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25 November 2015 

Re: Notification for the Last Exercise of WHA W2 Warrants  

To:  WHA W2 Warrants Holders 
 

Enclosure Form for Exercise of WHA W2 Warrants  
 

In reference to Warrants to Purchase Ordinary Shares of the Company No. 2 issued 
and offered by WHA Corporation Public Company with one exercise date being on 14 
December 2015, the Company hereby informs that the Warrants will be due on 14 December 
2015, which is the Last Exercise Date.  In order to comply with the payment system of the 
Stock Exchange of Thailand (“SET”), the Company, therefore, requests the SET to suspend 
the trading of WHA W2 Warrants or posting of SP Sign from 18 November 2015 to 14 
December 2015 and delist WHA W2 Warrants from being the listed securities from 15 
December 2015 onwards. 

In this regard, the Company would like to provide the information regarding the 
notification of the intention for the last exercise of WHA W2 Warrants as follows:  

1. Closing Date of Register Book to suspend transfer of WHA W2 Warrants  

The Company will arrange to close the register book of WHA W2 Warrants 
from 23 November 2015 to 14 December 2015, totaling 21 days prior to the last Exercise 
Date.  

2. Trading suspension period of the WHA W2 Warrants (posting of SP sign)  

The Company requests the SET to suspend the trading of WHA W2 Warrants 
or posting of SP sign on WHA W2 Warrants from 18 November 2015 to 14 December 2015.  

3. Expiration of WHA W2 Warrants  

From 15 December 2015 onwards, WHA W2 Warrants will be expired and is 
no longer securities listed on the SET. 

4. Period for the notification of the intention to exercise the Warrants (the 
Last Exercise of the Warrants)  

The WHA W2 Warrant Holders may notify their intention to exercise the 
Warrants from 9:00 a.m. – 3:30 p.m. of each Business Day within 15 days prior to the 
Exercise Date i.e. notifying the intention from 27 and 30 November 2015, 1 – 4 December 
2015, 8, 9 and 11 December 2015 (9 business days in total) from 9:00 a.m. until 15:30 p.m. 

5. The Last Exercise Date  

14 December 2015  
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6. Exercise Ratio and Exercise Price  

One unit of WHA W2 Warrants will be entitled to purchase one ordinary share 
at the price of Baht 2.70 per share. 

The Company shall issue ordinary shares in a non-fractional number not exceeding 
the number of the unit of Warrants to be exercised times by the Exercise Ratio (there will be 
no fraction because one unit of Warrants is entitled to purchase one ordinary share).  The 
amount for payment required for the exercising shall be calculated by applied the numbers of 
entitled shares to be time by the exercise price. 

7. Documents and evidence for the notification of the intention to exercise 
the Warrants  

The Warrant Holders who wish to exercise the right to purchase the ordinary 
shares shall submit documents as follows: 

7.1 Exercising via a Warrant Certificate or a Warrant Substitute 

7.1.1 Submit the completed form for the notification of the intention 
to exercise the Warrants, as appeared in the Enclosure herewith (the “Form to exercise the 
Warrants”) signed by the Warrant Holders to the warrant agent. The Warrant Holders may 
obtain the Form to exercise the Warrants at the place to exercise the Warrants or download 
the form from the Company’s website (http://wha.listedcompany.com/warrant.html).  

7.1.2 Deliver the Warrant Certificate or the Warrant Substitute as per 
the form prescribed by the Thailand Securities Depository Company Limited (“TSD”) in the 
amount specified in the Form to exercise the Warrants to the warrant agent. 

7.2 Exercising in the scripless system  

The Warrant Holders who wish to exercise the Warrants must notify 
and submit to its broker a completed form to issue the Warrant Certificate or the Warrant 
Substitute as per the form prescribed by TSD. The broker will then inform TSD in order to 
issue the Warrant Certificate or issue the Warrant Substitute so as to be used it as evidence in 
exercising the right to purchase the Company’s ordinary shares in accordance with this 
Clause 7. 

For clarification of the details process, it is recommended that the 
Warrant Holders should contact your broker to ask for the detail and the period of time to 
proceed as referred to this Clause.  

7.3 Supporting Documents for the exercise of the Warrants 

1) Thai Individual : A certified true copy of the valid Identification 
Card or Civil Servant Identification or State 
Enterprise Employee Card which is not 
expired (in case of changes of name/last 
name which causes such name/last name to 
be different from the one stated in the 
Warrants, attach official documents issued 

http://wha.listedcompany.com/warrant.html
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by relevant government agencies, such as the 
name change notification or others). 

