ระดับความเสี่ยงของหุ้นกู้ 4
ผลการประเมินความเสี่ยงของผู้ลงทุน .........

รหัสพนักงาน / Employee ID..................รหัสสาขา / Branch Code.................
เลขที่ใบจองซือ้ / Subscription Form Ref. No...................……………………..

ใบจองซือ้ / SUBSCRIPTION FORM
หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2560 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมีข้อกาหนดบังคับแปลงสภาพ (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”)
Convertible Debentures of Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited No. 1/2017 Due 2024 with Mandatory Conversion Condition (the Convertible Debentures)
วันที่จองซื ้อ/Subscription Date
้ /Details of Subscriber
รายละเอียดของผูจ
้ องซือ
่ /Name
ชือ

โดย/บริหารโดย/By/Managed by

ทีอ
่ ยูท
่ ส
ี่ ามารถติดต่อได ้ (Contacting Address) เลขที/่ No.

ตรอก/ซอย/Soi

ถนน/Road

ตาบล/แขวง/ Sub-district

อาเภอ/เขต/ District

จังหวัด/Province

รหัสไปรษณีย/์ Post code

โทรศัพท์ /Telephone No.

 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย/Thai individual

 บุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด ้าว (โปรดระบุสัญชาติ)/Foreign individual (Please specify nationality)

เลขประจาตัวประชาชน / เลขทีใ่ บต่างด ้าว / เลขทีห
่ นั งสือเดินทาง / ID Card / Alien Card / Passport No.

เลขประจาตัวผู ้เสียภาษี/Tax ID No.

 นิตบ
ิ ค
ุ คลสัญชาติตา่ งด ้าว (โปรดระบุสัญชาติ)/Foreign Juristic Entity (Please specify nationality)

 นิตบ
ิ ค
ุ คลสัญชาติไทย/Thai Juristic Entity
เลขทะเบียนบริษัท/Company Registration No.

เลขประจาตัวผู ้เสียภาษี/Tax ID No.

วันจดทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คล/Company Registration Date

ภาษีหัก ณ ทีจ
่ า่ ย/Withholding Tax  หักภาษี/Yes  ไม่หักภาษี/No
้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพทีเ่ สนอขายต่อผู ้ถือหุ ้นของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) (“ผูอ
ิ ธิได ้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ ้น ในอัตราส่วน 123.508575 หุ ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยหุ ้นกู ้แปลงสภาพ (หากมีเศษจากการคานวณให ้ตัดทิง้
ข ้าพเจ ้าขอจองซือ
้ อกหุน
้ กู”้ ) รายทีม
่ ส
ี ท
ิ ธิจองซือ
้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพตามสิทธิได ้ (แต่สามารถจองซือ
้ เกินสิทธิของตนได ้) มูลค่าหุ ้นกู ้แปลงสภาพรวมไม่เกิน 4,000,000,000 บาท มูลค่าทีต
ทุกกรณี โดยผู ้ถือหุ ้นของผู ้ออกหุ ้นกู ้รายใดทีถ
่ อ
ื หุ ้นตา่ กว่า 124 หุ ้น จะไม่มส
ี ท
่ ราไว ้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่ วยละ 1,000 บาท
ดังนี้
I/We hereby subscribe the Convertible Debentures which are offered to the eligible shareholders of Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited (the Issuer) proportionate to their respective shareholdings at the ratio of 123.508575 existing shares to 1 unit of
Convertible Debenture (any fraction number derived from calculation shall be disregarded in all cases and any existing shareholder of the Issuer who holds less than 124 shares is not entitled to subscribe for Convertible Debentures according to his/her/its entitlement,
but may subscribe for Convertible Debentures in an amount exceeding his/her/its entitlement), in the total amount of up to THB4,000,000,000 with THB1,000 face value per unit and at the offering price of THB1,000 each as follows:
้ /Details of Subscription
รายละเอียดของการจองซือ
ตามทะเบียนผู ้ถือหุ ้นของผู ้ออกหุ ้นกู ้ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ข ้าพเจ ้ามีหุ ้นสามัญเดิมของผู ้ออกหุ ้นกู ้แปลงสภาพจานวน
ิ ธิจองซือ
้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพเป็ นจานวนรวม
ดังนั น
้ ข ้าพเจ ้าจึงมีสท

หุ ้น ตามเลขทะเบียนผู ้ถือหุ ้น

้ ฉบับนี้ ข ้าพเจ ้าจึง:หน่วย ด ้วยใบจองซือ

According to the register book of the Issuer as of 16 May 2017, I/We hold

existing shares in the Issuer, with the shareholder register no.

and therefore am/are entitled to subscribe for a total amount of units of Convertible

Debentures. I/We hereby:้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพตามสิทธิ / subscribe the Convertible Debenture(s) in a number which is equal to my/our entitlement.
 จองซือ
้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพน ้อยกว่าสิทธิ / subscribe the Convertible Debenture(s) in a number which is less than my/our entitlement.
 จองซือ
้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพเกินกว่าสิทธิ / subscribe the Convertible Debenture(s) in a number which is more than my/our entitlement.
 จองซือ
้ (หน่วย) / Subscribed Convertible Debentures (Units)
จานวนหุน
้ กูแ
้ ปลงสภาพทีจ
่ องซือ

จานวนเงิน (บาท) / For a total amount of (Baht)

ตัวเลข / Figure

ตัวเลข / Figure

ตัวอักษร / Writing

ตัวอักษร / Writing

้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพดังกล่าวโดย (เลือกข ้อเดียว) / I/We herewith pay the subscription price in respect of the subscribed Convertible Debentures by (please choose only one):พร ้อมกันนี้ ข ้าพเจ ้าขอส่งเงินค่าจองซือ
 เงินสด/cash

 เงินโอน/wire transfer

 เช็คบุคคล/personal cheque

ผ่านธนาคาร/through the following bank:
 เช็คธนาคาร/cashier cheque

สาขา/branch
 ดร๊าฟท์/draft

(การชาระเป็ นเช็ค เช็คธนาคาร หรือดร๊าฟท์ ต ้องชาระภายในเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิ ดรับเช็คของผู ้จัดการการจัดจาหน่าย ของวันที่ 26 มิถุนายน 2560 และต ้องลงวันทีไ่ ม่เกินวันที่ 26 มิถุนายน 2560
Payment by cheque, cashier cheque or draft must be made within 12 p.m. or the closure for receiving cheques by the Lead Manager on 26 June 2017 and must be dated no later than 26 June 2017.)
เช็ค/ดร๊าฟท์เลขที/่ Cheque/Draft No.

ธนาคาร/Bank

ลงวันที/่ Dated

้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ ครัง้ ที่ 1/2560” เลขทีบ
สั่งจ่าย “บัญชีจองซือ
่ ัญชี 101-347084-2 / payable to “Subscription Account for Convertible Debentures

สาขา/Branch

of SPI No.1/2017” Account No. 101-347084-2.
หากข ้าพเจ ้าได ้รับการจัดสรรหุ ้นกู ้แปลงสภาพดังกล่าวแล ้ว ข ้าพเจ ้าตกลงให ้ดาเนินการเกีย
่ วกับหุ ้นกู ้แปลงสภาพทีไ่ ด ้รับจัดสรรโดย (เลือกข ้อใดข ้อหนึง่ )
If such Convertible Debentures are allocated to me/us, I/we agree for the allocated Convertible Debentures to be handled as follows (please choose only one):่ ของข ้าพเจ ้าและจัดส่งให ้ข ้าพเจ ้าทางไปรษณียล

ให ้ออกใบหุ ้นกู ้แปลงสภาพในชือ
์ งทะเบียนหรือไปรษณียอ
์ ากาศตามทีอ
่ ยูท
่ รี่ ะบุไว ้ข ้างต ้นภายใน 15 วันทาการนั บจากวันปิ ดการเสนอขายหุ ้นกู ้แปลงสภาพ
Convertible Debenture Certificate(s) shall be issued in my/our name and shall be sent to my/our address stated above by registered post or air mail within 15 business days from the closing date for the offering.
ื่

ข ้าพเจ ้ายินดีทจ
ี่ ะมอบหมายให ้ผู ้ออกหุ ้นกู ้ดาเนินการให ้บริษัท
สมาชิกผู ้ฝากเลขที่
นาหุ ้นกู ้แปลงสภาพฝากไว ้กับ บริษั ท ศูน ย์รับ ฝากหลั กทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ ากั ด เพื่อ เข ้าบั ญชีซ ื้อขายหลั ก ทรั พ ย์ช อ
่ ของข ้าพเจ ้าไม่ตรงกับชือ
่ บัญชีซอ
ื้
เลขที่
ซึง่ ข ้าพเจ ้ามีอยูก
่ ับบริษัทนั น
้ ภายใน 7 วันทาการนั บจากวันปิ ดการเสนอขายหุ ้นกู ้แปลงสภาพ (โดยหากชือ
ขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ข ้าพเจ ้ายินยอมให ้ผู ้ออกหุ ้นกู ้หรือนายทะเบียนหุ ้นกู ้ออกใบหุ ้นกู ้แปลงสภาพให ้แก่ข ้าพเจ ้าแทน)
I/We agree to authorise the Issuer to proceed for (name of broker)
Participant No.
to deposit the Convertible Debentures with
Thailand Securities Depository Co., Ltd. for the securities trading account name
No.
which I/we have maintained with such participant, within
7 business days from the closing date for the offering. (If my/our name is not the same with the name of such securities trading account, I/we give consent for the Issuer or the Registrar to issue a Convertible Debenture Certificate to me/us instead.)
้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพนี้ ข ้าพเจ ้าขอให ้ความยินยอมในการแต่งตัง้ ให ้ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ทาหน ้าทีเ่ ป็ นนายทะเบียนหุ ้นกู ้และผู ้แทนผู ้ถือหุ ้นกู ้สาหรับหุ ้นกู ้แปลงสภาพตามทีผ
โดยการจองซือ
่ ู ้ออกหุ ้นกู ้เสนอแต่งตัง้
By subscribing the Convertible Debentures, I/we give my/our consent to the appointment of Bangkok Bank Public Company Limited, as nominated by the Issuer, to act as the Registrar and the Debentureholders’ Representative in respect of the Convertible
Debentures.
หากข ้าพเจ ้าได ้รับการจัดสรรหุ ้นกู ้ดังกล่าว ข ้าพเจ ้าตกลงให ้ผู ้ออกหุ ้นกู ้ชาระดอกเบีย
้ เงินต ้น และ/หรือ เงินแทนเศษของจานวนหุ ้นจากการแปลงสภาพ (ถ ้ามี) (ตามเงือ
่ นไขทีก
่ าหนดไว ้ในข ้อกาหนดสิทธิ (ตามนิยามทีไ่ ด ้ให ้ไว ้ด ้านล่าง)) แก่ข ้าพเจ ้า โดย (เลือกข ้อใดข ้อหนึ่ง) If such Convertible
Debentures are allocated to me/us, I/we agree that the Issuer shall pay interest, principal and/or cash settlement in lieu of fraction of a share from conversion (if any) (pursuant to the Conditions (as defined below)) to me/us by (choose either of the
followings):

ออกเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนามของข ้าพเจ ้าและจัดส่งทางไปรษณียล
์ งทะเบียนหรือไปรษณียอ
์ ากาศตามทีอ
่ ยูท
่ รี่ ะบุไว ้ข ้างต ้น / issuing an account-payee-only crossed cheque payable in my/our name and delivering it by registered post or airmail to the address
specified above.

