไม่
้ ผ่านการเรี ยกเก็บให้ ถือว่าข้ าพเจ้ าสละ
สิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าว
ข้ าพเจ้ าได้ อ่านหนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและสารสนเทศของบริ ษัท และยินยอมผูกพันตามหนังสือแจ้ งการจัดสรรฯ และสารสนเทศดังกล่าวและที่จะได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมในภายหน้ าอีกด้ วย
ลงชื่อ ...............................................................................................................ผู้จองซื ้อ
( ...............................................................................................................)
การลงทุนในหลักทรัพย์ ย่อมมีความเสี่ยง และก่ อนตัดสินใจจองซือ้ หลักทรัพย์ ควรศึกษาข้ อมูลอย่ างรอบคอบ
หลักฐานการรั บฝากการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ บริษัท สยามสปอร์ ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้ อความในส่ วนนีด้ ้ วยคัวบรรจงให้ ครบถ้ วนชัดเจน)
วันที่จองซื ้อ

 16 ตุลาคม 2560

 17 ตุลาคม 2560

 18 ตุลาคม 2560

 19 ตุลาคม 2560

 20 ตุลาคม 2560

เลขที่ใบจอง........................................

บริ ษัท สยามสปอร์ ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ได้ รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง)...................................................................................................................เพื่อจองซื ้อหุ้นของบริ ษัท ในราคาหุ้นละ 1 บาท
จํานวนหุ้นสามัญที่จองซือ้ (หุ้น)
ราคาต่ อหุ้น (บาท)
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ (บาท)
จํานวนเงิน (ตัวอักษร)
 จองซื ้อตามสิทธิทงจํ
ั ้ านวน
1.00
 จองซื ้อน้ อยกว่าสิทธิ
1.00
โดยชําระเป็ น
 เงินสด
 เช็ค
 แคชเชียร์ เช็ค (เช็คธนาคาร)
 ดร๊ าฟท์
เลขที่เช็ค ............................................................... วันที่ ......................................................ธนาคาร ...........................................................สาขา......................................................
 ฝากใบหุ้น ในนาม “บริ ษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” สมาชิกผู้ฝากเลขที่………………………………บัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์เลขที่…………………………………….
 ฝากใบหุ้น ในนาม “บริ ษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” โดยเข้ าบัญชีของบริ ษทั ผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า
 ออกใบหุ้น ในนามผู้จองซื ้อ
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับจองซื ้อ .............................................................................................................