2) Foreign Individual : A certified true copy of valid Alien 
Certificate or passport which is not expired. 

3) Thai Juristic Person : A copy of the most updated company 
affidavit issued by the Ministry of 
Commerce within 1 year from the date of 
submitting the Exercise Notification Form 
certified by the Company’s authorized 
director(s), and certified true copy of the 
verification document(s) of such authorized 
director(s) in accordance to 1) or 2). 

4) Foreign Juristic Person :  A copy of the certificate of incorporation 
certified by the Notary public of the 
country issuing such certificate and 
certified by the authorized director(s), 
and certified true copy of the verification 
document(s) evidence supporting the 
identity of such authorized director(s) in 
accordance to 1) or 2) 

5) Custodian : A copy of the certificate of incorporation 
certified by the Notary public of the country 
issuing such certificate along with the 
evidence of appointment of such custodian, the 
power of attorney (if applicable), and certified 
true copy of the verification document(s) 
evidence supporting the identity of such 
authorized director(s) in accordance to 1) or 2) 

In this regard, if the Warrant Holders do not provide such evidence 
supporting the share subscription as mentioned above, the Company 
reserves the rights to deem that such Warrant Holders choose not to 
exercise the Warrants in such Exercise Date; however, the Company also 
reserves the rights to determine whether the Warrant Holders could exercise 
such Warrants 

8. Payment Method  

The Warrant Holders who wish to exercise the rights to purchase the ordinary 
shares shall make the payment through the warrant agent according to the amount specified in 
the form to exercise the Warrants as follows:  

8.1 Check, draft, bill of exchange, or payment order from the bank that can 
be drawn in Bangkok Metropolitan area when called within 1 Business Day from each of the 
Exercise Date provided that the date shall be not be later on 11 December 2015.  It is required 
to mark the crossed AC PAYEE ONLY to the “Asia Plus Securities Company Limited for 
Securities Subscription”. 
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8.2 Cash payment to the following bank account: 

Bangkok Bank Public Company Limited 
Branch : Sathorn  
Account No. : 142-310061-7 
Account Type : Current  Account 
Account Name : Asia Plus Securities Company Limited for Securities 
Subscription 

 
The deposit slip must be submitted to the warrant agent together with the 

notification of the intention to exercise the Warrants. 

The exercise of rights to purchase ordinary shares will be valid only if the 
payment has been collected. In the event that the payment cannot be collected for whatsoever 
reasons not caused by the warrant agent, it will be deemed that the Warrant Holders intend to 
cancel such exercise and correspondingly approve such cancellation, in which the rights to 
purchase the ordinary shares shall be deemed expired. The Warrant Holders shall be 
responsible for any related expenses and bank’s fees (if any). 

9. Contact Place for Exercise of the Warrants 
The Warrant Agent  
Asia Plus Securities Company Limited  
No. 175  9 Floor, Sathorn City Tower, South Sathorn Road, Thung Mahamek, 
Sathorn, Bangkok 10120 
Tel : 0-2680-1321, 0-2680-1324 และ 0-2680-1327   
Fax: : 0-2680-1733 
Website :  www.asiaplus.co.th 
Contact Person: Sineeya Nualjaem 

The Company does not accept any subscription by mail and in cash.  

10. Other conditions 

In the event that the Company does not obtain the completed evidence 
supporting share subscription, or completed form of the Warrants Certificates or Warrants 
Substitute or if the payment the Company received is less than the amount as specified in the 
Exercise Notification Form, or if the Company can indicate that the Exercise Notification 
Form submitted by Warrant Holders is incomplete or incorrect, the Warrant Holders must 
correct such mistakes within the Notification Period. If the Warrant Holders fail to correct 
such mistakes within such Notification Period, the Company shall deem that the Warrant 
Holders intend to cancel such exercise and correspondingly approve such cancellation, in 
which the rights to purchase the ordinary shares shall be deemed expired. The Company shall 
return the previously received payment and the Warrants Certificates or Warrants Substitute 
to the Warrant Holders by a registered mail within 14 days from the Exercise Date and the 
Company shall not be responsible for any interest or damage claim in any case.  

