
   เลขที่ใบจอง ……………………………………… 

แบบแจงความจํานงการใชสิทธิ 
                                                   ตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) รุนท่ี 1 (SDC-W1) 

  เรียน คณะกรรมการบริษัท สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน)                         วันที่ยืน่ความจาํนงการใชสทิธ…ิ……………………….………………   

  ขาพเจา (นาย / นาง / นางสาว / นิติบุคคล) ……………………………………………………………………………………………….. วัน/เดอืน/ปเกดิ ………………………………. สัญชาติ ………………….. เพศ ………………………. 

  อาชีพ …………………………………..…………… ที่อยูเลขที.่............................................ ตรอก/ซอย ……………………………………. ถนน ………….……………………. แขวง/ตาํบล ........................................... 

  เขต/อาํเภอ .......................................................... จังหวดั ……………………………………. รหัสไปรษณีย................................. ประเทศ…………………………… หมายเลขโทรศัพท ...................................................... 

  เลขประจําตัวผูเสียภาษี …………………………………………….. ประเภทการเสียภาษ ี  หักภาษ ี  ไมหักภาษี  
 บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขที่บัตรประจําตวัประชาชน .……………….….…………  บุคคลธรรมดาซึ่งเปนคนตางดาว เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบตางดาว………………………………..……… 

 นิติบคุคลสญัชาติไทย เลขทะเบียนนิตบิุคคล .………………………………………  นิติบุคคลซึ่งเปนคนตางดาว เลขทะเบียนนิติบุคคล .………………..…………………..……………… 

  โปรดแนบหลักฐานประกอบการใชสิทธิพรอมลงนามรับรองสาํเนาถกูตอง    
  

ในฐานะผูถือใบสาํคญัแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขาพเจามีความประสงคจะใชสทิธิซื้อหุนสามัญของบริษทั ตามรายละเอียดตอไปนี้ 

จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสทิธ ิ อัตราการใชสิทธ ิ
จํานวนหุนสามัญที่ไดจากการใชสทิธิ(หุน) 

ราคาใชสิทธิซื้อ 

หุนสามัญ(บาท/หุน) 

รวมเปนเงินที่ตองชําระในการจองซื้อ        

หุนสามัญ(บาท) ที่ขอใชสิทธ ิ(หนวย) (วอแรนท:หุน) 

 1 : 1  0.50  
  

ขาพเจาไดสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ และขอรับทอนใบสําคัญแสดงสิทธิ (ถามี) ดังนี ้

ใบสําคญัแสดงสทิธ ิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธทิี่สงมอบ จํานวนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถามี) 

(หนวย) เลขที ่ จํานวน (หนวย) 

 

วิธีการรับใบสาํคญัแสดงสิทธิสวนที่ขอรับทอน (ถามี) 

   ใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่รับทอนนั้นไวในชื่อ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัดเพื่อผูฝาก” และดําเนินการใหบริษัท.................................................................................                       
ผูฝากเลขที่............................................(ระบุชื่อหนึ่งชื่อใดตามรายชื่อที่ปรากฎในดานหลงัใบแจงความจํานงการใชสิทธิที่จะซือ้หุนสามญันี้) นําหุนเขาฝากไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จาํกดั 

เพื่อบัญชีซื้อขายหุนเลขที่.......................................................ซึ่งขาพเจามีอยูกับบริษัทนั้น 

   ใหออกใบสําคัญแสดงสิทธินั้นไวในชื่อ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และนําหุนเขาฝากไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด โดยเขาบัญชีของบริษัทผูออก
หลักทรัพย สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อขาพเจา (ในการถอนเปนหลักทรัพยภายหลัง ผูจองซื้อจะตองเสียคาธรรมเนียมที่ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กําหนดไว) 

   ใหออกใบสาํคัญแสดงสทิธิท่ีไดรับการจัดสรรนั้นไวในชื่อของขาพเจาและจดัสงใบสาํคญัแสดงสทิธิใหขาพเจาตามชื่อที่อยูที่ระบุไวในสมดุทะเบยีนผูถือหุนทางไปรษณยีลงทะเบียน 
 

หากขาพเจาไดรับการจัดสรรหุนสามัญของบริษัทตามที่แสดงความประสงคขางตน ขาพเจาตกลงใหดําเนินการดังตอไปนี:้ (ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเทานั้น โปรดทําเครื่องหมาย 

