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ใบจองซือ้เลขที่................................................ 
แบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท  โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) (SONIC - W1) 

Subscription Form to Exercise the Right to Purchase Ordinary Shares of Sonic Interfreight Public Company Limited  (SONIC - W1) 
 

โปรดกรอกข้อความในช่องด้านลา่งน้ีด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน (Please fill in the completed information) 

ในฐานะผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุน้ส ามญัของบรษิัท ขา้พเจา้มีความประสงคท์ี่จะขอใชส้ิทธใินการจองซือ้หุน้ส ามญัของบริษทั โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) ตามรายละเอียดต่อไปนี ้
จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดง 

สิทธิท่ีขอใช้สิทธิ (หน่วย) 
จ านวนหุ้นสามัญท่ีได ้

จากการขอใชส้ิทธิ (หุ้น) 
อัตราการใช้สิทธ ิ

ราคาใช้สิทธ ิ
(บาทต่อหุ้น) 

รวมเป็นเงินท้ังสิน้ 
(บาท) 

  ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุน้สามญั 1 หุน้ 1.00  

       โดยสั่งจ่ายบญัชี “บมจ. โซนิค อินเตอรเ์ฟรท” / payable to “ Sonic Interfreight Public Company Limited ”   
(โดยเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟ จะตอ้งสามารถเรยีกเกบ็ไดใ้นกรุงเทพมหานคร สามารถท าไดถ้ึงวนัที่ 19 ตลุาคม 2564 เวลา 11.00 เท่านัน้) (for Cheque or cashier Cheque or Draft must be cleared at a clearing house in Bangkok within 
October 19,2021 11.00 a.m. only)  
      โอนเงินเขา้บญัชีเงนิฝากออมทรพัย ์ชื่อบญัชี “บมจ. โซนิค อินเตอรเ์ฟรท” / transfer to saving account name “ Sonic Interfreight Public Company Limited  ” เลขทีบ่ญัชี 404-1-66264-1 / Account number 404-1-66264-1 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) สาขาถนนรชัดาภิเษก (เซ็นทรลัพระราม 3) บญัชีเงินฝากออมทรพัย ์/Bank of Ayudhya Public Company Limited, Ratchadaphisek Road Branch (Central Rama 3) / Savings  Account , พรอ้มแนบส าเนา Slip 
การโอนมาพรอ้มนีด้ว้ย / With a copy of pay-in slip enclosed.  

ขา้พเจา้ไดส้่งมอบใบส าคญัแสดงสทิธิและขอรบัทอนใบส าคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) ดงันี ้/ I have delivered the warrant certificates and request to receive the part of warrants that are not exercised back (if any)  
ส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธจิ านวน / Amount of delivered Warrants ……………………………............................................................................................……………………….. ใบ/ certificate (s) ตามรายละเอียดดงันี ้/ with the following details  
เลขที่ใบส าคญัแสดงสทิธิ / Warrant Certificate (s) No. ………………………………….....................................…………………… จ านวน/ Amount ………………………..........................................................………………………….. หน่วย/ Units  
จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ขอรบัทอน (ถา้ม)ี / Amount of unexercised warrants to be returned (if any) ………………………….......................................................................................................………………………….. หน่วย/ Units 
การส่งมอบหลกัทรัพย ์
เมื่อขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัดงักล่าวแลว้ ในการส่งมอบหุน้ขา้พเจา้ตกลงใหบ้ริษัทด าเนนิการดงัต่อไปนี ้(โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง)   
If I/We am/are allotted the said Shares, I/We agree to have either of the following processed by the Company (Choose one only)  
  แบบไร้ใบหุ้น น าหุน้เขา้บญัชซีือ้ขายหลกัทรพยข์องตนเอง: ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจ านวนที่ไดร้บัจดัสรรไวใ้นชื่อ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนนิการให ้บริษทัหลกัทรพัย.์................................................. 

