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วนัที ่6 ธนัวาคม 2565 

เรือ่ง  แจง้รายละเอยีดเกีย่วกบัการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
ตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 (การใชส้ทิธคิรัง้ที ่1) 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

อา้งถงึ ข้อก าหนดว่าด้วยสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิและผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญั 
บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่2 (“SABUY-W2”) 

ตามที ่บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ไดเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของ 
บรษิัทฯ ครัง้ที่ 2 (SABUY-W2) จ านวนรวมทัง้สิ้น 594,869,516 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามญัเดิมตาม
สดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ เมือ่วนัที ่19 กนัยายน 2565 แลว้นัน้ 
 
บริษทัฯ ขอแจ้งวนัใช้สิทธิครัง้ท่ี 1 คือ วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2565 โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
 

1. อตัราและราคาการใช้สิทธิ 
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย ซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ได ้1 หุน้ ในราคาใชส้ทิธ ิ5 บาทต่อหุน้ 

2. ระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ และขอรบัใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ 
วนัที ่9 ธนัวาคม 2565 และ 13-16 ธนัวาคม 2565 ตัง้แต่เวลา 09.00 น. – 15.30 น. 

3. สถานท่ีติดต่อในการใช้สิทธิ และขอรบัใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ 
ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงการใชส้ทิธ ิ(ฝ่ายปฏบิตักิารหลกัทรพัย์) 
บรษิทัหลกัทรพัย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  เลขที่ 87/2 อาคารซอีาร์ซ ีทาวเวอร์ ออลซซีัน่ส ์เพลส 
ชัน้ที ่18 ถนนวทิย ุแขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
คุณนงนุช เชยกลิน่ และคุณวลัลภ ประสานนานุรกัษ์ 
โทรศพัท:์ 02-351-1801 ต่อ 5887 และ 5898 E-mail: custodian@daol.co.th 

วิธีการใช้สิทธิ 
ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธ ิตอ้งด าเนินการและจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนี้ใหแ้ก่ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงการใชส้ทิธิตาม

สถานทีต่ดิต่อขา้งตน้ 
4.1 ใบแจ้งความจ านงการใช้สทิธทิี่ได้กรอกข้อความถูกต้องชดัเจน และครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมทัง้ลง

ลายมอืชือ่ของผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
4.2 หลกัฐานใบส าคญัแสดงสทิธ ิหรอืใบแทนตามแบบทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด ตามจ านวนทีร่ะบุอยู่ในใบแจง้

ความจ านงการใชส้ทิธ ิทัง้นี้ กรณีทีใ่บส าคญัแสดงสทิธอิยู่ในระบบไรใ้บหุน้ (Scripless) ใหผู้ถ้อืใบส าคญัแสดง
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สทิธทิี่จะประสงค์จะใช้สทิธแิจ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสทิธ ิหรอืเพื่อให้
ออกใบแทนตามทีต่ลาดหลกัทรพัย์ฯ ก าหนด โดยยื่นต่อบรษิทัหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์
(Broker) ของตน และบรษิัทหลกัทรพัย์ดงักล่าวจะด าเนินการแจ้งบรษิัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (นายทะเบยีน) เพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสทิธ ิหรอืเพื่อออกใบแทนส าหรบัน าไปใชเ้ป็นหลกัฐาน
ประกอบการใชส้ทิธดิงักล่าวในการรบัใบหุ้นและใบส าคญัแสดงสทิธใิบใหม่ ส าหรบัใบส าคญัแสดงสทิธทิี่ยงั
ไมไ่ดใ้ชส้ทิธ ิ(ถา้ม)ี หากไม่สามารถมารบัดว้ยตนเองจะตอ้งมหีนงัสอืมอบอ านาจใหผู้อ้ื่นมารบัแทน 

4.3 เอกสารประกอบการแจง้ความจ านงการใชส้ทิธแิปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธเิป็นหุน้สามญัของ 
บคุคลธรรมดา 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีบตัรตลอดชพี แนบส าเนาทะเบยีนบา้น) หรอืส าเนาบตัรขา้ราชการ 
ทีย่งัไม่หมดอายุ (ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นชื่อ/ชื่อสกุล ซึง่ท าใหช้ื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิให้
แนบเอกสารทีอ่อกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจง้เปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นตน้) กรณีชาวต่างชาต ิให้
ใชส้ าเนาหนงัสอืเดนิทางทีย่งัไมห่มดอาย ุพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