 ในชองที่เลือก) 

  ในกรณีที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย   :   ใหฝากหลักทรัพยตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรตามการใชสิทธินั้นไวในชื่อ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัดเพื่อผูฝาก” และดําเนินการให 
บริษัท ............................................................................................ สมาชิกผูฝากเลขที่ ................................................... นําหลักทรัพย เขาฝากไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อ
เขาบัญชีซื้อขายหลกัทรัพยชื่อ.................................................................................................. เลขที่ ...................................................... ซึ่งขาพเจามีอยูกบับริษัทนั้น (ช่ือผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตองตรงกบัชือ่

บัญชีซื้อขายหลักทรัพยมิฉะนั้นจะดําเนินการออกใบหุนสามัญตามจํานวนที่ไดรับจัดสรรตามการใชสิทธินั้นไวในนามของผูถือใบสําคัญแสดงสทิธิและจัดสงใบหุนที่ไดรับการจัดสรรตามการใชสิทธิทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวขางตน) 

   ในกรณีที่ไมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย   :    

   ใหฝากใบหุนสามัญตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรตามการใชสิทธินั้นไวในชื่อ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุนเขาฝากไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 

จํากัด โดยนําเขาบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่  600  เพ่ือขาพเจา (กรณีเลือกรับหุนเขาบัญชี  600  ในชองนี้ กรุณากรอก “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพยเฉพาะ         

ผูที่ประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account) เทานั้น” เพื่อนําสงใหแกบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด “TSD” ดวย ในกรณีไมจัดทํา

เอกสารตามท่ี TSD กําหนดจะดําเนินการออกเปนใบหุนแทน)  

   ใหออกใบหุนสามัญตามจํานวนที่ไดรับจัดสรรตามการใชสิทธินั้นไวในนามของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิและจัดสงใบหุนที่ไดรับการจัดสรรตามการใชสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู                 

ที่ระบุไวขางตน 
 

การชําระเงินโดย 

   เงินโอน เขาบัญชีเงินฝากชื่อ  “บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน)” ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา อาคารซอฟตแวรปารค บัญชีออมทรัพย เลขที่ 568-0-04477-3 หรือ 

   เชค็ / ดราฟท / แคชเชียรเช็ค และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดในกรุงเทพฯ ภายในวันทาํการถดัไป   เลขทีเ่ช็ค ......................................................................... วันที่ .................................................. 
ธนาคาร ............................................................... สาขา ......................................................... โดยสั่งจาย “บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน)”  

 

ขาพเจาขอรับรองและตกลงวาจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญและจะไมยกเลกิการใชสิทธิซื้อหุนสามัญขางตนนี้  แตหากขาพเจาไมสงใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิตามจํานวนทีร่ะบุไวขางตน  หรือไมกรอก

รายละเอียดใบแจงความจํานงการใชสิทธิใหครบถวน  หรือไมปดอากรแสตมป  (ถามี)  หรือไมชําระเงินตามจํานวนในการใชสิทธิดังกลาวใหครบถวน  หรือไมนําสงสําเนาหลกัฐานการชําระเงินตามจํานวนในการใชสทิธิ

ดังกลาวมาถึงบริษัทภายในกําหนดระยะเวลาแจงความจํานงการใชสิทธิ ขาพเจายินยอมใหบริษัทดําเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขที่ระบุไวในขอกําหนดสิทธิของ SDC-W1 

 

ลงชื่อ………………………………………………..ผูตรวจรับการจองซื้อ  ลงชื่อ………………………………………………..ผูจองซื้อหุนสามญั  
         (………………………………………………..)         (………………………………………………..) 

 

 

หลักฐานการใชสิทธิจองซ้ือหุนสามัญ (ผูจองซ้ือโปรดกรอกขอความในสวนนี้ดวย) 
 

วันที่ ……………………………………………………           เลขที่ใบจอง …………………………………………………… 
 

ขาพเจา …………………………………………………………………………………ประสงคใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท สามารล ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังนี้ 
 

จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสทิธ ิ อัตราการใชสิทธ ิ
จํานวนหุนสามัญที่ไดจากการใชสิทธิ(หุน) 

ราคาใชสทิธิซื้อ 

หุนสามัญ(บาท/หุน) 

รวมเปนเงินที่ตองชําระในการ 

จองซื้อหุนสามัญ(บาท) ที่ขอใชสิทธ ิ(หนวย) (วอแรนท:หุน) 

 1 : 1  0.50  
 

ชําระ  โดยโอนเงินเขา “บริษัท สามารถ ดิจิตอล จาํกัด (มหาชน)”                         โดยเชค็ / ดราฟท / แคชเชียรเช็ค  เลขที่เช็ค................................................วนัที่.................................................... 
 