สมาชิกผูฝ้ากเลขที่ ................................................................................................................................................. น าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยซ์ึ่งขา้พเจา้มีอยู่กบับรษิัทนัน้  
บญัชเีลขที่ ................................................................................................................................................................................................ (ชื่อบญัชีทีซ่ือ้ขายหลกัทรพัยต์อ้งเป็นชื่อเดยีวกบัผูจ้อง มิฉะนัน้จะด าเนินการออกใบหุน้ในชื่อผูจ้องซือ้แทน) 

       Scripless Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor” for the allotted Shares and assign for Participant name…………............................…………………………………………….  
       TSD member no. ………………………….. To deposit the said Shares with the Thailand Securities Depository Co., Ltd. (“TSD”) for my/our securities a/c no. ………………………………………………………………………………….. 
       Maintained at the said TSD member company. (The name of the trading account must be the same as the subscriber. Otherwise, share certificates will be issued in the name of the subscriber instead) 
  น าใบหุ้นเขา้ฝากบญัชีของผู้ออกหลักทรัพย ์ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจ านวนที่ไดร้บัการจดัสรรในนามของ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั โดยน าเข้า

บญัชีของบรษิัทที่ ออกหลกัทรพัย ์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรพัยใ์นภายหลงัผูจ้องซือ้หุน้จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราที่ บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด  
Issue Account Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities     Depository Co., Ltd.” For the allotted Shares and deposit the said Shares with TSD under issuer account for my name account number 600 (for 
issuing a Share certificate later, subscriber shall pay the fees as specified by TSD)  

  แบบรับเป็นใบหุ้น ใหอ้อกเป็นใบหุน้สามญัตามจ านวนที่ไดร้บัจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อของขา้พเจา้และจดัส่งใบหุน้ใหข้า้พเจา้ทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยขา้พเจา้ยินดีมอบหมายใหบ้ริษัทด าเนนิการใดๆ เพื่อท าใหก้ารจดัท าใบหุน้และส่งมอบ   ใบหุน้ใหแ้ก่
ขา้พเจา้ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัใชส้ิทธซิือ้หุน้ 
Scrip Issue a share certificate in my/our name for the allotted Shares and deliver the share certificate to me/us by registered mail according to the address stated in the  shareholder register. I/We agree to have the Company  
do the necessary to have the share certificate issued and delivered to me/us within 15 business days from exercise date. 

ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะจองซือ้หุน้สามญัดงักล่าว และจะไม่ยกเลกิการจองซือ้หุน้สามญันี ้แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งแบบแสดงความจ านงการใชส้ิทธิทีจ่ะซือ้หุน้สามญัทีไ่ดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบรอ้ยรอ้ยพรอ้มเงินโอนเขา้บญัชี มาถึงบริษัท 
ภายในระยะเวลาการแจง้ความจ านงใชส้ิทธิ หรือ เชค็ / แคชเชียรเ์ช็ค / ดร๊าฟ ไม่ผ่านการเรียกเก็บเงินจากธนาคาร ใหถ้ือว่าขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะใชส้ิทธกิารจองซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ  ขา้พเจา้รบัทราบและยินยอมใหบ้ริษัทเก็บรวบรวม  
ใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูของขา้พเจา้เพื่อวตัถุประสงคข์า้งตน้ 
I/We hereby undertake to purchase the said Shares and shall not revoke this subscription. If I/We do not return this duly completed subscription form with payment has not been honored within the exercise period. I/We may be 
deemed to have not exercised my/our subscription rights. I acknowledge and agree that the Company collects, uses and discloses my information for the above purposes. 
 

  
                           การลงทุนในหุน้ย่อมมีความเสี่ยง / Please be aware of the risk involved in stock investment                                                         ลงชื่อ........................................................................................................ผูจ้องซือ้ / Subscriber  
ก่อนการตดัสินใจจองซือ้หลกัทรพัย ์ควรศึกษาขอ้มลูอย่างรอบคอบ / Please read the relevant information carefully before subscription                          (…………………………….........................……………………………..) 
 

หลักฐานการใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามัญของบริษัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนและชัดเจน) / SONIC - W1 
 

                  เจา้หนา้ที่ผูร้บัมอบอ านาจ ………………………………………………………  

วนัที่ยื่นความจา นงการใชสิ้ ทธิ/ Date to notify the intention to exercise  
  14 ตลาุ คม 2564 / October 14,2021             15 ตลาุ คม 2564 / October 15,2021              18 ตลาุ คม 2564 / October 18,2021             19 ตลาุ คม 2564 / October 19,2021          20 ตลาุ คม 2564 / October 20,2021    
 บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขประจา ตวัประชาชน  ……………………………………………………… บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว เลขที่ใบต่างดา้ว/หนงสือั เดินทาง ....................................................................................................................                               
 นิตบิุคคลสญัชาติไทย เลขทะเบียนนิตบิุคคล…...…………………………………………………………………………………       นิติบุคคลสญัชาตติ่างดา้ว เลขทะเบยีนนติบุคิ คล………………………………………………………………..……  
ชื่อ   นาย   นาง   นางสาว   นิติบคุคล …….……………………………………………………………………………        นามสกุล…...........................................................................................................................................................                                                                                                                           
วนั/เดือน/ปีเกิด..…………………………    เพศ   …………………………  สญัชาต…ิ….………………………………………..        อาชีพ……............................................................................................................................................................                                                                                                                          
บา้นเลขท……ี่ …………………………...   หมทูี่  …………………………  ตรอก/ซอย……………………………………………       ถนน……….………………………………   แขวง/ตา บล ........................................................................................ 