กรณีนิติบคุคล 

• ส าเนาหนังสอืรบัรองบรษิทัทีก่ระทรวงพาณิชยอ์อกใหไ้ม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธใินครัง้
นัน้ๆ พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้อี านาจทีม่ชีือ่ปรากฎอยูใ่นหนงัสอืรบัรองบรษิทันัน้ 

• หนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี 
• ส าเนาบตัรประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามกระท าการแทนนิติบุคคล หรอืผู้รบัมอบอ านาจและผู้มอบ

อ านาจ 
• กรณีนิตบิุคคลต่างชาต ิใหใ้ชห้นังสอืจดัตัง้นิตบิุคคล หนังสอืบรคิณหส์นธ ิและ/หรอืหนังสอืรบัรองทีม่อีายุ

ไมเ่กนิ 6 เดอืนนบัแต่วนัออกจนถงึวนัใชส้ทิธ ิโดยใหก้รรมการผูม้อี านาจลงนามรบัรอง พรอ้มประทบัตรา 
(ถ้าม)ี และเอกสารยนืยนัตวัของกรรมการผูม้ ีอ านาจลงนาม พรอ้มลงนามรบัรอง ทัง้นี้ เอกสารทัง้หมด
ต้องได้รบัการลงลายมือชื่อโดย Notary Public และรบัรองโดยสถานทูตไทย หรอืสถานกงสุลไทยใน
ประเทศทีเ่อกสารไดจ้ดัท า (Authentication) ทีม่อีายไุมเ่กนิ  6 เดอืนนบัแต่วนัออกจนถงึวนัใชส้ทิธ ิ

 
5 เอกสารการช าระเงิน/หลกัฐานการช าระเงิน 

5.1 ใหผู้ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิี่ประสงค์จะใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญัของบรษิทัฯ กรอกขอ้มูลในใบแจง้การช าระเงนิ (Bill 
Payment) ที่แนบมาพร้อมกับแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเท่านัน้ โดยกรอก Ref.1 
หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื Ref.2 เลขบตัรประชาชนหรอืเลขทีห่นังสอืเดนิทาง และช าระเงนิสดไดท่ี้ บมจ. ธนาคาร
ไทยพาณิชย ์ทุกสาขาทัว่ประเทศ ช่ือบญัชี “บริษัทหลกัทรพัย ์ดาโอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เพื่อ
จองซ้ือหุ้น” เลขท่ีบญัชี 049-3-14389-9 โดยสามารถช าระเงนิค่าใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญัได้ระหว่างเวลา 9.00 น. 
ของวนัที ่9 ธนัวาคม 2565 ถงึเวลา 15.30 น. ของวนัที่ 16 ธนัวาคม 2565 พรอ้มน าส่งหลกัฐานการโอนเงนิ และ
ยืน่พรอ้มเอกสารทีใ่ชใ้นการยืน่ความจ านงการใชส้ทิธภิายในเวลา 15.30 น. ของวนัที ่16 ธนัวาคม 2565 
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5.2 กรณีที่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิประสงค์จะใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญั และช ำระค่ำหุ้นดว้ย เชค็/ดรำฟท์/แคชเชยีร์เชค็ 
จะตอ้งสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้ากส านักหกับญัชใีนเขตกรุงเทพฯ ภายใน 1 วนัท าการ เท่านัน้ โดยขดีคร่อมเฉพาะ
สัง่จ่าย “บรษิทัหลกัทรพัย ์ดาโอ (ประเทศไทย)  จ ากดั (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุน้” พรอ้มน าส่งส าเนาหลกัฐานการ
ช าระเงนิ (Bill Payment) ไมเ่กนิวนัที ่14 ธนัวาคม 2565 เวลา 11.00 น. 

5.3 กรณีที่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิประสงค์จะใชส้ทิธซิื้อหุ้นสามญั และช ำระค่ำหุ้นโดยกำรโอนผ่ำนระบบบำทเนต
(BAHTNET) โดยสัง่จ่าย ชื่อบัญชี “บรษิัทหลกัทรพัย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น” 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) สาขาถนนวทิยุ เลขที่บญัช ี049-3-14389-9 โดยสามารถช าระเงนิค่าใช้
สทิธซิื้อหุ้นสามญัได้ในระหว่างเวลา 9.00 น. ของวนัที่ 9 ธนัวาคม 2565 2565 ถงึเวลา 11.00 น. ของวนัที่ 16 
ธันวาคม 2565 การโอนเงินผ่านระบบบาทเนตผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนและ/หรือ
คา่ธรรมเนียมอื่นใดทีเ่กดิจากการท าธุรกรรมโอนเงนิทัง้หมด 
 