พรอมกันนี้ หากไดรับการจัดสรรหุนสามญั ขาพเจาตกลงใหบริษัทดาํเนนิการสงมอบใบหุน ดังนี ้

  ฝากใบหุนในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลกัทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก”  เลขที่สมาชิกผูฝาก .............................................. บัญชีซื้อขายหลักทรัพยเลขที่ ............................................................. 

  ฝากใบหุนในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด”  โดยเขาบัญชีของผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขาพเจา   

  ออกใบหุนในนามผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิและจัดสงใบหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามชื่อและที่อยูที่ระบุไวขางตน 
         เจาหนาที่ผูรับมอบอาํนาจ…………………………………………………………. 



BROKER 

ผูฝากเลขที ่

Participant No. 

ชื่อบริษัท 

Company Name 

ผูฝากเลขที ่

Participant No. 

ชื่อบริษัท 

Company Name 

002 
บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากดั 

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 030 
บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 
บริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน) 

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 032 
บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด 

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

004 
บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จาํกัด 

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 034 
บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 
บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากดั (มหาชน) 

LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
038 

บริษัทหลักทรัพย เออีซี จํากัด (มหาชน) 

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 
บริษัทหลักทรัพย ภทัร จํากดั (มหาชน) 

PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 048 
บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน)  

AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 
บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากดั 

CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
050 

บริษัทหลักทรัพย เอเอสแอล จํากดั  

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 
บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากดั  

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 
051 

บริษัทหลักทรัพย เอสบีไอ ไทย ออนไลน จํากดั 
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

010 
บริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลินซ (ประเทศไทย) จํากดั 

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 200 
บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 
บริษัทหลักทรัพย กสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 211 
บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากดั 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 
บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
213 

บริษัทหลักทรัพย เอเชยี เวลท จํากดั 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 
บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากดั (มหาชน)  

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
221 

บริษัทหลักทรัพย เมอรชั่น พารเนอร จํากัด (มหาชน) 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 
บริษัทหลักทรัพย แอพเพิล เวลธ จํากัด (มหาชน) 

APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
224 

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากดั (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากดั (มหาชน) 

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
225 

บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 
บริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด 

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 229 
บริษัทหลักทรัพย เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากดั 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 
บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 230 
บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากดั 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 

SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 
244 

บริษัทหลักทรัพย แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 
บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮยีน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
247 

บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 
บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
248 

บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด 

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 
บริษัทหลักทรัพย กรุงศรี จํากดั (มหาชน) 

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
924 

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

SUB BROKER 

236 
ธนาคารทิสโก จํากดั (มหาชน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
243 

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกจิหลกัทรัพย จํากดั (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 
บริษัทหลักทรัพย ซิต้ีคอรป (ประเทศไทย) จํากัด 

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
245 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 

301 
ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES) 

CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES 329 
ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

302 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากดั (มหาชน) 

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 330 
ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากดั (เพื่อตราสารหน้ี) 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 
ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) (ผูรับฝากทรัพยสนิ) 

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 
334 

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกจิหลกัทรัพย จํากัด (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 
ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮ แบงกิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK 
336 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  
337 

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพยสิน) 

KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 
339 

ธนาคารทิสโก จํากดั (เพื่อรับฝากทรัพยสิน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 

STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 340 
ธนาคารเจพีมอรแกน เชส (เพื่อคาตราสารหน้ี) 

JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากดั (มหาชน) 

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 343 
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 
ธนาคารดอยซแบงก เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพยสิน  

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES   
345 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)  

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

326 
ธนาคารเดอะรอยัลแบงกออฟสกอตแลนด พแีอลซี สาขากรุงเทพฯ 

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC.  BANGKOK BRANCH 
425 

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

328 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 
  

 


