SHUN THAI RUBBER GLOVES INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

SHUNTHAI

9 Moo4 Kached, Muang Rayong, Rayong21100, THAILAND
TEL: (038) 634 072-3, 634 481-6 FAX: (038) 634 001, 634 480
E-mail address : shunthai@shunthaiglove.com
Highly Intend To Reply Your Satisfaction…

แบบแสดงความจานงการใช้สิทธิที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) (STHAI-W2)

เลขที่ / No………………………

SUBSCRIPTION FORM TO EXERCISE THE RIGHT TO PURCHASE ORDINARY SHARES OF SHUN THAI RUBBER GLOVES INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED (STHAI-W2)

วันที่ยนื่ ความจานงการใช้สิทธิ /Date to notify the intention to exercise…………………………ทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิเลขที่ / Warrant holder registration No………………………………………………..
เรี ยน
คณะกรรมการ บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
To
The Board of Directors of Shun Thai Rubber Gloves Industry Public Company Limited
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, บริ ษทั ) / (Mr./Mrs./Miss/Company)…………………………………………………….ที่อยู่ / Address No. ……………………………………….............................................................
…………………………………………………………………………….รหัสไปรษณีย ์ / Postal Code …………………………………. โทรศัพท์ / Telephone ………………………………………………………
วัน/เดือน/ปี เกิด / Date of Birth ……………………..เพศ / Sex ……………..สัญชาติ / Nationality ………………อาชีพ / Occupation ……………… เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี /Tax ID No ..……….…………………
โปรดระบุประเภทผูจ้ องซื้ อหุ ้น
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย / Thai Individual
เลขบัตรประชาชน / Identification No. …………………………………………….………………
Please specify type of subscribers
บุคคลต่างด้าว / Foreign Nationality
หนังสื อเดินทาง/ใบต่างด้าว / Passport No. …………………………………………………………
นิติบุคคลในประเทศ / Thai Juristic Person
เลขทะเบียนนิ ติบุคคล / Company Registration No. …………………………….............................
นิติบุคคลต่างประเทศ / Foreign Juristic Person
เลขทะเบียนนิ ติบุคคล / Company Registration No. ……………………………………………….
ในฐานะผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการจองซื้ อหุ ้นสามัญของ บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดต่อไปนี้
Being the warrant holder, I hereby intend to exercise the right to purchase the ordinary shares of Shun Thai Rubber Gloves Industry Public Company Limited as follows:
1. จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ขอใช้สิทธิ / Amount of the warrants to be exercised………………………………..หน่วย / Units
2. จานวนหุ ้นสามัญที่ได้จากการขอใช้สิทธิ / Amount of the ordinary shares received from the exercise of the warrants ………………………………………..หุ ้น / Shares
อัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยต่อหุ ้นสามัญ 1 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 1.00 บาท/ The exercise ratio is warrant 1 unit: ordinary shares 1 share with the exercise price of Baht 1.00 per share.
3. รวมเป็ นเงินที่ตอ้ งชาระในการใช้สิทธิที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ / Total payment for shares subscription ………………………….. บาท / Baht (……………………..………………………………………………)
4. ข้าพเจ้าได้ชาระเงินค่าจองซื้ อหุ ้นสามัญดังกล่าวโดย / herewith make the payment for share subscription by
เช็ค / แคชเชียร์เช็ค/ Cheque/ Cashier Cheque
ดร้าฟท์ / Draft
สั่งจ่าย “บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง เพื่อการจองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุน”/ payable to Shun Thai Rubber Gloves Industry Public Company Limited for ordinary share subscription”
ลงวันที่/ Date ………………………….. เลขที่เช็ค / Cheque No. …………………………….. ธนาคาร / Bank …………..………………………….. สาขา / Branch ………………………………. หรื อ / or
(โดยเช็ค หรื อแคชเชียร์เช็คจะต้องสามารถเรี ยกเก็บได้ในกรุ งเทพมหานคร ภายใน 2วันทาการเท่านั้นก่อนวันที่ในการใช้สิทธิ)
(forCheque or Cashier Cheque or Draft must be cleared at a clearing house in Bangkok within 2 business day only before exercise date.)
โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง เพื่อจองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุน” เลขที่บญั ชี 075-234613-4 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาถนนรัชดาภิเษก 2
พร้อมแนบสาเนา Slip การโอนเงินมาพร้อมนี้ ดว้ ย
(Transfer to Saving account name “Shun Thai Rubber Gloves Industry Public Company Limited for share subscription” number 075-234613-4, Siam Commercial Bank Public Company Limited,
Thanon Rachadaphisek 2 branch with a copy of pay-in slipper closed.
5. ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิ ทธิและขอรับทอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (ถ้ามี) ดังนี้ / I have delivered the warrant certificates and request to receive the part of warrants that are not exercised back (if any)
ส่ งมอบใบสาคัญแสดงสิ ทธิจานวน / Amount of delivered warrants ………………………………….. ใบ / certificate (s) ตามรายละเอียด ดังนี้ / with the following details
เลขที่ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ / Warrant Certificate(s) No………………………………………..…… จานวน / Amount ………………………………………… หน่วย / Units
จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี) / Amount of unexecised warrants to be returned (if any) ………………………………………….. หน่วย / Units
6. หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ ้นสามัญดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