โอนเงินเข ้าบัญชีธนาคารของข ้าพเจ ้าทีเ่ ปิ ดไว ้กับธนาคารพาณิชย์ทม
ี่ ส
ี าขาในประเทศไทยดังต่อไปนี้ / transferring the payment to the following bank account that I/we maintain with a commercial bank having a branch in Thailand:
่ ธนาคาร / Name of Bank:
ชือ

สาขา / Branch:

่ บัญชี / Account Name:
ชือ

เลขทีบ
่ ัญชี / Account Number:

ประเภทบัญชี / Account Type:

Swift Code:

ทัง้ นี้ ข ้าพเจ ้า / I/we:

 ได ้รับหนั งสือแจ ้งการจัดสรรหุ ้นกู ้แปลงสภาพเป็ นรูปเล่มและ / received the hard copy of the Information Memorandum, and  ได ้รับสรุปข ้อมูลสาคัญของตราสาร / received the factsheet.

ื้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพตามสิทธิ และ/หรือ จองซือ
้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพส่วนทีเ่ หลือจากการใช ้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ และข ้าพเจ ้าไม่ได ้รับการจัดสรรหุ ้นกู ้แปลงสภาพทีจ
้ ตามสิทธิ และ/หรือ จองซือ
้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพส่วนทีเ่ หลือจากการใช ้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ และ/
ในกรณีทข
ี่ ้าพเจ ้าใช ้สิทธิซอ
่ องซือ
้ ตามสิทธิ และ/หรือ จองซือ
้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพส่วนทีเ่ หลือจากการใช ้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ ข ้าพเจ ้าตกลงรับเงินคืน โดยให ้ผู ้จัดการการจัดจาหน่ายหุ ้นกู ้ ดาเนินการตามวิธใี ดวิธห
หรือ ได ้รับการจัดสรรไม่ครบถ ้วนตามจานวนทีจ
่ องซือ
ี นึง่ ดังต่อไปนี้
If I/we have exercised the rights offering and/or subscribed the remaining Convertible Debentures following the exercise of rights offering and I am/we are not allocated with such Convertible Debentures and/or not allocated all the Convertible Debentures
that I/we have exercised the rights offering and/or subscribed, I/we agree to receive the subscription amount back from the Lead Manager by:
ให ้ผู ้จัดการการจัดจาหน่ายหุ ้นกู ้ โอนเงินเข ้าบัญชีธนาคารของข ้าพเจ ้าทีม
่ อ
ี ยูก
่ ับธนาคาร
ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์  กระแสรายวัน เลขที่
/ the Lead Manager to transfer the
subscription amount to my/our bank account that I/we maintain with the following bank:
with account type  savings  current and account number
่ ผู ้ใช ้สิทธิ และ/หรือ จองซือ
้ มิฉะนั น
้ ซึง่ จะจัดส่งทางไปรษณียล
(แนบสาเนาสมุดเงินฝาก โดยบัญชีเงินฝากดังกล่าวต ้องตรงกับชือ
้ จะดาเนินการจัดส่งเป็ นเช็คทางไปรษณีย ์ โดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายผู ้ใช ้สิทธิ และ/หรือ จองซือ
์ งทะเบียนตามทีอ
่ ยูใ่ นทะเบียนผู ้ถือใบแสดงสิทธิ และ/
หรือ ผู ้ถือหุ ้น) / (Please enclose a copy of the passbook. The account name must be the same as the holder of the rights offering and/or subscriber. Otherwise, the subscription amount will be returned by registered post as account-payee-only crossed
cheque to the holder of the rights offering and/or subscriber to the address as specified in the register of the holders of the rights offerings and/or the shareholder register.)
้ ซึง่ จะจัดส่ง ทางไปรษณียล

ให ้ผู ้จัดการการจัดจาหน่ายหุ ้นกู ้ จัดส่งเป็ นเช็คทางไปรษณีย ์ โดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู ้ใช ้สิทธิ และ/หรือ จองซือ
์ งทะเบียนตามทีอ
่ ยู่ใ นทะเบียนผู ้ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู ้ถือหุ ้น / the Lead Manager to return the subscription amount by
registered post as account-payee-only crossed cheque to the holder of the rights offering and/or subscriber to the address as specified in the register of the holders of the rights offerings and/or the shareholder register.
้ เป็ นผู ้เยาว์ ต ้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู ้ปกครอง (บิดา/มารดา/ผู ้แทนโดยชอบธรรม) สาเนาบัตรประชาชนของผู ้เยาว์ (ถ ้ามี) และสาเนาทะเบียนบ ้านทีผ
่ นั น
่ ทีล
ในกรณีทผ
ี่ ู ้จองซือ
่ ู ้เยาว์อาศัยอยู่ พร ้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต ้อง โดยลายมือชือ
้ จะต ้องตรงกับลายมือชือ
่ งนามใน
้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพทุกฉบับ / If the subscriber is a minor, please enclose a certified true copy of the following: (i) national ID card of the guardian (father/mother/legal representative), (ii) national ID card of the minor (if any) and (iii)
เอกสารทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการจองซือ
household registration of the minor. The signatory's signature on these documents must be the same in any other documents relating to the subscription of the Convertible Debentures.
่ งของการลงทุนในหุ ้นกู ้แปลงสภาพและรับทราบความเสีย
่ งทีอ
่ งในการเข ้าลงทุนและได ้ทาการศึกษาและทาความเข ้าใจความเสีย
่ งของการลงทุนในหุ ้นกู ้แปลงสภาพดังกล่าว
ข ้าพเจ ้าเข ้าใจถึงลักษณะความเสีย
่ าจเกิดขึน
้ ข ้าพเจ ้าได ้ใช ้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาความเสีย
้ วน หรือชักจูงเพือ
้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพ
เป็ นอย่างดี ข ้าพเจ ้าได ้ตัดสินใจในการลงทุนหุ ้นกู ้แปลงสภาพด ้วยตนเอง โดยไม่มผ
ี ู ้ใดหรือเจ ้าหน ้าทีใ่ ดให ้คาแนะนา ชีช
่ ให ้ลงทุนในหุ ้นกู ้แปลงสภาพดังกล่าว หากเกิดความเสียหายใด ๆ ผู ้ออกหุ ้นกู ้ ผู ้จัดการการจัดจาหน่ายหุ ้นกู ้ หรือเจ ้าหน ้าทีผ
่ ู ้รั บใบจองซือ
ิ
้
ไม่ต ้องรับผิดชอบในความเสียหายทีเ่ กิดขึน
้ ดังกล่าว ข ้าพเจ ้ายอมรับว่าผู ้ออกหุ ้นกู ้และผู ้จัดการการจัดจาหน่ายหุ ้นกู ้มีสทธิปฏิเสธการจองซือตามรายละเอียดและเงือ
่ นไขทีร่ ะบุไว ้ในหนั งสือแจ ้งการจัดสรรหุ ้นกู ้แปลงสภาพ และในกรณีทผ
ี่ ู ้ออกหุ ้นกู ้หรือผู ้จัดการการจัดจาหน่ายหุ ้นกู ้ปฏิเสธการจอง
้ ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน ข ้าพเจ ้ายินยอมรับคืนเงินค่าจองซือ
้ ตามรายละเอียดและเงือ
้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพ นอกจากนี้ ข ้าพเจ ้าตกลงว่าจะซือ
้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพตามจานวนทีจ
้
ซือ
่ นไขทีร่ ะบุไว ้ในหนั งสือแจ ้งการจัดสรรหุ ้นกู ้แปลงสภาพ และข ้าพเจ ้าจะไม่เปลีย
่ นแปลงหรือยกเลิกการจองซือ
่ องซือ
้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพ
หรือตามจานวนทีผ
่ ู ้ออกหุ ้นกู ้หรือผู ้จัดการการจัดจาน่ายจัดสรรให ้ โดยจะไม่เปลีย
่ นแปลงหรือยกเลิกการจองซือ
I/We understand the risks associated with investment in the Convertible Debentures and acknowledge the risks that may arise. I/We have carefully considered the risks associated with investments and have studied and well understood such risks associated
with investments in the Convertible Debentures. I/We, by myself/ourselves, have made my/our own decision in investing in the Convertible Debentures, without any person nor any staff advising, inducing or persuading me/us to invest in such Convertible
Debentures. If any damages arise, the Issuer, the Lead Manager or the staffs who receive the Subscription Form shall not be responsible for such damages. I/We agree that the Issuer and the Lead Manager are entitled to refuse the subscription pursuant to
the details and the conditions specified in the Information Memorandum, and should the Issuer or the Lead Manager refuse the subscription whether in whole or in part, I/we agree to receive the refund of the subscription price in accordance with the details
and the conditions specified in the Information Memorandum. I/We will not change or cancel the subscription for the Convertible Debentures. Moreover, I/we agree that I/we will subscribe the Convertible Debentures in accordance with the subscribed amount
or the amount allocated by the Issuer or the Lead Manager, without changing or cancellation of the subscription.
นอกจากนี้ หากข ้าพเจ ้าได ้รับการจัดสรรหุ ้นกู ้แปลงสภาพ ข ้าพเจ ้ายินยอมผูกพันตนเองตามข ้อกาหนดว่าด ้วยสิทธิและหน ้าทีข
่ องผู ้ออกหุ ้นกู ้แปลงสภาพและผู ้ถือหุ ้นกู ้แปลงสภาพ สาหรับ หุ ้นกู ้แปลงสภาพของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2560 ครบกาหนดไถ่ถอน
้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพอาจตรวจดูข ้อกาหนดสิทธิได ้ที่ ผู ้ออกหุ ้นกู ้ หรือ ผู ้แทนผู ้ถือ
ปี พ.ศ. 2567 ซึง่ มีข ้อกาหนดบังคับแปลงสภาพ (รวมทัง้ ทีอ
่ าจจะมีการแก ้ไขเพิม
่ เติมต่อไปในภายหน ้า) (“ข้อกาหนดสิทธิ”) และข ้อความใด ๆ ในหนั งสือแจ ้งการจัดสรรหุ ้นกู ้แปลงสภาพทุกประการ ทัง้ นี้ ผู ้จองซือ
หุ ้นกู ้ ในวันและเวลาทาการของสถานทีด
่ ังกล่าว
Moreover, if I/we are allocated with the Convertible Debentures, I/we agree to be bound by the terms and conditions governing the rights and obligations of the Issuer and the Convertible Debentureholders for the Convertible Debentures of Saha Pathana
Inter-Holding Public Company Limited No. 1/2017 Due 2024 with Mandatory Conversion Condition (including those as may be amended) (the Conditions) and any statements in the Information Memorandum in all respects. The subscribers for the
Convertible Debentures may inspect the Conditions at the Issuer or the Debentureholders’ Representative, during business hours on a business day of such places.
้ ควรศึกษาข้อมูลทีเ่ กีย
้ หุน
่ ง ผูจ
การลงทุนในหล ักทร ัพย์มค
ี วามเสีย
้ องซือ
่ วข้อง หน ังสือแจ้งการจ ัดสรรหุน
้ กูแ
้ ปลงสภาพและสรุปข้อมูลสาค ัญของตราสารอย่างรอบคอบก่อนต ัดสินใจจองซือ
้ กูแ
้ ปลงสภาพ
Please be aware that there are risks associated with investments in securities. Subscribers should have thoroughly studied the relevant information, the Information Memorandum and the factsheet before making decision to
subscribe the Convertible Debentures.
่ / signed
ลงชือ

