สิ่งทีส่ ่งมาด้วย/Enclosure

แบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิทจี่ ะซือ้ หุ้นสามัญของ บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จํากัด (มหาชน) (SONIC - W1)
Subscription Form to Exercise the Right to Purchase Ordinary Shares of Sonic Interfreight Public Company Limited (SONIC - W1)

ใบจองซือ้ เลขที่................................................

วันที่ย่นื ความจํานงการใช้สิทธิ/ Date to notify the intention to exercise
 11 เมษายน 2565 / April 11,2022
 12 เมษายน 2565 / April 12,2022
 18 เมษายน 2565 / April 18,2022
 19 เมษายน 2565 / April 19,2022
 20 เมษายน 2565 / April 20,2022
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………………… บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว เลขที่ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ....................................................................................................................
 นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล…...…………………………………………………………………………………  นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว เลขทะเบียนนิติบุคคล………………………………………………………………..……
ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบคุ คล …….…………………………………………………………………………… นามสกุล…...........................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด..………………………… เพศ ………………………… สัญชาติ…….………………………………………..
อาชีพ……............................................................................................................................................................
บ้านเลขที่………………………………... หมูท่ี ………………………… ตรอก/ซอย……………………………………………
ถนน……….……………………………… แขวง/ตําบล ........................................................................................
เขต/อําเภอ………………………………. จังหวัด ………………………… รหัสไปรษณี ………………………………………… E-mail…...……………………………….... โทรศัพท์ (มือถือ)..................................................................................
โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีด้ ้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน (Please fill in the completed information)
ในฐานะผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สํามัญของบริษัท ข้าพเจ้ามีความประสงค์ท่จี ะขอใช้สิทธิในการจองซือ้ หุน้ สํามัญของบริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จํากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดต่อไปนี ้
จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดง
จํานวนหุ้นสามัญทีไ่ ด้
ราคาใช้สิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ
สิทธิทขี่ อใช้สิทธิ (หน่วย)
จากการขอใช้สิทธิ (หุ้น)
(บาทต่อหุ้น)
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุน้ สามัญ 1 หุน้

รวมเป็ นเงินทั้งสิน้
(บาท)