เขต/อา เภอ……………………………….  จงัหวดั …………………………  รหสไั ปรษณี  …………………………………………      E-mail…...……………………………….... โทรศพทั  ์(มือถือ)..................................................................................                                                                     

รวมเป็นเงินที่ตอ้งชา ระในการใชสิทธิ้ ที่จะซอ้ืหนุ้สามญั / Total payment for shares subscription ………………………………………………. บาท / Baht (…………………………………………………………………………………..........……………)   
ขา้พเจา้ไดช้า ระเงินค่าจองซอ้ืหนุ้สามญัดงักล่าวโดย / I/We herewith make the payment for share subscription by                                        เงินโอน                                      ดร๊าฟท  ์                                                    เช็ค 
เลขที่เช็ค / ดร๊าฟท..์ .......................................................................ลงวนัที่ / Date …………………......…….……… ธนาคาร / Bank ..................................................................... สาขาที่โอน / Branch ………………………………………………….  

วนัที่จองซอ้ื               14 ตลาุ คม 2564                 15 ตลาุ คม 2564                 18 ตลาุ คม 2564                 19 ตลาุ คม 2564                  20 ตลาุ คม 2564              ใบจองซอ้ื เลขที่ / No. ……………………………….............................   
บริษัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จา กด ั (มหาชน)  ไดร้บเั งนิจอง (ชื่อตามใบจอง) ………………………......………….……………….................................……….…………………… เพื่อจองซอ้ืหนุ้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จา กด ั (มหาชน) 
จา นวน …………………….......................................……..…………….....................................……….. หนุ้ ในราคาหุน้ละ 1 บาท รวมเป็นเงนิ ……………………………..........................................................................……….……………….. บาท  
โดยชา ระเป็น    เงินโอน          ดร๊าฟท ์ เช็ค 
เลขที่เช็ค / ดร๊าฟท..์ ....................................................................................วนัที่ …………..................…………….……… ธนาคาร......................................................................... สาขา ……………………………………………. โดยดา เนินการดงนั  ้ี
 แบบไรใ้บหนุ้ นา หนุ้สามญัเพิ่มทนุเขา้บญัชซีอ้ืขายหลกทั รพยั ขอ์ งตนเอง โดยออกใบหนุ้ในนาม บจ.ศนูยร์บฝาั กฯ เพื่อผฝูา้ ก” และดา เนนิการให บร้ ิษทัหลกัทรพยั ...์ ................................................................................................................................. 
      เลขที่สมาชิกผูฝา้ ก ............................................................................................................................................บญัชีซอ้ืขายหลกทั รพยั เ์ลขที่ ........................................................................................................................................................  
 นา ใบหนุ้เขา้ฝากบญัชีของ  บจ.ศนูยร์บฝาั กฯ  โดยเขา้บญัชีผอู้อกหลกทั รพัย ส์ มาชิกเลขที่ 600 เพื่อขา้พเจา้ 
  แบบรบใั บหนุ้ ออกใบหนุ้ในนามผจู้องซอ้ื 
กรณีไม่ไดร้บกั ารจดสรั รหลกทั รพัยห์รือไดร้บกั ารจดสรั รหลกทั รพยั ไ์ม่ครบตามจา นวนหลกัทรพยั ท์จ่ีองซอ้ื ขา้พเจา้ตกลงใหด้า เนินการดงต่ั อไปน ้ี(โปรดเลือกเพียง 1 ช่อง) 
  โอนเงินเขา้บญัชีของขา้พเจา้ ธนาคาร..................................................................................................สาขา...............................................................................................เลขที่บญัชี……………………..................................................……….. 
  จ่ายเป็นเช็คขดีคร่อมส่งจั ่ายเฉพาะในนามขา้พเจา้และจดส่งตาั มที่อยู่ที่ปรากฎในทะเบียนผถูือหุ้ น้ทางไปรษณียลงทะเ์ บยีน 



 