้ / Subscriber
ผู ้จองซือ
(

)

้ เป็ นผู ้เยาว์) / ผู ้มีอานาจลงนามแทน )กรณีผู ้จองซือ
้ เป็ นนิตบ
ในฐานะผู ้รับมอบอานาจ / ผู ้แทนโดยชอบธรรม (กรณีผู ้จองซือ
ิ ค
ุ คล (
In a capacity as the attorney-in-fact/legal representative (if the subscriber is a minor)/authorised signatory (if the subscriber is a juristic person)
่ งของหุ ้นกู ้แปลงสภาพทีข
้ จากผู ้จัดการการจัดจาหน่ายหุ ้นกู ้ (ซึง่ อยูท
้ มีระดับความเสีย
่ งสูงกว่าระดับความเสีย
่ งตามแบบประเมินทีย
ข ้าพเจ ้าขอรับรองว่า ข ้าพเจ ้าได ้รับทราบถึงระดับความเสีย
่ ้าพเจ ้าจองซือ
่ รี่ ะดับ 4) เรียบร ้อยแล ้ว ทัง้ นี้ หากหุ ้นกู ้แปลงสภาพทีข
่ ้าพเจ ้าจองซือ
่ อมรับได ้ของผู ้
่ เพือ
้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพนี้กับผู ้จัดการการจัดจาหน่ายหุ ้นกู ้ และหากข ้าพเจ ้าได ้รับความเสียหายจากการ
ลงทุน (Suitability Test) ทีข
่ ้าพเจ ้าได ้เคยให ้ไว ้ล่าสุด ข ้าพเจ ้ายังคงมีความประสงค์จะลงทุนในหุ ้นกู ้แปลงสภาพต่อไป จึงได ้ลงลายมือชือ
่ ยืนยันความประสงค์ของข ้าพเจ ้าในใบจองซือ
้
ลงทุนดังกล่าว ข ้าพเจ ้าตกลงไม่ถอ
ื ว่าเป็ นความผิดของผู ้จัดการการจัดจาหน่ายหุ ้นกู ้ และข ้าพเจ ้าจะไม่เรียกร ้องค่าเสียหายหรือเงินใด ๆ จากผู ้จัดการการจัดจาหน่ายหุ ้นกู ้ทัง้ สิน
I/we confirm that I/we understand the risk level of the Convertible Debentures that I/we have subscribed from the Lead Manager (risk level 4). In this regard, if the Convertible Debentures has a risk level higher than my/our acceptable risk level
specified in the most recent suitability test that I/we have provided, I/we still intend to invest in the Convertible Debentures. Therefore, I/we have signed and delivered this Subscription Form to the Lead Manager to confirm my/our intention. If I/we
suffer any loss from the investment in the Convertible Debentures, I/we agree that the Lead Manager will not be responsible and I/we will not claim any damage or money against the Lead Manager.
่ / signed
ลงชือ

้ / Subscriber
ผู ้จองซือ
(

)

้ เป็ นผู ้เยาว์) / ผู ้มีอานาจลงนามแทน )กรณีผู ้จองซือ
้ เป็ นนิตบ
ในฐานะผู ้รับมอบอานาจ / ผู ้แทนโดยชอบธรรม (กรณีผู ้จองซือ
ิ ค
ุ คล (
In a capacity as the attorney-in-fact/legal representative (if the subscriber is a minor)/authorised signatory (if the subscriber is a juristic person)

สาหร ับเจ้าหน้าทีผ
่ จ
ู ้ ัดการการจ ัดจาหน่ายหุน
้ กูแ
้ ปลงสภาพ / For the Lead Manager's officer
้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพ จานวน
ผู ้จัดการการจัดจาหน่ายหุ ้นกู ้แปลงสภาพได ้รับการจองซือ
units with an amount of Baht

. หน่วย เป็ นจานวนเงิน

บาท ไว ้จากท่านแล ้ว โดยได ้รับ / The Lead Manager received from you the subscription of the Convertible Debentures for

by  เงินสด/cash  เงินโอน/wire transfer ผ่านธนาคาร/through the following bank:

สาขา/Branch

้ หุ ้นกู ้/Deducting from the bank account of the subscriber ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ / บัญชีกระแสรายวัน / บัญชีเดินสะพัด / Account type: savings/current ชือ
่ บัญชี/Account name
 หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู ้จองซือ
เลขที/่ No.

ธนาคาร/Bank

 แคชเชียร์เช็ค/เช็คธนาคาร /cashier cheque/bank cheque  เช็คบุคคล/personal cheque  ดร๊าฟท์/draft เลขทีเ่ ช็ค/ดร๊าฟท์ /No.
สาขา/Branch

สาขา/Branch
. ธนาคาร/Bank

วันที/่ Date
ลงนาม/signed

(ตัวบรรจง/in letters)

ผู ้แนะนาการลงทุน เลขทีท
่ ะเบียน
Investment advisor registration no.
แผ่นที่ 1 : สาหรับนายทะเบียน

ระดับความเสี่ยงของหุ้นกู้ 4
ผลการประเมินความเสี่ยงของผู้ลงทุน .........

รหัสพนักงาน / Employee ID..................รหัสสาขา / Branch Code.................
เลขที่ใบจองซือ้ / Subscription Form Ref. No...................……………………..

ใบจองซือ้ / SUBSCRIPTION FORM
หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2560 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมีข้อกาหนดบังคับแปลงสภาพ (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”)
Convertible Debentures of Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited No. 1/2017 Due 2024 with Mandatory Conversion Condition (the Convertible Debentures)
วันที่จองซื ้อ/Subscription Date
้ /Details of Subscriber
รายละเอียดของผูจ
้ องซือ
่ /Name
ชือ

โดย/บริหารโดย/By/Managed by

ทีอ
่ ยูท
่ ส
ี่ ามารถติดต่อได ้ (Contacting Address) เลขที/่ No.

ตรอก/ซอย/Soi

ถนน/Road

ตาบล/แขวง/ Sub-district

อาเภอ/เขต/ District

จังหวัด/Province

รหัสไปรษณีย/์ Post code

โทรศัพท์ /Telephone No.

 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย/Thai individual

 บุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด ้าว (โปรดระบุสัญชาติ)/Foreign individual (Please specify nationality)

เลขประจาตัวประชาชน / เลขทีใ่ บต่างด ้าว / เลขทีห
่ นั งสือเดินทาง / ID Card / Alien Card / Passport No.

เลขประจาตัวผู ้เสียภาษี/Tax ID No.

 นิตบ
ิ ค
ุ คลสัญชาติตา่ งด ้าว (โปรดระบุสัญชาติ)/Foreign Juristic Entity (Please specify nationality)

 นิตบ
ิ ค
ุ คลสัญชาติไทย/Thai Juristic Entity
เลขทะเบียนบริษัท/Company Registration No.

เลขประจาตัวผู ้เสียภาษี/Tax ID No.

วันจดทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คล/Company Registration Date

ภาษีหัก ณ ทีจ
่ า่ ย/Withholding Tax  หักภาษี/Yes  ไม่หักภาษี/No
้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพทีเ่ สนอขายต่อผู ้ถือหุ ้นของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) (“ผูอ
ิ ธิได ้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ ้น ในอัตราส่วน 123.508575 หุ ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยหุ ้นกู ้แปลงสภาพ (หากมีเศษจากการคานวณให ้ตัดทิง้
ข ้าพเจ ้าขอจองซือ
้ อกหุน
้ กู”้ ) รายทีม
่ ส
ี ท
ิ ธิจองซือ
้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพตามสิทธิได ้ (แต่สามารถจองซือ
้ เกินสิทธิของตนได ้) มูลค่าหุ ้นกู ้แปลงสภาพรวมไม่เกิน 4,000,000,000 บาท มูลค่าทีต
ทุกกรณี โดยผู ้ถือหุ ้นของผู ้ออกหุ ้นกู ้รายใดทีถ
่ อ
ื หุ ้นตา่ กว่า 124 หุ ้น จะไม่มส
ี ท
่ ราไว ้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่ วยละ 1,000 บาท
ดังนี้
I/We hereby subscribe the Convertible Debentures which are offered to the eligible shareholders of Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited (the Issuer) proportionate to their respective shareholdings at the ratio of 123.508575 existing shares to 1 unit of
Convertible Debenture (any fraction number derived from calculation shall be disregarded in all cases and any existing shareholder of the Issuer who holds less than 124 shares is not entitled to subscribe for Convertible Debentures according to his/her/its entitlement,
but may subscribe for Convertible Debentures in an amount exceeding his/her/its entitlement), in the total amount of up to THB4,000,000,000 with THB1,000 face value per unit and at the offering price of THB1,000 each as follows:
้ /Details of Subscription
รายละเอียดของการจองซือ
ตามทะเบียนผู ้ถือหุ ้นของผู ้ออกหุ ้นกู ้ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ข ้าพเจ ้ามีหุ ้นสามัญเดิมของผู ้ออกหุ ้นกู ้แปลงสภาพจานวน
ิ ธิจองซือ
้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพเป็ นจานวนรวม
ดังนั น
้ ข ้าพเจ ้าจึงมีสท

