
 
แบบแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิซือหุ้นสามญัของบริษทั สิงห์ เอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

Notification Form for Exercise of Right to Purchase New Ordinary Shares of Singha Estate Public Company Limited 
 

 เลขทแีบบแจง้ความจาํนง / Notification Form No. …………………....……………..………….. 
 วนัทยีนืความจาํนงการใชส้ทิธ ิ/ Date to notify the Intention to exercise …………………....……………..………….. 
 เลขทะเบยีนผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธเิลขท ี/ Warrant holder registration No. …………………....……………..………….. 
 

เรยีน คณะกรรมการบรษิทั สงิห์ เอสเตท จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) 
To The Board of Directors of Singha Estate Public Company Limited (the “Company”) 
 

ขา้พเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) / (Mr./Mrs./Miss) ………….………………………………………..……………….. นามสกุล / Surname ……………………………………..………………………………...….………...………. 
วนั/เดอืน/ปีเกิด / Birth Date ….…..…/……..…../…......………… เพศ / Sex …….……...…… สญัชาติ / Nationality ………….……..…..…… อาชพี / Occupation …………………….………...……………..……… 
บา้นเลขทปัีจจุบนั / Address No. …………………… ตรอก/ซอย / Soi ……….……………………..…… ถนน / Road ……….……………….…..…… แขวง/ตาํบล / Sub-District ……….…………..……………..…….. 
เขต/อาํเภอ / District ……….………………………….. จงัหวดั / Province ……….……………………..…….. รหสัไปรษณยี ์/ Postal Code ………………………. โทรศพัท์ / Telephone ………………………………….. 
 

โปรดระบปุระเภทผูจ้องซือหุน้ / Please specify type of subscribers 
 บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย / Thai Individual  บตัรประจาํตวัประชาชนเลขท ี/ Identification No. …………………………………………………………………………………………………..…………….… 
 บุคคลธรรมดาสญัชาตติา่งดา้ว / Foreign Individual  ใบตา่งดา้ว/หนังสอืเดนิทางเลขที / Foreign Identity/Passport No. …………………………………………..….…………………….…………………………... 
 

ในฐานะผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจะซอืหุ ้นสามญัของบรษิทั สงิห์ เอสเตท จาํกดั (มหาชน) ขา้พเจา้มคีวามประสงคท์ีจะขอใชส้ทิธใินการจองซอืหุ ้นสามญัของบรษิทั สงิห์ เอสเตท จาํกดั (มหาชน) ตามรายละเอยีดตอ่ไปนี / 
As a holder of the warrant of Singha Estate Public Company Limited. I/We hereby intend to exercise the right to purchase the ordinary shares of Singha Estate Public Company Limited as stated below: 

1. จาํนวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสทิธทิขีอใชส้ทิธ ิ/ Number of warrants to be exercised ……………………………………………….…………………………………………………….………………... หน่วย / Units 
จาํนวนหุน้สามญัทไีดจ้ากการขอใชส้ทิธ ิ/ Number of the ordinary shares received from the exercise of the warrants ..................................................................................................................... หุน้ / Shares 

2. อตัราการใชส้ทิธเิท่ากบัใบสําคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย ตอ่หุน้สามญั 1 หุน้ ในราคาการใชส้ทิธหุิน้ละ [-] บาท / The exercise ratio is warrant 1 Unit to 1 common share with the exercise price of Baht [-] per share 
3. รวมเป็นเงนิทตีอ้งชาํระในการจองซอืหุน้สามญั / Total payment for subscription ………………….……………………. บาท / Baht และคา่อากร / and duty stamps …………………………………… บาท / Baht 
4. ขา้พเจา้ไดช้าํระเงนิค่าจองซือหุ ้นสามญัดงักล่าว ทีสามารถเรยีกเก็บเงนิในเขตกรุงเทพมหานครเท่านันโดย / I/We herewith submit for payment of the common shares that could be cashed in Bangkok only : by 
 เชค็ / Cheque  แคชเชยีรเ์ชค็ / Cashier Cheque   ดร๊าฟท์ / Draft  เงนิโอน / Cash Transfer 
สงัจา่ย “[-]” / Payable to “[-]”  
เลขทเีชค็ / Cheque No. …………………..…..…….….…. วนัท ี/ Dated ……….……….…..… ธนาคาร / Bank ….……….………………..…………….… สาขา / Branch ……….…..…….………….……………… 