In case the Warrant Holders fail to make sufficient payment for the exercise, 
the Company solely reserves the rights to deem that the number of ordinary shares subscribed 
shall be equal to the amount of payment actually received from the exercised Warrants and at 
the Exercise Price of such period. Any action of the Company shall be deemed final and the 
Company deems that only partial exercise is made. For the Warrants Certificates or Warrants 
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ตัวแทนการรับจองจะไมรับการแสดงความจํานงการใชสิทธซิื้อหุนสามัญทางไปรษณียและไมรับชาํระ

เงินคาใชสิทธิซื้อหุนสามัญเปนเงนิสด 

10. เงื่อนไขอืน่ๆ 

หากบริษัท ไดรับหลักฐานใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิไมครบถวนหรือไมถกูตอง 

หรือจํานวนเงินท่ีบริษัทไดรับชําระไมครบตามจํานวนท่ีระบุไวในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธซิือ้หุนสามัญ หรือบริษัท 

ตรวจสอบไดวา ขอความท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ กรอกลงในแบบแสดงความจํานงการ

ใชสิทธิซื้อหุนสามัญน้ันไมครบถวนหรือไมถูกตอง ผูถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิจะตองทําการ

แกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาการแจงความจํานงใชสิทธิ หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ

ไมทําการแกไขใหถกูตองภายในระยะเวลาดงักลาว บริษัทจะถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใชสิทธิ

ซื้อหุนสามัญ และบริษัทจะจดัสงเชค็ ดราฟท ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคําส่ังจายเงินของธนาคารท่ีไดรับ (แลวแตกรณี) 

และใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิคืนใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 14 (สิบส่ี) วันนับจากวัน

กําหนดการใชสิทธิ  ใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธิน้ัน ๆ ส้ินสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ บริษัทจะไมรับผิดชอบตอดอกเบ้ีย

และ/หรือคาเสียหายอ่ืนใด ไมวากรณีใด ๆ  

ในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธ ิ ชําระจาํนวนเงินในการใชสิทธิไม

ครบถวน บริษัทมีสิทธิแตเพียงผูเดียวท่ีจะ ถือวาจํานวนหุนสามัญท่ีจองซื้อมจีํานวนเทากับจาํนวนท่ีจะไดรับตามจาํนวน

เงินในการใชสิทธิ ซึง่บริษัทไดรับชําระไวจริงตามราคาการใชสิทธใินขณะน้ัน การกระทําใดๆ ของบริษัทใหถือวาเปนท่ีสุด 

โดยบริษัทถือวามกีารใชสิทธิเพียงบางสวน และใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมมีการใชสิทธิ

ดังกลาว ใหถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริษัทตกลงใหถือเปนการยกเลิกการใชสิทธิโดยใหถือวา

หมดสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธดิังกลาวอีกตอไป 

จึงเรียนมาเพ่ีอทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(นางสาวจรีพร จารุกรสกุล) 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
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Substitute which are not exercised, it will be deemed that the Warrant Holders intend to 
cancel such exercise and correspondingly approve such cancellation, in which the rights to 
purchase the ordinary shares shall be deemed expired.

Please be informed accordingly.

Yours Sincerely,

(Miss Jareeporn Jarukornsakul)
Chief Executive Officer





                                                                                                                                                                                                                                                                                  เลขที่ใบจอง/Form No. ……..…………..……………… 

แบบฟอรมแสดงความจํานงการใชสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ ของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2 (WHA-W2) 

NOTIFICATION FORM FOR EXERCISE OF RIGHT TO PURCHASE COMMON SHARES OF WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 2 

                                                                                                                                                                                                       วันที่ยื่นความจํานงการใชสิทธิ/ Date to notify the intention to exercise………………………………. 
                                                                                                                                                                                                       ทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสทิธิเลขที่/ Warrant holder registration No. …………………………….. 
เรียน    คณะกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
To       The Board of Directors of WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล)………………………………………………………………………วนั/เดือน/ปเกิด …………………………………… สัญชาติ ……………………………… เพศ …………………… 
I/We (Mr./ Mrs./Miss/ Juristic Person)                                                                                                                Date or Birth                                                      Nationality                                                    Sex 

อาชีพ ……………………………………....ที่อยูเลขที่ ………….……..ตรอก/ซอย …………………………………. ถนน ………………………………………….….. แขวง/ตําบล ………………………………….………  
Occupation                                                      Address No.                        Lane/Soi                                                             Road                                                                          Sub-District                                                     