ทัง้นี้ การใชส้ทิธซิื้อหุ้นสามญัดงักล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใช้สทิธไิดร้บัมอบหลกัฐาน
ประกอบการใชส้ทิธติามทีก่ล่าวขา้งต้น และเรยีกเก็บเงนิจานวนดงักล่าวไดแ้ล้วเท่านัน้ หากตวัแทนรบัแจง้ความจ านงใน
การใชส้ทิธไิม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของบรษิทัฯ และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ความ
จ านงในการใชส้ทิธ ิจะถอืว่าผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธแิสดงเจตนายกเลกิการใชส้ทิธซิื้อหุ้นสามญัในครัง้นัน้ ๆ บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธใินการรบัจองทางไปรษณียแ์ละช าระดว้ยเงนิสด 

 
รายละเอยีดและเงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนือจากทีก่ล่าวมาขา้งต้น โปรดพจิารณาจากขอ้ก าหนดว่าดว้ยสทิธแิละหน้าที่

ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธแิละผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุ้นสามญัของบรษิัท สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
ตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ซึง่สามารถดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ที ่http://www.sabuytechnology.com 
หากมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ กรุณาตดิต่อสอบถามทีส่ถานทีต่ดิต่อขา้งตน้ ในวนัและเวลาท า
การ (จนัทร ์– ศุกร ์เวลา 09.00 น. ถงึ 17.00 น.) 

 
จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 

ขอแสดงความนับถอื 
 

_______________________________________ 
(นางสาวดวงฤทยั ศรวีรมย)์ 

(เลขานุการบรษิทั) 
 

 

http://www.sabuytechnology.com/


 เลขท่ีแบบแจง้ความจ านง / Intention notification number ………………………………………… 

แบบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  “SABUY-W2 รอบท่ี 1” 
Form of notice to exercise the Warrants of Sabuy Technology Public Company Limited “SABUY-W2 Exercise Period No. 1” 

เรียน   คณะกรรมการบริษทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)                                                                                                                     วนัท่ียืน่ความจ านงการใชสิ้ทธิ ……………………………………………………… 
To      The Board of Directors of Sabuy Technology Public Company Limited                                                                                            Date to notify the intention to exercise 

              ขา้พเจา้ (นาย / นาง / นางสาว / นิติบุคคล) .............................................................................................................................  วนั/เดือน/ปีเกิด ........................................................................ สัญชาติ ................................ เพศ ......................................  
              I/We (Mr. / Mrs. / Miss / Juristic Person)                                                                                                                                Date of Birth                                                                             Nationality                            Gender                   
              อาชีพ .........................................................ท่ีอยูเ่ลขท่ี ................................ ตรอก/ซอย ........................................... ถนน........................................  แขวง/ต าบล ......................................... เขต/อ าเภอ ..........................................................................  
              Occupation                                                 Address number                        Lane/Soi                                                Road                                          Sub-district                                           District                                           
              จงัหวดั ...................................................... รหสัไปรษณีย ์................................................. ประเทศ .......................................................................... หมายเลขโทรศพัท.์..........................................................................................................................  
              Province                                                     Postal Code                                                      Country                                                                            Telephone number                                                            

                           □ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย   เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน .……………………….……….……………        □ บุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว   เลขท่ีหนงัสือเดินทาง / ใบต่างดา้ว ………………………… 
                                     Thai individual person             Identification card number                                                                                               Foreign individual person        Passport number 
                           □ นิติบุคคลสัญชาติไทย           เลขทะเบียนนิติบุคคล .………………………………………………………       □ นิติบุคคลซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว           เลขทะเบียนนิติบุคคล .…………………………………..… 
                                    Thai juristic person              Corporate registration number                                                                                         Foreign juristic person                  Corporate registration number 

โปรดแนบหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง / Please attach a certified true copy of supporting documents for the exercise of the Warrants 
ในฐานะผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)  (“บริษทัฯ”) ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ตามรายละเอียดต่อไปน้ี 
being a Warrant Holder of Sabuy Technology Public Company Limited (the “Company”), I/We hereby intend to exercise the rights to purchase the Company’s ordinary shares as stated below: 

จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิ (หน่วย) 
Number of Warrants to be exercised (Unit) 

อัตราการใช้สิทธิ (วอแรนท์ : หุ้น) 
Exercise Ratio (Warrant : Share) 

จ านวนหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธิ (หุ้น) 
Number of ordinary shares derived 

From the exercise of Warrants (Shares) 

ราคาใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ 
(บาท/หุ้น) 

Exercise Price  
(Baht per share) 