5. ขา้พเจ้าไดส้่งมอบใบสําคญัแสดงสทิธทิีจะซือหุ ้นสามญั และขอรบัทอนใบสําคญัแสดงสทิธ ิ(ถา้มี) ดงันี / I/We have delivered the warrant certificates and shall receive new certificate representing those 
warrants that were not exercised (if any) as follows: 
สง่มอบใบสาํคญัแสดงสทิธ ิจาํนวน / Amount of Delivered warrants …………………………………………………………………………….. ใบ / Certificate (s) ตามรายละเอยีด ดงันี / with the following details: 
เลขทใีบสาํคญัแสดงสทิธ ิ/ Warrant Certificate (s) No. ………………………………………………….……………… จาํนวน / Amount ………………………………………………………………….. หน่วย / Units 
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธทิขีอรบัทอน (ถา้ม)ี / Number of warrants that were not exercised (if any) ..................................................................................................................................... หน่วย / Units 

6. หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุ ้นสามญัดงักล่าวแลว้ ข้าพเจา้ตกลงให้ดําเนินการดงัตอ่ไปนี (ผูจ้องซือหุ ้นเลือกขอ้ใดขอ้หนึง) / When I/We receive the above common shares as allotted to me, I/We hereby 
agree to have either one of the following executed (Subscriber must choose one); 
 ให้ฝากหุ้นสามญัตามจํานวนทีไดร้บัการจดัสรรไวใ้นชอื “บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด เพือผูฝ้าก” และดําเนินการให้ บรษิัท / Issue the share in the name of “Thailand Securities 

Depository Company Limited for Depositors” for the allotted shares and assign ..………………………………………................สมาชกิผูฝ้ากเลขท ี/ Member No. …………………...... นําหุ ้นเขา้ฝากไว้กบั
บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพอืเขา้บญัชซีอืขายหลกัทรพัย ์เลขท ี/ to deposit the shares with the Thailand Securities Depository Company Limited for securities trading account No
. ………………….............…… ซงึขา้พเจา้มอียูก่บับรษิทันัน / which I/we have securities trading account with that depositors. 

 ให้ฝากหุ้นสามญัตามจํานวนทไีดร้บัการจดัสรรนันไวใ้นชอื “บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จาํกดั” และนําหุน้เขา้ฝากไว้กบั บรษิัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จาํกดั โดยนําเขา้บญัชีของ
บรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขท ี600 เพอืขา้พเจ้า (การขอถอนเป็นใบหลกัทรพัยใ์นภายหลงัผูจ้องซือหุ ้นจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมตามอตัราทบีรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั กําหนด) กรณีที
เลอืกขอ้นี โปรดกรอกแบบฟอรม์ “เอกสารเพิมเติมประกอบการจองหลกัทรพัยเ์ฉพาะผู้ทีประสงค์นําหลกัทรพัยฝ์ากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) เท่านัน” สําหรบัผู้จองซอืทเีป็น
บุคคลธรรมดา และนิตบุิคคล และเอกสาร “แบบสอบถามสาํหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สาํหรบัผูจ้องซอืนิตบิุคคลเท่านัน เพอืนําสง่ให้แก่บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จาํกดั ดว้ย ในกรณีไมจ่ดัทําเอกสารตามทบีรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั กําหนด บรษิทัฯ จะดําเนินการออกเป็นใบหุน้แทน / Issue a share certificate in the name of “Thailand 
Securities Depository Company Limited” for the allotted shares and deposit the shares with TSD into the Issuer’s Account No. 600 (For further issuance of a share certificate, a subscriber shall pay the 
fees as specified by TSD.). If a subscriber selects this method, please fill in “Additional Documents for the TSRs Holders/ Shareholders Wishing to Deposit the Securities into the Issuer Account 
Only” for natural and juristic persons and “Questionnaire for the Investigation of FATCA Status (FATCA STATUS) for Juristic Person” for juristic person for further submission to TSD. In case a 
subscriber doesn’t fill in the documents as per TSD’s requirement, the Company will issue a share certificate instead. 