หุ ้น ตามเลขทะเบียนผู ้ถือหุ ้น

้ ฉบับนี้ ข ้าพเจ ้าจึง:หน่วย ด ้วยใบจองซือ

According to the register book of the Issuer as of 16 May 2017, I/We hold

existing shares in the Issuer, with the shareholder register no.

and therefore am/are entitled to subscribe for a total amount of units of Convertible

Debentures. I/We hereby:้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพตามสิทธิ / subscribe the Convertible Debenture(s) in a number which is equal to my/our entitlement.
 จองซือ
้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพน ้อยกว่าสิทธิ / subscribe the Convertible Debenture(s) in a number which is less than my/our entitlement.
 จองซือ
้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพเกินกว่าสิทธิ / subscribe the Convertible Debenture(s) in a number which is more than my/our entitlement.
 จองซือ
้ (หน่วย) / Subscribed Convertible Debentures (Units)
จานวนหุน
้ กูแ
้ ปลงสภาพทีจ
่ องซือ

จานวนเงิน (บาท) / For a total amount of (Baht)

ตัวเลข / Figure

ตัวเลข / Figure

ตัวอักษร / Writing

ตัวอักษร / Writing

้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพดังกล่าวโดย (เลือกข ้อเดียว) / I/We herewith pay the subscription price in respect of the subscribed Convertible Debentures by (please choose only one):พร ้อมกันนี้ ข ้าพเจ ้าขอส่งเงินค่าจองซือ
 เงินสด/cash

 เงินโอน/wire transfer

 เช็คบุคคล/personal cheque

ผ่านธนาคาร/through the following bank:.
 เช็คธนาคาร/cashier cheque

สาขา/branch
 ดร๊าฟท์/draft

(การชาระเป็ นเช็ค เช็คธนาคาร หรือดร๊าฟท์ ต ้องชาระภายในเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิ ดรับเช็คของผู ้จัดการการจัดจาหน่าย ของวันที่ 26 มิถุนายน 2560 และต ้องลงวันทีไ่ ม่เกินวันที่ 26 มิถุนายน 2560
Payment by cheque, cashier cheque or draft must be made within 12 p.m. or the closure for receiving cheques by the Lead Manager on 26 June 2017 and must be dated no later than 26 June 2017.)
เช็ค/ดร๊าฟท์เลขที/่ Cheque/Draft No.

ธนาคาร/Bank

ลงวันที/่ Dated

้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพ บมจ. สหพั ฒ นาอิน เตอร์โ ฮลดิง้ ครั ง้ ที่ 1/2560” เลขทีบ
สั่ง จ่าย “บัญ ชีจองซือ
่ ัญชี 101-347084-2 /

สาขา/Branch
payable to “Subscription Account for Convertible

Debentures of SPI No.1/2017” Account No. 101-347084-2.
หากข ้าพเจ ้าได ้รับการจัดสรรหุ ้นกู ้แปลงสภาพดังกล่าวแล ้ว ข ้าพเจ ้าตกลงให ้ดาเนินการเกีย
่ วกับหุ ้นกู ้แปลงสภาพทีไ่ ด ้รับจัดสรรโดย (เลือกข ้อใดข ้อหนึง่ )
If such Convertible Debentures are allocated to me/us, I/we agree for the allocated Convertible Debentures to be handled as follows (please choose only one):่ ของข ้าพเจ ้าและจัดส่งให ้ข ้าพเจ ้าทางไปรษณียล

ให ้ออกใบหุ ้นกู ้แปลงสภาพในชือ
์ งทะเบียนหรือไปรษณียอ
์ ากาศตามทีอ
่ ยูท
่ รี่ ะบุไว ้ข ้างต ้นภายใน 15 วันทาการนั บจากวันปิ ดการเสนอขายหุ ้นกู ้แปลงสภาพ
Convertible Debenture Certificate(s) shall be issued in my/our name and shall be sent to my/our address stated above by registered post or air mail within 15 business days from the closing date for the offering.
ื่

ข ้าพเจ ้ายินดีทจ
ี่ ะมอบหมายให ้ผู ้ออกหุ ้นกู ้ดาเนินการให ้บริษัท
สมาชิกผู ้ฝากเลขที่
นาหุ ้นกู ้แปลงสภาพฝากไว ้กับ บริษั ท ศูน ย์รับ ฝากหลั กทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ ากั ด เพื่อ เข ้าบั ญชีซ ื้อขายหลั ก ทรั พ ย์ช อ
่ ของข ้าพเจ ้าไม่ตรงกับชือ
่ บัญชีซอ
ื้
เลขที่
ซึง่ ข ้าพเจ ้ามีอยูก
่ ับบริษัทนั น
้ ภายใน 7 วันทาการนั บจากวันปิ ดการเสนอขายหุ ้นกู ้แปลงสภาพ (โดยหากชือ
ขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ข ้าพเจ ้ายินยอมให ้ผู ้ออกหุ ้นกู ้หรือนายทะเบียนหุ ้นกู ้ออกใบหุ ้นกู ้แปลงสภาพให ้แก่ข ้าพเจ ้าแทน)
I/We agree to authorise the Issuer to proceed for (name of broker)
Participant No.
to deposit the Convertible Debentures with
Thailand Securities Depository Co., Ltd. for the securities trading account name
No.
which I/we have maintained with such participant, within
7 business days from the closing date for the offering. (If my/our name is not the same with the name of such securities trading account, I/we give consent for the Issuer or the Registrar to issue a Convertible Debenture Certificate to me/us instead.)
้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพนี้ ข ้าพเจ ้าขอให ้ความยินยอมในการแต่งตัง้ ให ้ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ทาหน ้าทีเ่ ป็ นนายทะเบียนหุ ้นกู ้และผู ้แทนผู ้ถือหุ ้นกู ้สาหรับหุ ้นกู ้แปลงสภาพตามทีผ
โดยการจองซือ
่ ู ้ออกหุ ้นกู ้เสนอแต่งตัง้
By subscribing the Convertible Debentures, I/we give my/our consent to the appointment of Bangkok Bank Public Company Limited, as nominated by the Issuer, to act as the Registrar and the Debentureholders’ Representative in respect of the Convertible
Debentures.
หากข ้าพเจ ้าได ้รับการจัดสรรหุ ้นกู ้ดังกล่าว ข ้าพเจ ้าตกลงให ้ผู ้ออกหุ ้นกู ้ชาระดอกเบีย
้ เงินต ้น และ/หรือ เงินแทนเศษของจานวนหุ ้นจากการแปลงสภาพ (ถ ้ามี) (ตามเงือ
่ นไขทีก
่ าหนดไว ้ในข ้อกาหนดสิทธิ (ตามนิยามทีไ่ ด ้ให ้ไว ้ด ้านล่าง)) แก่ข ้าพเจ ้า โดย (เลือกข ้อใดข ้อหนึ่ง) If such Convertible
Debentures are allocated to me/us, I/we agree that the Issuer shall pay interest, principal and/or cash settlement in lieu of fraction of a share from conversion (if any) (pursuant to the Conditions (as defined below)) to me/us by (choose either of the
followings):

ออกเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนามของข ้าพเจ ้าและจัดส่งทางไปรษณียล
์ งทะเบียนหรือไปรษณียอ
์ ากาศตามทีอ
่ ยูท
่ รี่ ะบุไว ้ข ้างต ้น / issuing an account-payee-only crossed cheque payable in my/our name and delivering it by registered post or airmail to the address
specified above.

โอนเงินเข ้าบัญชีธนาคารของข ้าพเจ ้าทีเ่ ปิ ดไว ้กับธนาคารพาณิชย์ทม
ี่ ส
ี าขาในประเทศไทยดังต่อไปนี้ / transferring the payment to the following bank account that I/we maintain with a commercial bank having a branch in Thailand:
่ ธนาคาร / Name of Bank:
ชือ

สาขา / Branch:

่ บัญชี / Account Name:
ชือ

เลขทีบ
่ ัญชี / Account Number:

ประเภทบัญชี / Account Type:
Swift Code:
ทัง้ นี้ ข ้าพเจ ้า / I/we:
 ได ้รับหนั งสือแจ ้งการจัดสรรหุ ้นกู ้แปลงสภาพเป็ นรูปเล่มและ / received the hard copy of the Information Memorandum, and  ได ้รับสรุปข ้อมูลสาคัญของตราสาร / received the factsheet.
ื้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพตามสิทธิ และ/หรือ จองซือ
้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพส่วนทีเ่ หลือจากการใช ้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ และข ้าพเจ ้าไม่ได ้รับการจัดสรรหุ ้นกู ้แปลงสภาพทีจ
้ ตามสิทธิ และ/หรือ จองซือ
้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพส่วนทีเ่ หลือจากการใช ้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ และ/
ในกรณีทข
ี่ ้าพเจ ้าใช ้สิทธิซอ
่ องซือ
้ ตามสิทธิ และ/หรือ จองซือ
้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพส่วนทีเ่ หลือจากการใช ้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ ข ้าพเจ ้าตกลงรับเงินคืน โดยให ้ผู ้จัดการการจัดจาหน่ายหุ ้นกู ้ ดาเนินการตามวิธใี ดวิธห
หรือ ได ้รับการจัดสรรไม่ครบถ ้วนตามจานวนทีจ
่ องซือ
ี นึง่ ดังต่อไปนี้
If I/we have exercised the rights offering and/or subscribed the remaining Convertible Debentures following the exercise of rights offering and I am/we are not allocated with such Convertible Debentures and/or not allocated all the Convertible Debentures
that I/we have exercised the rights offering and/or subscribed, I/we agree to receive the subscription amount back from the Lead Manager by:
ให ้ผู ้จัดการการจัดจาหน่ายหุ ้นกู ้ โอนเงินเข ้าบัญชีธนาคารของข ้าพเจ ้าทีม
่ อ
ี ยูก
่ ับธนาคาร
ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์  กระแสรายวัน เลขที่
/ the Lead Manager to transfer the subscription amount to
my/our bank account that I/we maintain with the following bank:
with account type  savings  current and account number
่ ผู ้ใช ้สิทธิ และ/หรือ จองซือ
้ มิฉะนั น
้ ซึง่ จะจัดส่งทางไปรษณียล
(แนบสาเนาสมุดเงินฝาก โดยบัญชีเงินฝากดังกล่าวต ้องตรงกับชือ
้ จะดาเนินการจัดส่งเป็ นเช็คทางไปรษณีย ์ โดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายผู ้ใช ้สิทธิ และ/หรือ จองซือ
์ งทะเบียนตามทีอ
่ ยูใ่ นทะเบียนผู ้ถือใบแสดงสิทธิ และ/
หรือ ผู ้ถือหุ ้น) / (Please enclose a copy of the passbook. The account name must be the same as the holder of the rights offering and/or subscriber. Otherwise, the subscription amount will be returned by registered post as account-payee-only crossed
cheque to the holder of the rights offering and/or subscriber to the address as specified in the register of the holders of the rights offerings and/or the shareholder register.)
้ ซึง่ จะจัด ส่ง ทางไปรษณียล