When I am allotted the above mentioned ordinary shares, I hereby agree to either one of the following acts (Subscriber must choose one)
ให้ออกหุ ้นสามัญตามจานวนที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดาเนิ นการให้บริ ษทั ...................................................................................
สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่.......................................นาหุ ้นนั้นเข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพื่อเข้าบัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์
เลขที่..................................................... ชื่อ.................................................................................................... (ชื่อผูจ้ องซื้ อต้องเป็ นชื่อเดียวกันกับชื่อบัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์เท่านั้น)
Issue the ordinary shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited to Depositors” and assign…………………………………………………………………..…member
No………………………….to deposit those ordinary shares with Thailand Securities Depository Company Limited by regulations of SET for securities trading account No. ………………………
Name ………………………………………………………… (the name that is specified or the ordinary shares will be the same name as a name appearing in the subscription form.)
ให้ออกหุ ้นสามัญตามจานวนที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุ ้นเข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้า
บัญชีของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 (การถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในภายหลัง ผูจ้ องซื้ อจะต้องเสี ยค่าธรรมเนี ยมตามที่ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด)
Issue the allotted ordinary share certificates in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” and deposit those shares with Thailand Securities Depository Company Limited
under the issuer account for my name account number 600. (For issuing share certificate later, warrant holder will be subject to issuing fee as determined by Thailand Securities Depository
Company Limited)
ให้ออกหุ ้นสามัญตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้า และจัดส่ งใบหุ ้นให้ขา้ พเจ้า ภายใน 15 วันทาการ นับจากวันที่กาหนดการใช้สิทธิซ้ื อหุ ้น ตามชื่อ/ที่อยูท่ ี่ระบุไว้ขา้ งต้นทาง
ไปรษณี ยล์ งทะเบียน ซึ่ งข้าพเจ้าตกลงว่า ข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ ้นหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยรับหลักทรัพย์ของบริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุ ญาตให้ทาการซื้ อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
Issue the allotted ordinary share certificates in my name deliver the ordinary share certificates to me with 15 business days after the exercise date by registered post. I also agree that I may receive
the ordinary shares certificate after the Stock Exchange of Thailand has approved the listing and the trading of the Company’s share on the Stock Exchange of Thailand.
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซื้ อหุ ้นสามัญจานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการที่ได้แสดงไว้ขา้ งต้นนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ที่
ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรี ยบร้อย พร้อมชาระเงินค่าจองซื้ อหุ ้นมายังบริ ษทั ฯ ภายในระยะเวลาการแจ้งความจานงใช้สิทธิ หรื อ เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊ าฟท์ ไม่ผา่ นการเรี ยกเก็บเงินจากธนาคาร
ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สิทธิการจองซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ
I hereby undertake and agree to purchase the above number of ordinary shares and agree not to revoke my shares subscription, if I do not deliver this subscription form, which has been completely
filed in, with the payment to the company within the notification period or cheque / cashier cheque / drafts rejected by the bank, I shall be deem to have not intend to exercise the warrants.
ลงชื่อ / signature ……………………………………………………. ผูจ้ องซื้ อหุ ้นสามัญ / subscriber of shares
(
)
หลักฐานการใช้ สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้ อความในส่ วนนี้ด้วย) เลขที่ / No………………………….
RECEIPT OF SUBSCRIPTION FORM TO EXERCISE THE RIGHT TO PURCHASE ORDINARY SHARES (SUBSCRIBER PLEASE FILLS IN THIS SECTION)
บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามแบบแสดงความจานง) .............................................................................................................................................................................
Shun Thai Rubber Gloves Industry Public Company Limited received money from (Name of subscriber) …………………………………………………………………………………………………….
เพื่อจองซื้ อหุ ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิของบริ ษทั ฯ/ For a subscription of ordinary shares of the company.
จานวนหุ ้นสามัญที่ได้จากการขอใช้สิทธิ / Number of ordinary shares received from the exercise of right …………………………. หุ ้น / share รวมเป็ นเงิน / total amount of Baht ………………….……… บาท
โดยชาระเป็ น / The payment is made by
เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / Cheque / Cashier Cheque
ดร๊ าฟท์ / Draft
เลขที่เช็ค / ChequeNo. …………………………. วันที่ / Date ……………………………… ธนาคาร / Bank ……………………………………. สาขา / Branch …………………………………………….….
เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับมอบอานาจ / Authorized Officer ………………………………… วันที่ / Date ………………………………..