1.00

รวมเป็ นเงินที่ตอ้ งชําระในการใช้สิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญ / Total payment for shares subscription ………………………………………………. บาท / Baht (…………………………………………………………………………………..........……………)
ข้าพเจ้าได้ชาํ ระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญดังกล่าวโดย / I/We herewith make the payment for share subscription by
 เงินโอน
 ดร๊าฟท์
เช็ค
เลขที่เช็ค / ดร๊าฟท์.........................................................................ลงวันที่ / Date …………………......…….……… ธนาคาร / Bank ..................................................................... สาขาที่โอน / Branch ………………………………………………….
โดยสั่งจ่ายบัญชี “บมจ. โซนิค อินเตอร์เฟรท” / payable to “ Sonic Interfreight Public Company Limited ”
(โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ จะต้องสามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร สามารถทําได้ถึงวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 11.00 เท่านัน้ ) (for Cheque or cashier Cheque or Draft must be cleared at a clearing house in Bangkok within
April 19,2022 11.00 a.m. only)
โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “บมจ. โซนิค อินเตอร์เฟรท” / transfer to saving account name “ Sonic Interfreight Public Company Limited ” เลขที่บญ
ั ชี 404-1-66264-1 / Account number 404-1-66264-1
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาถนนรัชดาภิเษก (เซ็นทรัลพระราม 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ /Bank of Ayudhya Public Company Limited, Ratchadaphisek Road Branch (Central Rama 3) / Savings Account , พร้อมแนบสําเนา Slip
การโอนมาพร้อมนีด้ ว้ ย / With a copy of pay-in slip enclosed.
ข้าพเจ้าได้สง่ มอบใบสําคัญแสดงสิทธิและขอรับทอนใบสําคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ดังนี ้ / I have delivered the warrant certificates and request to receive the part of warrants that are not exercised back (if any)
ส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิจาํ นวน / Amount of delivered Warrants ……………………………............................................................................................……………………….. ใบ/ certificate (s) ตามรายละเอียดดังนี ้ / with the following details
เลขที่ใบสําคัญแสดงสิทธิ / Warrant Certificate (s) No. ………………………………….....................................…………………… จํานวน/ Amount ………………………..........................................................………………………….. หน่วย/ Units
จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ขี อรับทอน (ถ้ามี) / Amount of unexercised warrants to be returned (if any) ………………………….......................................................................................................………………………….. หน่วย/ Units
การส่งมอบหลักทรัพย์
เมื่อข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญดังกล่าวแล้ว ในการส่งมอบหุน้ ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทดําเนินการดังต่อไปนี ้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
If I/We am/are allotted the said Shares, I/We agree to have either of the following processed by the Company (Choose one only)
 แบบไร้ใบหุ้น นําหุน้ เข้าบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ของตนเอง: ให้ออกใบหุน้ สามัญตามจํานวนที่ได้รบั จัดสรรไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดําเนินการให้ บริษัทหลักทรัพย์..................................................
สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่ ................................................................................................................................................. นําหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อเข้าบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ซ่งึ ข้าพเจ้ามีอยู่กบั บริษัทนัน้
บัญชีเลขที่ ................................................................................................................................................................................................ (ชื่อบัญชีท่ซี ือ้ ขายหลักทรัพย์ตอ้ งเป็ นชื่อเดียวกับผูจ้ อง มิฉะนัน้ จะดําเนินการออกใบหุน้ ในชื่อผูจ้ องซือ้ แทน)
Scripless Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor” for the allotted Shares and assign for Participant name…………............................…………………………………………….
TSD member no. ………………………….. To deposit the said Shares with the Thailand Securities Depository Co., Ltd. (“TSD”) for my/our securities a/c no. …………………………………………………………………………………..
Maintained at the said TSD member company. (The name of the trading account must be the same as the subscriber. Otherwise, share certificates will be issued in the name of the subscriber instead)
 นําใบหุ้นเข้าฝากบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ ให้ออกใบหุน้ สามัญตามจํานวนที่ได้รบั การจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเข้า
บัญชีของบริษัทที่ ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในภายหลังผูจ้ องซือ้ หุน้ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด
Issue Account Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.” For the allotted Shares and deposit the said Shares with TSD under issuer account for my name account number 600 (for
issuing a Share certificate later, subscriber shall pay the fees as specified by TSD)
 แบบรับเป็ นใบหุ้น ให้ออกเป็ นใบหุน้ สามัญตามจํานวนที่ได้รบั จัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุน้ ให้ขา้ พเจ้าทางไปรษณียล์ งทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัทดําเนินการใดๆ เพื่อทําให้การจัดทําใบหุน้ และส่งมอบ ใบหุน้ ให้แก่
ข้าพเจ้าภายใน 15 วันทําการ นับจากวันใช้สิทธิซือ้ หุน้
Scrip Issue a share certificate in my/our name for the allotted Shares and deliver the share certificate to me/us by registered mail according to the address stated in the shareholder register. I/We agree to have the Company
do the necessary to have the share certificate issued and delivered to me/us within 15 business days from exercise date.
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซือ้ หุน้ สามัญดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซือ้ หุน้ สามัญนี ้ แต่หากข้าพเจ้าไม่สง่ แบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยร้อยพร้อมเงินโอนเข้าบัญชี มาถึงบริษัท
ภายในระยะเวลาการแจ้งความจํานงใช้สิทธิ หรือ เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟ ไม่ผ่านการเรียกเก็บเงินจากธนาคาร ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะใช้สิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม
ใช้และเปิ ดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ขา้ งต้น
I/We hereby undertake to purchase the said Shares and shall not revoke this subscription. If I/We do not return this duly completed subscription form with payment has not been honored within the exercise period. I/We may be
deemed to have not exercised my/our subscription rights. I acknowledge and agree that the Company collects, uses and discloses my information for the above purposes.
การลงทุนในหุน้ ย่อมมีความเสี่ยง / Please be aware of the risk involved in stock investment
ก่อนการตัดสินใจจองซือ้ หลักทรัพย์ ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ / Please read the relevant information carefully before subscription

ลงชื่อ........................................................................................................ผูจ้ องซือ้ / Subscriber
(…………………………….........................……………………………..)