ให ้ผู ้จัดการการจัดจาหน่ายหุ ้นกู ้ จัดส่งเป็ นเช็คทางไปรษณีย ์ โดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู ้ใช ้สิทธิ และ/หรือ จองซือ
์ งทะเบียนตามทีอ
่ ยู่ใ นทะเบียนผู ้ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู ้ถือหุ ้น / the Lead Manager to return the subscription amount by
registered post as account-payee-only crossed cheque to the holder of the rights offering and/or subscriber to the address as specified in the register of the holders of the rights offerings and/or the shareholder register.
้ เป็ นผู ้เยาว์ ต ้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู ้ปกครอง (บิดา/มารดา/ผู ้แทนโดยชอบธรรม) สาเนาบัตรประชาชนของผู ้เยาว์ (ถ ้ามี) และสาเนาทะเบียนบ ้านทีผ
่ นั น
่ ทีล
ในกรณีทผ
ี่ ู ้จองซือ
่ ู ้เยาว์อาศัยอยู่ พร ้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต ้อง โดยลายมือชือ
้ จะต ้องตรงกับลายมือชือ
่ งนามใน
้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพทุกฉบับ / If the subscriber is a minor, please enclose a certified true copy of the following: (i) national ID card of the guardian (father/mother/legal representative), (ii) national ID card of the minor (if any) and (iii)
เอกสารทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการจองซือ
household registration of the minor. The signatory's signature on these documents must be the same in any other documents relating to the subscription of the Convertible Debentures.
่ งของการลงทุนในหุ ้นกู ้แปลงสภาพและรับทราบความเสีย
่ งทีอ
่ งในการเข ้าลงทุนและได ้ทาการศึกษาและทาความเข ้าใจความเสีย
่ งของการลงทุนในหุ ้นกู ้แปลงสภาพดังกล่าว
ข ้าพเจ ้าเข ้าใจถึงลักษณะความเสีย
่ าจเกิดขึน
้ ข ้าพเจ ้าได ้ใช ้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาความเสีย
้ วน หรือชักจูงเพือ
้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพ
เป็ นอย่างดี ข ้าพเจ ้าได ้ตัดสินใจในการลงทุนหุ ้นกู ้แปลงสภาพด ้วยตนเอง โดยไม่มผ
ี ู ้ใดหรือเจ ้าหน ้าทีใ่ ดให ้คาแนะนา ชีช
่ ให ้ลงทุนในหุ ้นกู ้แปลงสภาพดังกล่าว หากเกิดความเสียหายใด ๆ ผู ้ออกหุ ้นกู ้ ผู ้จัดการการจัดจาหน่ายหุ ้นกู ้ หรือเจ ้าหน ้าทีผ
่ ู ้รั บใบจองซือ
ิ
้
ไม่ต ้องรับผิดชอบในความเสียหายทีเ่ กิดขึน
้ ดังกล่าว ข ้าพเจ ้ายอมรับว่าผู ้ออกหุ ้นกู ้และผู ้จัดการการจัดจาหน่ายหุ ้นกู ้มีสทธิปฏิเสธการจองซือตามรายละเอียดและเงือ
่ นไขทีร่ ะบุไว ้ในหนั งสือแจ ้งการจัดสรรหุ ้นกู ้แปลงสภาพ และในกรณีทผ
ี่ ู ้ออกหุ ้นกู ้หรือผู ้จัดการการจัดจาหน่ายหุ ้นกู ้ปฏิเสธการจอง
้ ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน ข ้าพเจ ้ายินยอมรับคืนเงินค่าจองซือ
้ ตามรายละเอียดและเงือ
้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพ นอกจากนี้ ข ้าพเจ ้าตกลงว่าจะซือ
้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพตามจานวนทีจ
้
ซือ
่ นไขทีร่ ะบุไว ้ในหนั งสือแจ ้งการจัดสรรหุ ้นกู ้แปลงสภาพ และข ้าพเจ ้าจะไม่เปลีย
่ นแปลงหรือยกเลิกการจองซือ
่ องซือ
้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพ
หรือตามจานวนทีผ
่ ู ้ออกหุ ้นกู ้หรือผู ้จัดการการจัดจาน่ายจัดสรรให ้ โดยจะไม่เปลีย
่ นแปลงหรือยกเลิกการจองซือ
I/We understand the risks associated with investment in the Convertible Debentures and acknowledge the risks that may arise. I/We have carefully considered the risks associated with investments and have studied and well understood such risks associated
with investments in the Convertible Debentures. I/We, by myself/ourselves, have made my/our own decision in investing in the Convertible Debentures, without any person nor any staff advising, inducing or persuading me/us to invest in such Convertible
Debentures. If any damages arise, the Issuer, the Lead Manager or the staffs who receive the Subscription Form shall not be responsible for such damages. I/We agree that the Issuer and the Lead Manager are entitled to refuse the subscription pursuant to
the details and the conditions specified in the Information Memorandum, and should the Issuer or the Lead Manager refuse the subscription whether in whole or in part, I/we agree to receive the refund of the subscription price in accordance with the details
and the conditions specified in the Information Memorandum. I/We will not change or cancel the subscription for the Convertible Debentures. Moreover, I/we agree that I/we will subscribe the Convertible Debentures in accordance with the subscribed amount
or the amount allocated by the Issuer or the Lead Manager, without changing or cancellation of the subscription.
นอกจากนี้ หากข ้าพเจ ้าได ้รับการจัดสรรหุ ้นกู ้แปลงสภาพ ข ้าพเจ ้ายินยอมผูกพันตนเองตามข ้อกาหนดว่าด ้วยสิทธิและหน ้าทีข
่ องผู ้ออกหุ ้นกู ้แปลงสภาพและผู ้ถือหุ ้นกู ้แปลงสภาพ สาหรับ หุ ้นกู ้แปลงสภาพของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2560 ครบกาหนดไถ่ถอน
้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพอาจตรวจดูข ้อกาหนดสิทธิได ้ที่ ผู ้ออกหุ ้นกู ้ หรือ ผู ้แทนผู ้ถือ
ปี พ.ศ. 2567 ซึง่ มีข ้อกาหนดบังคับแปลงสภาพ (รวมทัง้ ทีอ
่ าจจะมีการแก ้ไขเพิม
่ เติมต่อไปในภายหน ้า) (“ข้อกาหนดสิทธิ”) และข ้อความใด ๆ ในหนั งสือแจ ้งการจัดสรรหุ ้นกู ้แปลงสภาพทุกประการ ทัง้ นี้ ผู ้จองซือ
หุ ้นกู ้ ในวันและเวลาทาการของสถานทีด
่ ังกล่าว
Moreover, if I/we are allocated with the Convertible Debentures, I/we agree to be bound by the terms and conditions governing the rights and obligations of the Issuer and the Convertible Debentureholders for the Convertible Debentures of Saha Pathana
Inter-Holding Public Company Limited No. 1/2017 Due 2024 with Mandatory Conversion Condition (including those as may be amended) (the Conditions) and any statements in the Information Memorandum in all respects. The subscribers for the
Convertible Debentures may inspect the Conditions at the Issuer or the Debentureholders’ Representative, during business hours on a business day of such places.
้ ควรศึกษาข้อมูลทีเ่ กีย
้ หุน
่ ง ผูจ
การลงทุนในหล ักทร ัพย์มค
ี วามเสีย
้ องซือ
่ วข้อง หน ังสือแจ้งการจ ัดสรรหุน
้ กูแ
้ ปลงสภาพและสรุปข้อมูลสาค ัญของตราสารอย่างรอบคอบก่อนต ัดสินใจจองซือ
้ กูแ
้ ปลงสภาพ
Please be aware that there are risks associated with investments in securities. Subscribers should have thoroughly studied the relevant information, the Information Memorandum and the factsheet before making decision to
subscribe the Convertible Debentures.
่ / signed
ลงชือ

้ / Subscriber
ผู ้จองซือ
(

)

้ เป็ นผู ้เยาว์) / ผู ้มีอานาจลงนามแทน )กรณีผู ้จองซือ
้ เป็ นนิตบ
ในฐานะผู ้รับมอบอานาจ / ผู ้แทนโดยชอบธรรม (กรณีผู ้จองซือ
ิ ค
ุ คล (
In a capacity as the attorney-in-fact/legal representative (if the subscriber is a minor)/authorised signatory (if the subscriber is a juristic person)
่ งของหุ ้นกู ้แปลงสภาพทีข
้ จากผู ้จัดการการจัดจาหน่ายหุ ้นกู ้ (ซึง่ อยูท
้ มีระดับความเสีย
่ งสูงกว่าระดับความเสีย
่ งตามแบบประเมินทีย
ข ้าพเจ ้าขอรับรองว่า ข ้าพเจ ้าได ้รับทราบถึงระดับความเสีย
่ ้าพเจ ้าจองซือ
่ รี่ ะดับ 4) เรียบร ้อยแล ้ว ทัง้ นี้ หากหุ ้นกู ้แปลงสภาพทีข
่ ้าพเจ ้าจองซือ
่ อมรับได ้ของผู ้
่ เพือ
้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพนี้กับผู ้จัดการการจัดจาหน่ายหุ ้นกู ้ และหากข ้าพเจ ้าได ้รับความเสียหายจากการ
ลงทุน (Suitability Test) ทีข
่ ้าพเจ ้าได ้เคยให ้ไว ้ล่าสุด ข ้าพเจ ้ายังคงมีความประสงค์จะลงทุนในหุ ้นกู ้แปลงสภาพต่อไป จึงได ้ลงลายมือชือ
่ ยืนยันความประสงค์ของข ้าพเจ ้าในใบจองซือ
้
ลงทุนดังกล่าว ข ้าพเจ ้าตกลงไม่ถอ
ื ว่าเป็ นความผิดของผู ้จัดการการจัดจาหน่ายหุ ้นกู ้ และข ้าพเจ ้าจะไม่เรียกร ้องค่าเสียหายหรือเงินใด ๆ จากผู ้จัดการการจัดจาหน่ายหุ ้นกู ้ทัง้ สิน
I/we confirm that I/we understand the risk level of the Convertible Debentures that I/we have subscribed from the Lead Manager (risk level 4). In this regard, if the Convertible Debentures has a risk level higher than my/our acceptable risk level
specified in the most recent suitability test that I/we have provided, I/we still intend to invest in the Convertible Debentures. Therefore, I/we have signed and delivered this Subscription Form to the Lead Manager to confirm my/our intention. If I/we
suffer any loss from the investment in the Convertible Debentures, I/we agree that the Lead Manager will not be responsible and I/we will not claim any damage or money against the Lead Manager.
่ / signed
ลงชือ