SHUN THAI RUBBER GLOVES INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

9 Moo4 Kached, Muang Rayong, Rayong21100, THAILAND
TEL: (038) 634 072-3, 634 481-6 FAX: (038) 634 001, 634 480
E-mail address : shunthai@shunthaiglove.com
Highly Intend To Reply Your Satisfaction…

SHUNTHAI

ผู้ฝากเลขที่

BROKER
ผู้ฝากเลขที่

ชื่อบริษัท

ชื่อบริษัท

002

บริษัทหลักทรั พย์ ทิสโก้ จากัด

030

บริษัทหลักทรั พย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)

003

บริษัทหลักทรั พย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

032

บริษัทหลักทรั พย์ เคทีบี จากัด (มหาชน)

004

บริษัทหลักทรั พย์ ดบี ีเอส วิคเคอร์ ส จากัด (มหาชน)

033

บริษัทหลักทรั พย์ ฟิ นันซ่ าจากัด (มหาชน)

005

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

034

บริษัทหลักทรั พย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

006

บริษัทหลักทรั พย์ ภัทรจากัด (มหาชน)

038

บริษัทหลักทรั พย์ ยูไนเต็ดจากัด (มหาชน)

007

บริษัทหลักทรั พย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)จากัด

048

บริษัทหลักทรั พย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน)

008

บริษัทหลักทรั พย์ เอเชียพลัส จากัด (มหาชน)

200

บริษัทหลักทรั พย์ เมย์ แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

010

บริษัทหลักทรั พย์ เมอร์ ริลลินช์ (ประเทศไทย) จากัด

211

บริษัทหลักทรั พย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย) จากัด

011

บริษัทหลักทรั พย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

213

บริษัทหลักทรั พย์ ซีไอเอ็มบีจีเค (ประเทศไทย) จากัด

013

บริษัทหลักทรั พย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

221

บริษัทหลักทรั พย์ เมอร์ ช่ นั พาร์ ทเนอร์ จากัด

014

บริษัทหลักทรั พย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

224

บริษัทหลักทรั พย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)

015

บริษัทหลักทรั พย์ สินเอเซีย จากัด

225

บริษัทหลักทรั พย์ ซีแอล เอส เอ จากัด (ประเทศไทย)

016

บริษัทหลักทรั พย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)

229

บริษัทหลักทรั พย์ เจพีมอร์ แกน จากัด (ประเทศไทย)

019

บริษัทหลักทรั พย์ เกียรตินาคิน จากัด

230

บริษัทหลักทรั พย์ โกลเบล็ก จากัด

022

บริษัทหลักทรั พย์ ทรี นิตี ้ จากัด

244

บริษัทหลักทรั พย์ แมคควอร (ประเทศไทย)

023

บริษัทหลักทรั พย์ ไทยพาณิชย์ จากัด

247

บริษัทหลักทรั พย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด

026

บริษัทหลักทรั พย์ ยูโอบีเคย์ เฮียน (ประเทศไทย) จากัด จากัด (มหาชน)

248

บริษัทหลักทรั พย์ เคที ซีมิโก้ จากัด

027

บริษัทหลักทรั พย์ โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

924

บริษทั หลักทรั พย์ ฟินันเซีย ไซรั ส จากัด

029

บริษัทหลักทรั พย์ กรุ งศรี จากัด (มหาชน)

SUB BROKER
236

ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)

243

บริษัทหลักทรั พย์ เพื่อธุรกิจหลักทรั พย์ จากัด (มหาชน)

242

บริษัทหลักทรั พย์ ซิตคี ้ อร์ ป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

245

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)

CUSTODIAN
301

ธนาคารซิตแี ้ บงก์ เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES)

328

ธนาคารกรุ งศรีอยุธยาจากัด (มหาชน)

302

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

329

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

303

ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ผู้รับฝากทรั พย์ สิน

330

ธนาคารฮ่ องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (เพื่อตราสารหนี)้

304

ธนาคารฮ่ องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด

334

บริษัทหลักทรั พย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดีย้ น)

305

ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)

336

ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)

308

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) เพื่อรั บฝากทรั พย์ สิน

337

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

311

ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ ปอเรทแอนด์ อินเวสเมนท์แบงก์

339

ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชยน) (เพื่อรับฝากทรั พย์ สิน)

312

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

340

ธนาคาร เจพีมอร์ แกนแซส (เพื่อค้ าตราสารหนี)้

315

ธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน) เพื่อรั บฝากทรัพย์ สิน

341

บริษัทเงินทุนสินอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

316

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)

343

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)

320

ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจี สาขากรุ งเทพฯ (เพื่อรั บฝากทรั พย์ สิน)

344

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (เพี่อรับฝากทรัพย์ สิน)

324

ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)

345

ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรั พย์ สิน)

326

ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์ อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุ งเทพฯ

410

ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) (เพื่อบริหารเงิน)