 ใหอ้อกใบหุ้นสามญัตามจาํนวนทีไดร้บัจดัสรรนนัไวใ้นชอืของขา้พเจา้และจดัส่งใบหุ้นให้ขา้พเจา้ตามชอืทอียูท่ีระบุไวใ้นแบบแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธทิางไปรษณียล์งทะเบยีน โดยขา้พเจา้ยนิดมีอบหมายให้
บรษิทัฯ ดาํเนินการใดๆ เพอืทําให้การจดัทําใบหุน้และสง่มอบใบหุน้ใหแ้กข่า้พเจา้ภายใน 15 วนัทําการ นับจากวนักาํหนดการใชส้ทิธแิตล่ะครงั ทงันี ขา้พเจา้รบัทราบวา่ ขา้พเจา้จะไมส่ามารถขายหุ้นสามญัเพิม
ทุนทไีดร้บัจากการใชส้ทิธใินตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดจ้นกวา่จะไดร้บัใบหุน้ ซึงขา้พเจา้อาจจะไดร้บัใบหุน้ภายหลงัจากทหีุ ้นสามญัเพมิทุนของบรษิทัฯ ไดเ้รมิทําการซอืขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ / Issue a share 
certificate in my/our name for the allotted shares and deliver a share certificate to me/us by registered mail at the address as appeared in notification form. I/We agree to assign the Company to 
process the necessary actions to issue a share certificate and deliver to me/us within 15 business days from each exercise date. I/We hereby acknowledge that I/we may not sell those allotted shares 
in the Stock Exchange of Thailand prior to the receipt of a share certificate, in which I/we may receive such share certificate after the shares have started to be traded in the SET. 

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงวา่จะซือหุ ้นสามญัจาํนวนดงักล่าว และจะไมย่กเลิกรายการทีไดแ้จง้ไวข้า้งตน้นี แตห่ากขา้พเจา้ไมส่่งแบบแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธซิือหุ ้นสามญัของบรษิัททไีดก้รอกรายละเอยีดครบถว้น
เรยีบรอ้ยพรอ้มการชาํระเงนิมาถงึบรษิทัฯ ภายในระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธ ิหรอืเชค็/แคชเชยีรเ์ชค็/ดร๊าฟท์ ไมผ่า่นการเรยีกเกบ็เงนิจากธนาคารให้ถอืวา่ขา้พเจา้แสดงเจตนาไมป่ระสงคใ์ชส้ทิธกิารจองซือ
หุน้ / I/We hereby undertake to purchase the ordinary shares as stated above and will not cancel my subscription, if I/We do not deliver this completed notification form in and cheque/cashier cheque/draft 
to the company within notification period or cheque/cashier cheque/draft has not been honored within the notification period, I/We shall be deemed to have not exercised the warrants. 
 

 ลงชอื / Signature ........................................................................... ผูจ้องซอืหุน้สามญั / Subscriber 
  (...........................................................................) 
 

หลกัฐานการใช้สิทธิจองซือหุ้นสามญั (ผู้จองซือ) โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้วย / Receipt Form (Subscriber Please Also Fills In This Portion) 
เลขท/ี No. ........................................................................................ วนัท ี/ Date …………………………………………………..……. 
บรษิทั สงิห์ เอสเตท จํากดั (มหาชน) ไดร้บัเงนิจาก (ชอืตามใบจอง) .......................................................................................... ทะเบยีนผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธเิลขที ............................................................................... 
เพอืจองซือหุ ้นสามญัเพมิทุนจาํนวน .................................... หุ้น ในราคาหุ้นละ [-] บาท เป็นจํานวนเงนิรวม ................................... บาท และมใีบสาํคญัแสดงสทิธทิีขอรบัทอน (ถา้ม)ี จาํนวน .......................... หน่วย 
Singha Estate Public Company Limited has received money from (name of subscriber) ........................................................................................... Warrant No. .......................................................................... 
for a subscription of newly issued ordinary shares of ………….………………………… shares at the exercise price of Baht [-] per share. Total amount of ………………………….…………… Baht 
and Number of warrants that were not exercised (if any) ………………………………………………….. Units 
โดยชาํระเงนิเป็น   เชค็ / Cheque  แคชเชยีร์เชค็ / Cashier Cheque   ดร๊าฟท์ / Draft  เงนิโอน / Cash Transfer 
เลขทเีชค็ / Cheque No. …………………..……...…….….…. วนัท ี/ Dated ……….……….….…..… ธนาคาร / Bank ….……….………………..…………….… สาขา / Branch ……….…..…….………….……………… 
 

 ลงชอื / Signature ........................................................................... เจา้หน้าทผีูร้บัมอบอาํนาจ / Authorized Officer 
  (...........................................................................) 

 