เขต/อําเภอ ………………………………จังหวัด ……………………………… รหัสไปรษณีย …………………………..โทรศัพท ………………………………………… ประเทศ …………………………………………    
District                                                         Province                                                  Postal Code                                                Telephone No.                                                           Country                                                                

เลขประจําตัวผูเสียภาษี ………………………………………….……...               ประเภทการเสียภาษี               �      หักภาษี                          � ไมหักภาษี 
Tax ID No.                                                                                                                  Type of Tax Planning                       Tax to be deduced              Tax not to be deduced 

โปรดระบุประเภทผูจองซื้อหุน พรอมแนบสําเนาหลักฐานที่ลงนามรบัรองสําเนาถกูตอง   (Please specify type of subscriber and attach the evidence with certified true copy) 

� บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย    
      Thai Individual  
� บุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว     
      Foreign Individual  
� นิติบุคคลสัญชาติไทย            
      Thai Juristic Entity 
� นิติบุคคลสัญชาติตางดาว 
      Foreign Juristic Person  

เลขบัตรประจําตัวเลขที่ ……………………………………………………………………………….. 
ID Card No. 
ใบตางดาว / หนังสือเดินทาง / เลขบัตรประจําตัวเลขที่ ……………………………………………….. 
Foreigner Card/Passport / ID Card No. 
เลขทะเบียนบริษัท …………………………………………………………………………………….. 
Company Registration No.  
เลขทะเบียนบริษัท / เลขประจําตัวผูเสียภาษี …………………………………………………………... 
Company Registration No. / Tax ID No.       

ในฐานะผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ขาพเจามีความประสงคที่จะใชสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ตาม

รายละเอียดดังตอไปนี ้
As a warrant holder of  WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED, I/we, hereby, intend to exercise the right to purchase the common shares of WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED as stated 
below: 

1. จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอใชสิทธิ…………………………………………..……… หนวย 
Amount of the warrants to exercise                                                                                                          unit(s) 

2. อัตราการใชสิทธิเทากับใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย : 1 หุนสามัญ  ในราคาหุนละ 2.70 บาท หรือราคาการใชสิทธิกรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ ขอ 1.5                                                      
            The exercise ratio is warrant 1 unit(s): common share 1 share(s), with the exercise price of Baht 2.70 per share or adjusted price pursuant to Clause 1.5 of the Terms.                                                                                                                                                                               

3. รวมเปนเงนิที่ตองชําระในการจองซื้อหุนสามัญ ………………………… บาท (……………………………………………………………..) และคาอากร………….…..บาท (……………………………………………) 
Totaling of payment                                                                                        Baht                                                                                                      and stamp duty                 Baht 

4. ขาพเจาขอสงเงนิคาจองซื้อหุนสามัญดังกลาว ที่สามารถเรียกเกบ็เงนิในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้นโดย 
            I/We herewith submit for payment of the common shares that could be cashed in Bangkok only : by 

             � เช็คธนาคาร / Cashier Cheque                                        � ดราฟท / Draft                                       �  เช็คบุคคล / Cheque                                       �  เงินโอน / Cash Transfer                       

      สั่งจาย “บัญชี บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด เพ่ือจองซ้ือหลักทรัพย” เลขที่บัญชี 142-310061-7 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน) สาขา สาทร 
      Payable to “Asia Plus Securities Company Limited for Securities Subscription” a Current account No. 142-310061-7, Bangkok Bank Public Company Limited, Sathorn Branch 

      เลขที่เช็ค / Cheque No. ………………………………… วันที่ / Dated ………………………… ธนาคาร / Bank …………………………………………สาขา / Branch……………………………………………….……. 

5. ขาพเจาไดสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุนสามัญ ดังนี/้ I/We, hereby, have delivered the warrant certificates as follows:  

 สงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน ………………………………………….ใบ  ตามรายละเอียด ดังนี ้

เลขที่ใบสําคัญแสดงสิทธิ ………………………………… จํานวนหนวย ……………………. .หนวย 

เลขที่ใบสําคัญแสดงสิทธิ ..………………………………...จํานวนหนวย ……………………...หนวย 

รวมจํานวนหนวยใบสําคัญแสดงสิทธิที่สงมา …………………………………………………...หนวย 

Amount of delivered warrants ………………………………… certificate(s) with the following details: 