้ / Subscriber
ผู ้จองซือ
(

)

้ เป็ นผู ้เยาว์) / ผู ้มีอานาจลงนามแทน )กรณีผู ้จองซือ
้ เป็ นนิตบ
ในฐานะผู ้รับมอบอานาจ / ผู ้แทนโดยชอบธรรม (กรณีผู ้จองซือ
ิ ค
ุ คล (
In a capacity as the attorney-in-fact/legal representative (if the subscriber is a minor)/authorised signatory (if the subscriber is a juristic person)

สาหร ับเจ้าหน้าทีผ
่ จ
ู ้ ัดการการจ ัดจาหน่ายหุน
้ กูแ
้ ปลงสภาพ / For the Lead Manager's officer
้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพ จานวน
ผู ้จัดการการจัดจาหน่ายหุ ้นกู ้แปลงสภาพได ้รับการจองซือ
units with an amount of Baht

. หน่วย เป็ นจานวนเงิน

บาท ไว ้จากท่านแล ้ว โดยได ้รับ / The Lead Manager received from you the subscription of the Convertible Debentures for

by  เงินสด/cash  เงินโอน/wire transfer ผ่านธนาคาร/through the following bank:

สาขา/Branch

้ หุ ้นกู ้/Deducting from the bank account of the subscriber ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ / บัญชีกระแสรายวัน / บัญชีเดินสะพัด / Account type: savings/current ชือ
่ บัญชี/Account name
 หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู ้จองซือ
เลขที/่ No.

ธนาคาร/Bank

 แคชเชียร์เช็ค/เช็คธนาคาร /cashier cheque/bank cheque  เช็คบุคคล/personal cheque  ดร๊าฟท์/draft เลขทีเ่ ช็ค/ดร๊าฟท์ /No.
สาขา/Branch

สาขา/Branch
. ธนาคาร/Bank

วันที/่ Date
ลงนาม/signed

(ตัวบรรจง/in letters)

ผู ้แนะนาการลงทุน เลขทีท
่ ะเบียน
Investment advisor registration no.

แผ่นที่ 2 : สาหรับธนาคาร

ระดับความเสี่ยงของหุ้นกู้ 4
ผลการประเมินความเสี่ยงของผู้ลงทุน .........

รหัสพนักงาน / Employee ID..................รหัสสาขา / Branch Code.................
เลขที่ใบจองซือ้ / Subscription Form Ref. No...................……………………..

ใบจองซือ้ / SUBSCRIPTION FORM
หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2560 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมีข้อกาหนดบังคับแปลงสภาพ (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”)
Convertible Debentures of Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited No. 1/2017 Due 2024 with Mandatory Conversion Condition (the Convertible Debentures)
วันที่จองซื ้อ/Subscription Date
้ /Details of Subscriber
รายละเอียดของผูจ
้ องซือ
่ /Name
ชือ

โดย/บริหารโดย/By/Managed by

ทีอ
่ ยูท
่ ส
ี่ ามารถติดต่อได ้ (Contacting Address) เลขที/่ No.

ตรอก/ซอย/Soi

ถนน/Road

ตาบล/แขวง/ Sub-district

อาเภอ/เขต/ District

จังหวัด/Province

รหัสไปรษณีย/์ Post code

โทรศัพท์ /Telephone No.

 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย/Thai individual

 บุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด ้าว (โปรดระบุสัญชาติ)/Foreign individual (Please specify nationality)

เลขประจาตัวประชาชน / เลขทีใ่ บต่างด ้าว / เลขทีห
่ นั งสือเดินทาง / ID Card / Alien Card / Passport No.

เลขประจาตัวผู ้เสียภาษี/Tax ID No.

 นิตบ
ิ ค
ุ คลสัญชาติตา่ งด ้าว (โปรดระบุสัญชาติ)/Foreign Juristic Entity (Please specify nationality)

 นิตบ
ิ ค
ุ คลสัญชาติไทย/Thai Juristic Entity
เลขทะเบียนบริษัท/Company Registration No.

เลขประจาตัวผู ้เสียภาษี/Tax ID No.

วันจดทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คล/Company Registration Date

ภาษีหัก ณ ทีจ
่ า่ ย/Withholding Tax  หักภาษี/Yes  ไม่หักภาษี/No
้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพทีเ่ สนอขายต่อผู ้ถือหุ ้นของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) (“ผูอ
ิ ธิได ้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ ้น ในอัตราส่วน 123.508575 หุ ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยหุ ้นกู ้แปลงสภาพ (หากมีเศษจากการคานวณให ้ตัดทิง้
ข ้าพเจ ้าขอจองซือ
้ อกหุน
้ กู”้ ) รายทีม
่ ส
ี ท
ิ ธิจองซือ
้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพตามสิทธิได ้ (แต่สามารถจองซือ
้ เกินสิทธิของตนได ้) มูลค่าหุ ้นกู ้แปลงสภาพรวมไม่เกิน 4,000,000,000 บาท มูลค่าทีต
ทุกกรณี โดยผู ้ถือหุ ้นของผู ้ออกหุ ้นกู ้รายใดทีถ
่ อ
ื หุ ้นตา่ กว่า 124 หุ ้น จะไม่มส
ี ท
่ ราไว ้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่ วยละ 1,000 บาท
ดังนี้
I/We hereby subscribe the Convertible Debentures which are offered to the eligible shareholders of Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited (the Issuer) proportionate to their respective shareholdings at the ratio of 123.508575 existing shares to 1 unit of
Convertible Debenture (any fraction number derived from calculation shall be disregarded in all cases and any existing shareholder of the Issuer who holds less than 124 shares is not entitled to subscribe for Convertible Debentures according to his/her/its entitlement,
but may subscribe for Convertible Debentures in an amount exceeding his/her/its entitlement), in the total amount of up to THB4,000,000,000 with THB1,000 face value per unit and at the offering price of THB1,000 each as follows:
้ /Details of Subscription
รายละเอียดของการจองซือ
ตามทะเบียนผู ้ถือหุ ้นของผู ้ออกหุ ้นกู ้ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ข ้าพเจ ้ามีหุ ้นสามัญเดิมของผู ้ออกหุ ้นกู ้แปลงสภาพจานวน
ิ ธิจองซือ
้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพเป็ นจานวนรวม
ดังนั น
้ ข ้าพเจ ้าจึงมีสท

หุ ้น ตามเลขทะเบียนผู ้ถือหุ ้น

้ ฉบับนี้ ข ้าพเจ ้าจึง:หน่วย ด ้วยใบจองซือ

According to the register book of the Issuer as of 16 May 2017, I/We hold

existing shares in the Issuer, with the shareholder register no.

and therefore am/are entitled to subscribe for a total amount of units of Convertible

Debentures. I/We hereby:้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพตามสิทธิ / subscribe the Convertible Debenture(s) in a number which is equal to my/our entitlement.
 จองซือ
้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพน ้อยกว่าสิทธิ / subscribe the Convertible Debenture(s) in a number which is less than my/our entitlement.
 จองซือ
้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพเกินกว่าสิทธิ / subscribe the Convertible Debenture(s) in a number which is more than my/our entitlement.
 จองซือ
้ (หน่วย) / Subscribed Convertible Debentures (Units)
จานวนหุน
้ กูแ
้ ปลงสภาพทีจ
่ องซือ

จานวนเงิน (บาท) / For a total amount of (Baht)

ตัวเลข / Figure

ตัวเลข / Figure

ตัวอักษร / Writing

ตัวอักษร / Writing

้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพดังกล่าวโดย (เลือกข ้อเดียว) / I/We herewith pay the subscription price in respect of the subscribed Convertible Debentures by (please choose only one):พร ้อมกันนี้ ข ้าพเจ ้าขอส่งเงินค่าจองซือ
 เงินสด/cash

 เงินโอน/wire transfer

 เช็คบุคคล/personal cheque

ผ่านธนาคาร/through the following bank:...................................................... สาขา/branch..................................................
 เช็คธนาคาร/cashier cheque

 ดร๊าฟท์/draft

(การชาระเป็ นเช็ค เช็คธนาคาร หรือดร๊าฟท์ ต ้องชาระภายในเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิ ดรับเช็คของผู ้จัดการการจัดจาหน่าย ของวันที่ 26 มิถุนายน 2560 และต ้องลงวันทีไ่ ม่เกินวันที่ 26 มิถุนายน 2560
Payment by cheque, cashier cheque or draft must be made within 12 p.m. or the closure for receiving cheques by the Lead Manager on 26 June 2017 and must be dated no later than 26 June 2017.)
เช็ค/ดร๊าฟท์เลขที/่ Cheque/Draft No.