 
BROKER 

ผู้ฝากเลขท่ี ช่ือบริษัท ผู้ฝากเลขท่ี ช่ือบริษัท 

2 บริษัทหลักทรัพย ์ทิสโก้ จ ากัด   32 บริษัทหลักทรัพย ์เคทีบีเอสที จ ากัด (มหาชน) 

3 บริษัทหลักทรัพย ์คันทรี่ กรุ๊ป จ ากัด  (มหาชน)  33 บริษัทหลักทรัพย ์ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน)  

4 บริษัทหลักทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด   34 บริษัทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

5 บริษัทหลักทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากัด (มหาชน) 38 บริษัทหลักทรัพย ์เออีซี จ ากัด  (มหาชน)           

6 บริษัทหลักทรัพย ์ภัทร จ ากัด  (มหาชน) 48 บริษัทหลักทรัพย ์ไอรา่ จ ากัด (มหาชน) 

7 บริษัทหลักทรัพย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากัด 50 บริษัทหลักทรัพย ์เอแอสแอล จ ากัด 

8 บริษัทหลักทรัพย ์เอเชีย พลสั จ ากัด (มหาชน)  52 บริษัทหลักทรัพย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากัด 

10 บริษัทหลักทรัพย ์เมอรร์ิล ลินช ์(ประเทศไทย) จ ากัด   200 บริษัทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

11 บริษัทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) 211 บริษัทหลักทรัพย ์ยูบเีอส (ประเทศไทย) จ ากัด 

13 บริษัทหลักทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  213 บริษัทหลักทรัพย ์เอเซีย เวลท ์จ ากัด 

14 บริษัทหลักทรัพย ์โนมูระ พัฒนสิน จ ากดั (มหาชน)  221 บริษัทหลักทรัพย ์เมอรช่ั์น พารท์เนอร ์จ ากัด 

15 บริษัทหลักทรัพย ์แอพเพิล เวลธ ์จ ากัด (มหาชน) 224 บริษัทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 

16 บริษัทหลักทรัพย ์ธนชาต จ ากัด  (มหาชน) 225 บริษัทหลักทรัพย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด  

19 บริษัทหลักทรัพย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด 229 บริษัทหลักทรัพย ์เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากัด 

22 บริษัทหลักทรัพย ์ทรีนิตี ้จ ากัด 230 บริษัทหลักทรัพย ์โกลเบลก็ จ ากัด 

23 บริษัทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จ ากัด 244 บริษัทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จ ากัด 

26 บริษัทหลักทรัพย ์ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 247 บริษัทหลักทรัพย ์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จ ากัด 

27 บริษัทหลักทรัพย ์อารเ์อชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 248 บริษัทหลักทรัพย ์เคที ซีมิโก้ จ ากัด 

29 บริษัทหลักทรัพย ์กรุงศรอียธุยา จ ากัด (มหาชน) 924 บริษัทหลักทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 

30 บริษัทหลักทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 
  

SUB BROKER 

236 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 243 บริษัทหลักทรัพย ์เพื่อธุรกจิหลักทรัพย ์จ ากัด (มหาชน) 

242 บริษัทหลักทรัพย ์ซิตีค้อรป์ (ประเทศไทย) จ ากัด 245 ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

CUSTODIAN 

301 ธนาคารซิตีแ้บงก ์เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)  328 ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากัด (มหาชน) 

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน)  329 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรพัยส์ิน 330 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (เพื่อตราสารหนี)้ 

304 ธนาคารฮอ่งกงและเซ่ียงไฮ้ แบงกิง้ คอรป์อเรช่ัน จ ากัด  334 บริษัทหลักทรัพยเ์พือ่ธุรกิจหลักทรพัย ์จ ากัด (มหาชน) (คัสโตเดีย้น) 

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  336 ธนาคารเกยีรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) 

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพยสิ์น 337 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

311 ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอรป์อเรทแอนดอ์ินเวสเม้นทแ์บงก ์ 339 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) (เพือ่รับฝากทรพัยสิ์น) 

312 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์  (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 340 ธนาคารเจพีมอรแ์กน เชส (เพือ่ค้าตราสารหนี)้ 

315 ธนาคารนครหลวงไทย จ ากัด (มหาชน) เพื่อผูฝ้ากหลักทรพัย ์ 341 บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 343 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) 

320 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ (เพื่อรับฝากทรพัยสิ์น)  344 บริษัทหลักทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เพื่อรับฝาก
ทรัพยส์ิน 

324 ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) 345 ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) เพือ่รับฝากทรพัยสิ์น 
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