Warrant certificate(s) No.  ……………………………………. amount ….……………………….units 

Warrant certificate(s) No.  ……………………………………. amount ….……………………….units 

The total number of delivered warrants……………….…………………….……………………...units 
*หมายเหต:ุ เนื่องจากวนักําหนดใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธินี้เปนวันกําหนดใชสิทธิครั้งสุดทาย จึงไมมีการทอนหนวยใบสําคญัแสดงสิทธิสวนท่ีเหลือหรือท่ีไมไดใชสิทธิ และจะถือวาหนวยท่ีเหลือหรือท่ีไมไดใชสิทธิดังกลาวส้ินสภาพโดยไมมีการใชสิทธิ 

*Remarks: This exercise date of the warrant is the last exercise date. Therefore, the less warrants which are not exercised will not be returned to the warrant holder and shall be deemed invalid without any exercise 

6. หากขาพเจาไดรับการจัดสรรหุนสามัญดังกลาวแลว ขาพเจาตกลงใหดําเนินการดังตอไปนี้ (ผูจองซือ้หุนเลือกขอใดขอหนึ่ง) 
   If the common shares are allotted to me/us, I/we hereby agree to have either one of the following executed (Subscriber must choose one) 

         ใหออกใบหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรนั้นไวในช่ือของขาพเจา โดยขาพเจายินดทีี่จะมอบหมายใหบริษัทดําเนินการใดๆ เพือ่ทําการจัดทําใบหุนสามัญและการสงมอบใบหุนสามัญมาใหขาพเจาภายใน 15 วนัทําการ นบัจาก

วันที่ใชสิทธิซื้อหุน 
Issue the common share certificates in my name for the allotted amount of common shares. I/We hereby agree to assign the company to proceed in any manner to have the common share certificates made and delivered 
to me within 15 business days after the exercise date. 

         ใหออกหุนสามัญที่ไดรบัจัดสรรนัน้ไวในช่ือ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และดําเนนิการใหบริษัท …………………………..………………….. สมาชิกผูฝากเลขที่ .…….……………นํา

หุนนั้นเขาฝากไวกับ บริษัท ศูนยรบัฝากหลักทรพัย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก เพื่อเขาบัญชีซื้อขายหุนเลขที่ ……………………………..………………ซึ่งขาพเจามอียูกบับริษัทนั้น 
Issue the common shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and proceed for ……………………………..………………………….. participant No.…….…………..……, 
to deposit those common shares with Thailand Securities Depository Company Limited for securities trading account No.…….….………….………….. that I/we have with the said Company. 

         ใหฝากหุนสามัญตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรนัน้ไวในช่ือ “บริษัท ศูนยรบัฝากหลักทรพัย (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุนเขาฝากไวกับ บรษัิท ศูนยรับฝากหลักทรพัย (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเขาบัญชีของบริษัท 

ผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขาพเจา (การขอถอนเปนใบหลักทรัพยในภายหลงัผูจองซือ้หุนจะตองเสยีคาธรรมเนียมตามที่บริษัท ศูนยรบัฝากหลกัทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด) 
Issue the common share in the name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.” and deposit those share with Thailand Securities Depository Co., Ltd. under Issuer account for my name account number 600  
(For issuing a share certificate later, subscriber shall pay the fees as specified by Thailand Securities Depository Co., Ltd.)  

               ขาพเจาขอรับรองและตกลงวาจะซื้อหุนสามัญจํานวนดังกลาว หรือในจํานวนทีท่านจัดให และจะไมยกเลิกการจองซือ้หุนสามัญนี้ แตหากขาพเจาไมสงใบจองซือ้หุนสามัญทีไ่ดกรอกรายละเอียดครบถวนเรยีบรอย พรอม

เช็ค / ดราฟท / แคชเชียรเช็ค /เงินสด  มาถึงบริษัทภายในกําหนดระยะเวลาแจงความจํานงการใชสิทธิ หรอืเช็ค / ดราฟท / แคชเชียรเช็คไมผานการชําระเงินจากธนาคาร ใหถือวาขาพเจาแสดงเจตนาไมประสงคใชสิทธิการขอซื้อหุน 
               I/We, hereby, undertake to purchase the above amount of common shares or any amount as allotted to me. I shall not cancel my subscription, If I/we do not deliver this subscription form which has been completely 
fitted in and cheque/ draft / cashier cheque / cash to the company within notification period or cheque / draft  / cashier cheque be refused from that bank, it shall be deemed that I/we do not intend to exercise the warrants. 
 