รวมเป็นเงินที่ต้องช าระในการจองซ้ือหุ้นสามัญ (บาท) 
Totaling of payment of the subscribed shares (Baht) 

 1 : 1.   5.00  

             พร้อมน้ี ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัดงักล่าว ท่ีธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัท าการ ช าระโดย 
              I/We herewith submit the payment to purchase such ordinary shares that can be collected in Bangkok within 1 Business day which paid by 
                         □ เช็คบุคคล Cheque                      □ แคชเชียร์เช็ค Cashier’s Cheque                   □ ดร๊าฟท ์Bank Draft                  □ เงินโอน Money Transfer 
                         เลขท่ีเช็ค / Cheque Number .......................................... ลงวนัท่ี / Dated....................................... ธนาคาร / Bank ................................................. สาขา / Branch..................................................... 
                        สั่งจ่าย “บริษทัหลกัทรัพย ์ดาโอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เพื่อจองซ้ือหุน้ ” บญัชีเลขท่ี 049-3-14389-9 ประเภทบญัชี กระแสรายวนั ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั )มหาชน(  สาขา ถนนวิทย ุ
                         Payable to “DAOL Securities (Thailand) Public Company Limited for Share Subscription”, Account number 049-3-14389-9, Current account, Siam Commercial Bank Plc., Wireless Road Branch. 
             ขา้พเจา้ไดส่้งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิ / ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ และขอรับทอนใบส าคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) ดงัน้ี 
             I/We hereby deliver the Warrant Certificate(s) / Warrant Substitute and request for the return of the remaining Warrants, which are not exercised (if any) as follows: 
                         □ ส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิ จ านวน .....................................................................ใบ ตามรายละเอียดดงัน้ี            Amount of delivered Warrants ………………………………..…… certificate(s) with the following details: 
                                  เลขท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ ................................................ จ านวนหน่วย ..............................................หน่วย       Warrant Certificate(s) number ………………………………. amount ……………..…………….. units 
                                  เลขท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ ................................................ จ านวนหน่วย ..............................................หน่วย       Warrant Certificate(s) number ………………………………. amount ……………….…….....….. units 
                                  รวมจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีส่งมา ................................................................................................หน่วย        Total number of delivered Warrants ……..………………………………..……….…......….…. units 
                                  จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถา้มี) ....................................................................................หน่วย        Amount of the remaining Warrants which are not exercised (if any) …......……........................…. units 
                        □ ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ เลขท่ี …………………………. จ านวน ..................................................หน่วย        Warrant Substitute number ……………….…………………. amount …………...….………..….. units 
              เม่ือขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัดงักล่าว ขา้พเจา้ตกลงใหบ้ริษทัฯ ด าเนินการส่งมอบหุน้ ดงัน้ี (โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) : 
              Upon being allocated the subscribed shares, I / We agree that the Company shall deliver the shares as follow (Please choose one only) : 
                         □ ใหอ้อกใบหุน้ส าหรับหุน้ท่ีไดรั้บการจดัสรรในนามของ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการใหบ้ริษทั............................................................................ 
                                   สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี ……..……….…... (ระบุช่ือใดช่ือหน่ึงตามรายช่ือท่ีปรากฏดา้นหลงัแบบฟอร์มน้ี) น าหุ้นนั้นเขา้ฝากไวก้บั “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” 
                                   เพื่อเขา้บญัชีซ้ือขายหุน้เลขท่ี ……………………….………………………………………………..……..  ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันั้น 
                                   Issue a certificate for the allotted shares in the name of  “the Thailand Securities Depository Co., Ltd. for Depositors” and proceed for ………………………………………….………. 
                                   Participant number ……..……….…. (specify one of the companies listed on the back of this form), to deposit the said shares with the “Thailand Securities Depository Co., Ltd. 
                                   for depositors” for my / our share trading account number ……………………….……………………….., maintained at such company. 
                         □ ใหอ้อกใบหุน้ส าหรับหุน้ท่ีไดรั้บการจดัสรรในนามของขา้พเจา้และส่งใบหุน้ใหแ้ก่ขา้พเจา้ทางไปรษณีย ์โดยขา้พเจา้อาจไดรั้บใบหุน้ภายหลงัจากท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรับหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรัพย ์ 
                                   จดทะเบียน และอนุญาตใหท้ าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 
                                   Issue a certificate for the allotted shares in my / our name and deliver it to me by mail / us whereby, I / We may obtain the share certificate after the Stock Exchange of Thailand has approved the listing of the said new  
                                   shares and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand. 
              ขา้พเจา้ตกลงยนืยนัวา่จะไม่เพิกถอนการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั และหากขา้พเจา้ไม่ส่งใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัท่ีไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบร้อย พร้อมดว้ย เช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท ์มาถึงบริษทัฯ ภายในก าหนด
ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ หรือหาก เช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท ์ท่ีสั่งจ่ายไม่ผา่นการเรียกเก็บ ใหถื้อวา่การแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ 
              I/We hereby confirm that this subscription is irrevocable. If I/We do not return this duly completed Form of notice to exercise the Warrants, with payment (Cheque, Cashier’s Cheque or Bank Draft) to the Company within the period for the 
notification of the intention to exercise the Warrants or the Cheque, Cashier’s Cheque or Bank Draft has not been honored, it shall deem that the notification of the intention to exercise the Warrant is nullified without being exercised. 