ธนาคาร/Bank

ลงวันที/่ Dated

้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพ บมจ. สหพั ฒ นาอิน เตอร์โ ฮลดิง้ ครั ง้ ที่ 1/2560” เลขที่บัญชี 101-347084-2 /
สั่ง จ่าย “บัญชีจองซือ

สาขา/Branch
payable to “Subscription Account for Convertible

Debentures of SPI No.1/2017” Account No. 101-347084-2.
หากข ้าพเจ ้าได ้รับการจัดสรรหุ ้นกู ้แปลงสภาพดังกล่าวแล ้ว ข ้าพเจ ้าตกลงให ้ดาเนินการเกีย
่ วกับหุ ้นกู ้แปลงสภาพทีไ่ ด ้รับจัดสรรโดย (เลือกข ้อใดข ้อหนึง่ )
If such Convertible Debentures are allocated to me/us, I/we agree for the allocated Convertible Debentures to be handled as follows (please choose only one):่ ของข ้าพเจ ้าและจัดส่งให ้ข ้าพเจ ้าทางไปรษณียล

ให ้ออกใบหุ ้นกู ้แปลงสภาพในชือ
์ งทะเบียนหรือไปรษณียอ
์ ากาศตามทีอ
่ ยูท
่ รี่ ะบุไว ้ข ้างต ้นภายใน 15 วันทาการนั บจากวันปิ ดการเสนอขายหุ ้นกู ้แปลงสภาพ
Convertible Debenture Certificate(s) shall be issued in my/our name and shall be sent to my/our address stated above by registered post or air mail within 15 business days from the closing date for the offering.
ื่

ข ้าพเจ ้ายินดีทจ
ี่ ะมอบหมายให ้ผู ้ออกหุ ้นกู ้ดาเนินการให ้บริษัท
สมาชิกผู ้ฝากเลขที่
น าหุ ้นกู ้แปลงสภาพฝากไว ้กับ บริษั ท ศูน ย์รับ ฝากหลั กทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ ากั ด เพื่อ เข ้าบั ญชีซ ื้อขายหลั ก ทรั พ ย์ช อ
่ ของข ้าพเจ ้าไม่ตรงกับชือ
่ บัญชีซอ
ื้
เลขที่
ซึง่ ข ้าพเจ ้ามีอยูก
่ ับบริษัทนั น
้ ภายใน 7 วันทาการนั บจากวันปิ ดการเสนอขายหุ ้นกู ้แปลงสภาพ (โดยหากชือ
ขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ข ้าพเจ ้ายินยอมให ้ผู ้ออกหุ ้นกู ้หรือนายทะเบียนหุ ้นกู ้ออกใบหุ ้นกู ้แปลงสภาพให ้แก่ข ้าพเจ ้าแทน)
I/We agree to authorise the Issuer to proceed for (name of broker)
Participant No.
to deposit the Convertible Debentures with
Thailand Securities Depository Co., Ltd. for the securities trading account name
No.
which I/we have maintained with such participant, within
7 business days from the closing date for the offering. (If my/our name is not the same with the name of such securities trading account, I/we give consent for the Issuer or the Registrar to issue a Convertible Debenture Certificate to me/us instead.)
้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพนี้ ข ้าพเจ ้าขอให ้ความยินยอมในการแต่งตัง้ ให ้ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ทาหน ้าทีเ่ ป็ นนายทะเบียนหุ ้นกู ้และผู ้แทนผู ้ถือหุ ้นกู ้สาหรับหุ ้นกู ้แปลงสภาพตามทีผ
โดยการจองซือ
่ ู ้ออกหุ ้นกู ้เสนอแต่งตัง้
By subscribing the Convertible Debentures, I/we give my/our consent to the appointment of Bangkok Bank Public Company Limited, as nominated by the Issuer, to act as the Registrar and the Debentureholders’ Representative in respect of the Convertible
Debentures.
หากข ้าพเจ ้าได ้รับการจัดสรรหุ ้นกู ้ดังกล่าว ข ้าพเจ ้าตกลงให ้ผู ้ออกหุ ้นกู ้ชาระดอกเบีย
้ เงินต ้น และ/หรือ เงินแทนเศษของจานวนหุ ้นจากการแปลงสภาพ (ถ ้ามี) (ตามเงือ
่ นไขทีก
่ าหนดไว ้ในข ้อกาหนดสิทธิ (ตามนิยามทีไ่ ด ้ให ้ไว ้ด ้านล่าง)) แก่ข ้าพเจ ้า โดย (เลือกข ้อใดข ้อหนึ่ง) If such Convertible
Debentures are allocated to me/us, I/we agree that the Issuer shall pay interest, principal and/or cash settlement in lieu of fraction of a share from conversion (if any) (pursuant to the Conditions (as defined below)) to me/us by (choose either of the
followings):

ออกเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนามของข ้าพเจ ้าและจัดส่งทางไปรษณียล
์ งทะเบียนหรือไปรษณียอ
์ ากาศตามทีอ
่ ยูท
่ รี่ ะบุไว ้ข ้างต ้น / issuing an account-payee-only crossed cheque payable in my/our name and delivering it by registered post or airmail to the address
specified above.

โอนเงินเข ้าบัญชีธนาคารของข ้าพเจ ้าทีเ่ ปิ ดไว ้กับธนาคารพาณิชย์ทม
ี่ ส
ี าขาในประเทศไทยดังต่อไปนี้ / transferring the payment to the following bank account that I/we maintain with a commercial bank having a branch in Thailand:
่ ธนาคาร / Name of Bank:
ชือ

สาขา / Branch:

่ บัญชี / Account Name:
ชือ

เลขทีบ
่ ัญชี / Account Number:

ประเภทบัญชี / Account Type:
Swift Code:
ทัง้ นี้ ข ้าพเจ ้า / I/we:
 ได ้รับหนั งสือแจ ้งการจัดสรรหุ ้นกู ้แปลงสภาพเป็ นรูปเล่มและ / received the hard copy of the Information Memorandum, and  ได ้รับสรุปข ้อมูลสาคัญของตราสาร / received the factsheet.
ื้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพตามสิทธิ และ/หรือ จองซือ
้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพส่วนทีเ่ หลือจากการใช ้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ และข ้าพเจ ้าไม่ได ้รับการจัดสรรหุ ้นกู ้แปลงสภาพทีจ
้ ตามสิทธิ และ/หรือ จองซือ
้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพส่วนทีเ่ หลือจากการใช ้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ และ/
ในกรณีทข
ี่ ้าพเจ ้าใช ้สิทธิซอ
่ องซือ
้ ตามสิทธิ และ/หรือ จองซือ
้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพส่วนทีเ่ หลือจากการใช ้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ ข ้าพเจ ้าตกลงรับเงินคืน โดยให ้ผู ้จัดการการจัดจาหน่ายหุ ้นกู ้ ดาเนินการตามวิธใี ดวิธห
หรือ ได ้รับการจัดสรรไม่ครบถ ้วนตามจานวนทีจ
่ องซือ
ี นึง่ ดังต่อไปนี้
If I/we have exercised the rights offering and/or subscribed the remaining Convertible Debentures following the exercise of rights offering and I am/we are not allocated with such Convertible Debentures and/or not allocated all the Convertible Debentures
that I/we have exercised the rights offering and/or subscribed, I/we agree to receive the subscription amount back from the Lead Manager by:
ให ้ผู ้จัดการการจัดจาหน่ายหุ ้นกู ้ โอนเงินเข ้าบัญชีธนาคารของข ้าพเจ ้าทีม
่ อ
ี ยูก
่ ับธนาคาร….....................................................ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์  กระแสรายวัน เลขที.่ ................................................................................. / the Lead Manager to transfer
the subscription amount to my/our bank account that I/we maintain with the following bank:
with account type  savings  current and account number
.
่ ผู ้ใช ้สิทธิ และ/หรือ จองซือ
้ มิฉะนั น
้ ซึง่ จะจัดส่งทางไปรษณียล
(แนบสาเนาสมุดเงินฝาก โดยบัญชีเงินฝากดังกล่าวต ้องตรงกับชือ
้ จะดาเนินการจัดส่งเป็ นเช็คทางไปรษณีย ์ โดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายผู ้ใช ้สิทธิ และ/หรือ จองซือ
์ งทะเบียนตามทีอ
่ ยูใ่ นทะเบียนผู ้ถือใบแสดงสิทธิ และ/
หรือ ผู ้ถือหุ ้น) / (Please enclose a copy of the passbook. The account name must be the same as the holder of the rights offering and/or subscriber. Otherwise, the subscription amount will be returned by registered post as account-payee-only crossed
cheque to the holder of the rights offering and/or subscriber to the address as specified in the register of the holders of the rights offerings and/or the shareholder register.)
้ ซึง่ จะจัด ส่ง ทางไปรษณียล