  ลงช่ือ/Signature ……………………………..…………………………… ผูจองซื้อหุนสามัญ (Subscriber) 

                         ( ……………………………..……………………………. ) 

หลักฐานการรับฝากการจองซ้ือหุนสามัญ / Subscription Receipt (ผูจองซ้ือโปรดกรอกขอความในสวนนี้ดวย / Subscribers please also fill in this section) 

วันทีร่ับใบจอง/Date …………………………………                                                            เลขที่ใบจอง / Form No. …………………………………………… 

บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ไดรับเงินจาก  ……………………………..………………………………… เพื่อจองซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท ดับบลวิเอชเอ คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED has received the money from                                                                  for a subscription of common shares of WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 

จํานวนหุนสามัญที่ไดจากการขอใชสิทธิ………………...………… หุน ในราคาหุนละ ………………..……บาท  รวมเปนเงินที่ชําระ ………………………………………….……………บาท 

(…………………………………………………………………………………………..………………………………………) 
Amount of common shares received from the exercise of the right. …………….……………… shares.  At the price of Baht/share …………..…….Baht. Totaling amount of Baht …………………………………….………… 
(…………………………………………………………………..………………………………………………………………) 
 เงินโอน / Cash Transfer         �  เช็คธนาคาร / Cashier Cheque        �  ดราฟท / Draft           �  เช็คบุคคล / Cheque    เลขที่เช็ค / Cheque No. ……………….………………… วันที่ /Dated 
………………………………… ธนาคาร / Bank ……………………………………………… สาขา / Branch . ……………………………………………… 
*หมายเหต:ุ เนื่องจากวนักําหนดใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธินี้เปนวันกําหนดใชสิทธิครั้งสุดทาย จึงไมมีการทอนหนวยใบสําคญัแสดงสิทธิสวนท่ีเหลือหรือท่ีไมไดใชสิทธิ และจะถือวาหนวยท่ีเหลือหรือท่ีไมไดใชสิทธิดังกลาวส้ินสภาพโดยไมมีการใชสิทธิ 
*Remarks: This exercise date of the warrant is the last exercise date. Therefore, the less warrants which are not exercised will not be returned to the warrant holder and shall be deemed invalid without any exercise 

 

                                                         เจาหนาท่ีผูรับมอบอํานาจ /Authorized Officer ..…………………………….………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(                                                                                                             ) 
 



 

BROKER 

 

Participant No. 

 

Company Name 

 

Participant No. 

 

Company Name 

002 
 

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 
030 

 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 
( ) 

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
032 

 

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

004 
( )  

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
034 

( ) ( ) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 
( ) 

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
038 

( ) 

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 
 

PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
048 

 

AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED (PRUDENT SIAM) 

007 
 

CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
050 

 

ASL Securities Company Limited 

008 
( ) 

ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
051 

 

SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

010 
 

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
200 

 

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 
( ) 

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
211 

 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 
( ) ( ) 

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
213 

 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 
 

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
221 

 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 
 

APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
224 

 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 
 

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
225 

( )  

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 
 

KK TRADE SECURITIES COMPANY LIMITED 
229 

( )  

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 
 

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 
230 

 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
 

SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 
244 

( )  

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 
( )  

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
247 

( )  

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 
 

RHB OSK SECURITIES (THAILAND)  PUBLIC COMPANY LIMITED 
248 

 

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 
 

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
924 

 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
SUB BROKER 

236 
 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
243 

 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 
( )  

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
245 

( ) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 

301 
. (CUSTODY SERVICES) 

CITIBANK N.A. (CUSTODY SERVICES) 
326 

.  

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.  BANGKOK BRANCH 

302 
( ) 

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
328 

( ) 

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

303 
( )  

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  CUSTODY 
329 

( )  

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

304 
 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. BKK 
334 

 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

305 
( ) (  

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
336 

( ) 

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 
( ) ( ) 

KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  CUSTODIAN 
337 

( ) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

312 
 

STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
339 

( ) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  CUSTODIAN 

316 

( ) 

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY 

LIMITED 

340 

( ) 

JP MORGAN CHASE BANK BANGKOK BRANCH  (BOND TRADING) 

318 
 

DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED 
343 

 

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 
 

DEUTSCHE BANK AG. BANGKOK BRANCH 
345 

( )  

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  CUSTODIAN 

324 
 

UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED  
410 

 

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 
 