ลงช่ือ/Signed ..................................................................................... ผูจ้องซ้ือหุน้สามญั / Subscriber 
                                                                                                                                                                                                                                                                 (                                                                                             ) 

หลกัฐานการรบัแบบแจง้ความจ านงในการใช้สิทธิของ SABUY-W2 รอบท่ี 1 (ผู้จองซ้ือโปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย) 
SUBSCRIPTION RECEIPT for SABUY-W2 Exercise Period No. 1 (SUBSCRIBER PLEASES ALSO FILL IN THIS PORTION) 

วนัท่ี / Date …………………………………………….. เลขท่ีใบจอง / Subscription Number ……………………………………………... 
บริษทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)  ไดรั้บเงินจาก (ช่ือตามใบจอง) ……………………………………………………………...…..…. เพื่อใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ SABUY-W2 
Sabuy Technology Public Company Limited has received money from (Name of subscriber)                                                                        to purchase the ordinary shares of Sabuy Technology Public Company Limited under Warrants “SABUY-W2” 

จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิ (หน่วย) 
Number of Warrants to be exercised (Unit) 

อัตราการใช้สิทธิ (วอแรนท์ : หุ้น) 
Exercise Ratio (Warrant : Share) 

จ านวนหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธ ิ(หุ้น) 
Number of ordinary shares derived 

From the exercise of Warrants (Shares) 

ราคาใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น) 
Exercise Price (Baht per share) 

รวมเป็นเงินที่ต้องช าระในการจองซ้ือหุ้นสามัญ (บาท) 
Totaling of payment of the subscribed shares (Baht) 

 1 : 1  5.00  

             □ เช็ค Cheque                  □ แคชเชียร์เช็ค Cashier Cheque                 □ ดร๊าฟท ์Bank Draft                 □ เงินโอน Money Transfer 
               เลขท่ีเช็ค / Cheque Number ..................................................... ลงวนัท่ี / Dated................................................... ธนาคาร / Bank ................................................................ สาขา / Branch............................................................................................. 
□ ออกใบหุน้ในนามบริษทัศูนยรั์บฝากฯ เพื่อ /Issue the share certificate in the name of TSD for สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี/Participant number..............................บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ลขท่ี/Securities trading account No………………….………….……. 
□ ออกใบหุน้ในนามผูจ้อง / Issue the share certificate in the name of subscriber 

เจา้หนา้ท่ีผูรั้บมอบอ านาจ / Authorized Officer ……………………………………………………….. 

 



ชื�อหุน้ RO............................................................

(เพื�อธุรกจิ)

(เพื�อธุรกจิ)

ชื�อหุน้ RO............................................................บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน)

82/2 อาคารซีอารซีทาวเวอร์ ช� ัน 9,18, 39, 52 ออลซีซ ั�นส์เพลส ถนนวิทย ุ       

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330          โทร. 02-351-1801

เลขประจําตัวผู้เสียภาษี  0107561000234

เพื�อเข้าบัญชี  บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน) เพื�อจองซื�อหุ้น                          

KTBST Scurities PCL. For Share Subscription

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน)

82/2 อาคารซีอารซีทาวเวอร์ ช� ัน 9,18, 39, 52 ออลซีซ ั�นส์เพลส ถนนวิทย ุ       

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330          โทร. 02-351-1801

เลขประจําตัวผ ู้เสียภาษี  0107561000234

เพื�อเข้าบัญชี  บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน) เพื�อจองซื�อหุ้น                          

KTBST Scurities PCL. For Share Subscription

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น

DAOL Securities (Thailand) Public Company Limited for Share Subscription

DAOL Securities (Thailand) Public Company Limited for Share Subscription

Warrant Exercise

Warrant Exercise

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์

maepapim.k
Stamp

maepapim.k
Stamp
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