หลักฐานการใช้สิทธิจองซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จํากัด (มหาชน) (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้ ้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนและชัดเจน) / SONIC - W1
วันที่จองซือ้
 11 เมษายน 2565
 12 เมษายน 2565
 18 เมษายน 2565
 19 เมษายน 2565
 20 เมษายน 2565
ใบจองซือ้ เลขที่ / No.……….………………….............................
บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จํากัด (มหาชน) ได้รบั เงินจอง (ชื่อตามใบจอง) ………………………......………….……………….................................……….…………………… เพื่อจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จํากัด (มหาชน)
จํานวน …………………….......................................……..…………….....................................……….. หุน้ ในราคาหุน้ ละ 1 บาท รวมเป็ นเงิน ……………………………..........................................................................……….……………….. บาท
โดยชําระเป็ น  เงินโอน
 ดร๊าฟท์
เช็ค
เลขที่เช็ค / ดร๊าฟท์......................................................................................วันที่ …………..................…………….……… ธนาคาร......................................................................... สาขา ……………………………………………. โดยดําเนินการดังนี ้
 แบบไร้ใบหุน้ นําหุน้ สามัญเพิ่มทุนเข้าบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยออกใบหุน้ ในนาม บจ.ศูนย์รบั ฝากฯ เพื่อผูฝ้ าก” และดําเนินการให้ บริษัทหลักทรัพย์....................................................................................................................................
เลขที่สมาชิกผูฝ้ าก ............................................................................................................................................บัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์เลขที่ ........................................................................................................................................................
 นําใบหุน้ เข้าฝากบัญชีของ บจ.ศูนย์รบั ฝากฯ โดยเข้าบัญชีผอู้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า
 แบบรับใบหุน้ ออกใบหุน้ ในนามผูจ้ องซือ้
กรณีไม่ได้รบั การจัดสรรหลักทรัพย์หรือได้รบั การจัดสรรหลักทรัพย์ไม่ครบตามจํานวนหลักทรัพย์ท่จี องซือ้ ข้าพเจ้าตกลงให้ดาํ เนินการดังต่อไปนี ้ (โปรดเลือกเพียง 1 ช่อง)
 โอนเงินเข้าบัญชีของข้าพเจ้า ธนาคาร..................................................................................................สาขา...............................................................................................เลขที่บญ
ั ชี……………………..................................................………..
 จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามข้าพเจ้าและจัดส่งตามที่อยู่ท่ีปรากฎในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียน
เจ้าหน้าที่ผรู้ บั มอบอํานาจ ………………………………………………………

BROKER
ผู้ฝากเลขที่

ชื่อบริษัท

ผู้ฝากเลขที่

ชื่อบริษัท

2

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด

32

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จากัด (มหาชน)

3

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ ๊ป จากัด (มหาชน)

33

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จากัด (มหาชน)

4

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด

34

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

5

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

38

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)

6

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)

48

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)

7

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด

50

บริษัทหลักทรัพย์ เอแอสแอล จากัด

8

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จากัด (มหาชน)

52

บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จากัด

10

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จากัด

200

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

11

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

211

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย) จากัด

13

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

213

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์ จากัด

14

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

221

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ช่นั พาร์ทเนอร์ จากัด

15

บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จากัด (มหาชน)

224

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)

16

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)

225

บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด

19

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด

229

บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด

22

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จากัด

230

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด

23

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด

244

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด

26

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

247

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด

27

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

248

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด

29

บริษัทหลักทรัพย์ กรุ งศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

924

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

30

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
SUB BROKER

236

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

243

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)

242

บริษัทหลักทรัพย์ ซิตคี้ อร์ป (ประเทศไทย) จากัด

245

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)

CUSTODIAN
301

ธนาคารซิตแี้ บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)

328

ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

302

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

329

ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)

303

ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สิน

330

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จากัด (เพื่อตราสารหนี)้

304

ธนาคารฮ่องกงและเซีย่ งไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จากัด

334

บริษัทหลักทรัพย์เพือ่ ธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดีย้ น)

305

ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)

336

ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)

308

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพย์สิน

337

ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)

311

ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรทแอนด์อินเวสเม้นท์แบงก์

339

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพือ่ รับฝากทรัพย์สิน)

312

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

340

ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส (เพือ่ ค้าตราสารหนี)้

315

ธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน) เพื่อผูฝ้ ากหลักทรัพย์

341

บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

316

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)

343

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)

320

ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุ งเทพฯ (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)

344

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เพื่อรับฝาก
ทรัพย์สิน

324

ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)

345

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) เพือ่ รับฝากทรัพย์สิน