ให ้ผู ้จัดการการจัดจาหน่ายหุ ้นกู ้ จัดส่งเป็ นเช็คทางไปรษณีย ์ โดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู ้ใช ้สิทธิ และ/หรือ จองซือ
์ งทะเบียนตามทีอ
่ ยู่ใ นทะเบียนผู ้ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู ้ถือหุ ้น / the Lead Manager to return the subscription amount by
registered post as account-payee-only crossed cheque to the holder of the rights offering and/or subscriber to the address as specified in the register of the holders of the rights offerings and/or the shareholder register.
้ เป็ นผู ้เยาว์ ต ้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู ้ปกครอง (บิดา/มารดา/ผู ้แทนโดยชอบธรรม) สาเนาบัตรประชาชนของผู ้เยาว์ (ถ ้ามี) และสาเนาทะเบียนบ ้านทีผ
่ นั น
่ ทีล
ในกรณีทผ
ี่ ู ้จองซือ
่ ู ้เยาว์อาศัยอยู่ พร ้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต ้อง โดยลายมือชือ
้ จะต ้องตรงกับลายมือชือ
่ งนามใน
้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพทุกฉบับ / If the subscriber is a minor, please enclose a certified true copy of the following: (i) national ID card of the guardian (father/mother/legal representative), (ii) national ID card of the minor (if any) and (iii)
เอกสารทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการจองซือ
household registration of the minor. The signatory's signature on these documents must be the same in any other documents relating to the subscription of the Convertible Debentures.
่ งของการลงทุนในหุ ้นกู ้แปลงสภาพและรับทราบความเสีย
่ งทีอ
่ งในการเข ้าลงทุนและได ้ทาการศึกษาและทาความเข ้าใจความเสีย
่ งของการลงทุนในหุ ้นกู ้แปลงสภาพดังกล่าว
ข ้าพเจ ้าเข ้าใจถึงลักษณะความเสีย
่ าจเกิดขึน
้ ข ้าพเจ ้าได ้ใช ้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาความเสีย
้ วน หรือชักจูงเพือ
้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพ
เป็ นอย่างดี ข ้าพเจ ้าได ้ตัดสินใจในการลงทุนหุ ้นกู ้แปลงสภาพด ้วยตนเอง โดยไม่มผ
ี ู ้ใดหรือเจ ้าหน ้าทีใ่ ดให ้คาแนะนา ชีช
่ ให ้ลงทุนในหุ ้นกู ้แปลงสภาพดังกล่าว หากเกิดความเสียหายใด ๆ ผู ้ออกหุ ้นกู ้ ผู ้จัดการการจัดจาหน่ายหุ ้นกู ้ หรือเจ ้าหน ้าทีผ
่ ู ้รับใบจองซือ
ิ ธิปฏิเสธการจองซือ
้ ตามรายละเอียดและเงือ
ไม่ต ้องรับผิดชอบในความเสียหายทีเ่ กิดขึน
้ ดังกล่าว ข ้าพเจ ้ายอมรับว่าผู ้ออกหุ ้นกู ้และผู ้จัดการการจัดจาหน่ายหุ ้นกู ้มีสท
่ นไขทีร่ ะบุไว ้ในหนั งสือแจ ้งการจัดสรรหุ ้นกู ้แปลงสภาพ และในกรณีทผ
ี่ ู ้ออกหุ ้นกู ้หรือผู ้จัดการการจัดจาหน่ายหุ ้นกู ้ปฏิเสธการจอง
้ ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน ข ้าพเจ ้ายินยอมรับคืนเงินค่าจองซือ
้ ตามรายละเอียดและเงือ
้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพ นอกจากนี้ ข ้าพเจ ้าตกลงว่าจะซือ
้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพตามจานวนทีจ
้
ซือ
่ นไขทีร่ ะบุไว ้ในหนั งสือแจ ้งการจัดสรรหุ ้นกู ้แปลงสภาพ และข ้าพเจ ้าจะไม่เปลีย
่ นแปลงหรือยกเลิกการจองซือ
่ องซือ
้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพ
หรือตามจานวนทีผ
่ ู ้ออกหุ ้นกู ้หรือผู ้จัดการการจัดจาน่ายจัดสรรให ้ โดยจะไม่เปลีย
่ นแปลงหรือยกเลิกการจองซือ
I/We understand the risks associated with investment in the Convertible Debentures and acknowledge the risks that may arise. I/We have carefully considered the risks associated with investments and have studied and well understood such risks associated
with investments in the Convertible Debentures. I/We, by myself/ourselves, have made my/our own decision in investing in the Convertible Debentures, without any person nor any staff advising, inducing or persuading me/us to invest in such Convertible
Debentures. If any damages arise, the Issuer, the Lead Manager or the staffs who receive the Subscription Form shall not be responsible for such damages. I/We agree that the Issuer and the Lead Manager are entitled to refuse the subscription pursuant to
the details and the conditions specified in the Information Memorandum, and should the Issuer or the Lead Manager refuse the subscription whether in whole or in part, I/we agree to receive the refund of the subscription price in accordance with the details
and the conditions specified in the Information Memorandum. I/We will not change or cancel the subscription for the Convertible Debentures. Moreover, I/we agree that I/we will subscribe the Convertible Debentures in accordance with the subscribed amount
or the amount allocated by the Issuer or the Lead Manager, without changing or cancellation of the subscription.
นอกจากนี้ หากข ้าพเจ ้าได ้รับการจัดสรรหุ ้นกู ้แปลงสภาพ ข ้าพเจ ้ายินยอมผูกพันตนเองตามข ้อกาหนดว่าด ้วยสิทธิและหน ้าทีข
่ องผู ้ออกหุ ้นกู ้แปลงสภาพและผู ้ถือหุ ้นกู ้แปลงสภาพ สาหรับ หุ ้นกู ้แปลงสภาพของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2560 ครบกาหนดไถ่ถอน
้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพอาจตรวจดูข ้อกาหนดสิทธิได ้ที่ ผู ้ออกหุ ้นกู ้ หรือ ผู ้แทนผู ้ถือ
ปี พ.ศ. 2567 ซึง่ มีข ้อกาหนดบังคับแปลงสภาพ (รวมทัง้ ทีอ
่ าจจะมีการแก ้ไขเพิม
่ เติมต่อไปในภายหน ้า) (“ข้อกาหนดสิทธิ”) และข ้อความใด ๆ ในหนั งสือแจ ้งการจัดสรรหุ ้นกู ้แปลงสภาพทุกประการ ทัง้ นี้ ผู ้จองซือ
หุ ้นกู ้ ในวันและเวลาทาการของสถานทีด
่ ังกล่าว
Moreover, if I/we are allocated with the Convertible Debentures, I/we agree to be bound by the terms and conditions governing the rights and obligations of the Issuer and the Convertible Debentureholders for the Convertible Debentures of Saha Pathana
Inter-Holding Public Company Limited No. 1/2017 Due 2024 with Mandatory Conversion Condition (including those as may be amended) (the Conditions) and any statements in the Information Memorandum in all respects. The subscribers for the
Convertible Debentures may inspect the Conditions at the Issuer or the Debentureholders’ Representative, during business hours on a business day of such places.
้ ควรศึกษาข้อมูลทีเ่ กีย
้ หุน
่ ง ผูจ
การลงทุนในหล ักทร ัพย์มค
ี วามเสีย
้ องซือ
่ วข้อง หน ังสือแจ้งการจ ัดสรรหุน
้ กูแ
้ ปลงสภาพและสรุปข้อมูลสาค ัญของตราสารอย่างรอบคอบก่อนต ัดสินใจจองซือ
้ กูแ
้ ปลงสภาพ
Please be aware that there are risks associated with investments in securities. Subscribers should have thoroughly studied the relevant information, the Information Memorandum and the factsheet before making decision to
subscribe the Convertible Debentures.
่ / signed
ลงชือ

้ / Subscriber
ผู ้จองซือ
(

)

้ เป็ นผู ้เยาว์) / ผู ้มีอานาจลงนามแทน )กรณีผู ้จองซือ
้ เป็ นนิตบ
ในฐานะผู ้รับมอบอานาจ / ผู ้แทนโดยชอบธรรม (กรณีผู ้จองซือ
ิ ค
ุ คล
In a capacity as the attorney-in-fact/legal representative (if the subscriber is a minor)/authorised signatory (if the subscriber is a juristic person)
่ งของหุ ้นกู ้แปลงสภาพทีข
้ จากผู ้จัดการการจัดจาหน่ายหุ ้นกู ้ (ซึง่ อยูท
้ มีระดับความเสีย
่ งสูงกว่าระดับความเสีย
่ งตามแบบประเมินทีย
ข ้าพเจ ้าขอรับรองว่า ข ้าพเจ ้าได ้รับทราบถึงระดับความเสีย
่ ้าพเจ ้าจองซือ
่ รี่ ะดับ 4) เรียบร ้อยแล ้ว ทัง้ นี้ หากหุ ้นกู ้แปลงสภาพทีข
่ ้าพเจ ้าจองซือ
่ อมรับได ้ของผู ้
่ เพือ
้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพนี้กับผู ้จัดการการจัดจาหน่ายหุ ้นกู ้ และหากข ้าพเจ ้าได ้รับความเสียหายจากการ
ลงทุน (Suitability Test) ทีข
่ ้าพเจ ้าได ้เคยให ้ไว ้ล่าสุด ข ้าพเจ ้ายังคงมีความประสงค์จะลงทุนในหุ ้นกู ้แปลงสภาพต่อไป จึงได ้ลงลายมือชือ
่ ยืนยันความประสงค์ของข ้าพเจ ้าในใบจองซือ
้
ลงทุนดังกล่าว ข ้าพเจ ้าตกลงไม่ถอ
ื ว่าเป็ นความผิดของผู ้จัดการการจัดจาหน่ายหุ ้นกู ้ และข ้าพเจ ้าจะไม่เรียกร ้องค่าเสียหายหรือเงินใด ๆ จากผู ้จัดการการจัดจาหน่ายหุ ้นกู ้ทัง้ สิน
I/we confirm that I/we understand the risk level of the Convertible Debentures that I/we have subscribed from the Lead Manager (risk level 4). In this regard, if the Convertible Debentures has a risk level higher than my/our acceptable risk level
specified in the most recent suitability test that I/we have provided, I/we still intend to invest in the Convertible Debentures. Therefore, I/we have signed and delivered this Subscription Form to the Lead Manager to confirm my/our intention. If I/we
suffer any loss from the investment in the Convertible Debentures, I/we agree that the Lead Manager will not be responsible and I/we will not claim any damage or money against the Lead Manager.
่ / signed
ลงชือ

้ / Subscriber
ผู ้จองซือ
(

)

้ เป็ นผู ้เยาว์) / ผู ้มีอานาจลงนามแทน )กรณีผู ้จองซือ
้ เป็ นนิตบ
ในฐานะผู ้รับมอบอานาจ / ผู ้แทนโดยชอบธรรม (กรณีผู ้จองซือ
ิ ค
ุ คล (
In a capacity as the attorney-in-fact/legal representative (if the subscriber is a minor)/authorised signatory (if the subscriber is a juristic person)

สาหร ับเจ้าหน้าทีผ
่ จ
ู ้ ัดการการจ ัดจาหน่ายหุน
้ กูแ
้ ปลงสภาพ / For the Lead Manager's officer
้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพ จานวน
ผู ้จัดการการจัดจาหน่ายหุ ้นกู ้แปลงสภาพได ้รับการจองซือ
units with an amount of Baht

. หน่วย เป็ นจานวนเงิน

บาท ไว ้จากท่านแล ้ว โดยได ้รับ / The Lead Manager received from you the subscription of the Convertible Debentures for

by  เงินสด/cash  เงินโอน/wire transfer ผ่านธนาคาร/through the following bank:

สาขา/Branch

้ หุ ้นกู ้/Deducting from the bank account of the subscriber ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ / บัญชีกระแสรายวัน / บัญชีเดินสะพัด / Account type: savings/current ชือ
่ บัญชี/Account name
 หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู ้จองซือ
เลขที/่ No.

ธนาคาร/Bank

 แคชเชียร์เช็ค/เช็คธนาคาร /cashier cheque/bank cheque  เช็คบุคคล/personal cheque
สาขา/Branch

สาขา/Branch


ดร๊าฟท์/draft เลขทีเ่ ช็ค/ดร๊าฟท์ /No.

. ธนาคาร/Bank

วันที/่ Date
ลงนาม/signed

(ตัวบรรจง/in letters)

ผู ้แนะนาการลงทุน เลขทีท
่ ะเบียน
Investment advisor registration no.

แผ่นที่ 3 : สาหรับลูกค ้า

