Ref.No. APURE 4/2019
13 March 2019

Subject:
To:
Attachment:

Notify the Schedule for the Exercise of Rights to Purchase Ordinary Shares of
AgriPure Holdings Public Company Limited No.2 (“APURE-W2”) (The Third Exercise)
President
The Stock Exchange of Thailand
1. Warrant Exercise Intention Notification Form (The Third Exercise)
2. Bill Payment Form

AgriPure Holdings Public Company Limited (the “Company”) has issued the warrants
representing the rights to purchase the ordinary shares No.2 of the Company (APURE-W2) (the
“Warrants” or “APURE-W2”) in the number of 95,826,365 units on 5 June 2018. The APURE-W2 are
due for exercise on the last Business Day of March, June, September and December after the
issuance date (the “Exercise Date”). In this respect, the first Exercise Date will be the last Business
Day of September 2018, falling on 28 September 2018 and the last Exercise Date will be the date of
the third anniversary from the issuance date, falling on 4 June 2021. The Company has allocated
95,826,365 newly issued ordinary shares at the par value of Baht 1.00 per share to accommodate the
exercise of the APURE-W2. Details are as stipulated in the Terms and Conditions Governing the
Rights and Obligations of the Issuer and Holders of Warrants to purchase ordinary shares of AgriPure
Holdings Public Company Limited No.2 (APURE-W2).
The Company would like to inform the details regarding the exercise of rights under the
Warrants to purchase ordinary shares of the Company No.2 (APURE-W2) as below:
1. The Third Exercise Date
2. Period for the Notification of
Intention to Exercise the Warrants
3. Exercise Ratio
4. Exercise Price
5. Agent Receiving Exercise Intention
6. Place to Exercise the Warrants

:
:

29 March 2019
During 8:30a.m.-3:30p.m. on 22 and 25-28 March 2019

1 unit of Warrants to 1 ordinary share
Baht 4 per share
Aira Securities Public Company Limited
Aira Securities Public Company Limited
Operation Department, 17th Floor, Chamchuri Square Building
319 Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330
Contact Person: Miss Sirorat Charoenplian
Tel: 0-2080-2682
Fax: 0-2160-5394
7. Documents for notification to exercise the Warrants
7.1 The Form of notice to exercise the Warrants of AgriPure Holdings Public Company
Limited “APURE-W2” (Attachment 1) must be filled out clearly, correctly and duly signed by
Warrant holders;
7.2 Warrant certificates or warrant substitutes in accordance with the prescribed rights and
amount specified in the Form of notice to exercise the Warrants;
7.3 Evidence of payment (Bill Payment paid);
7.4 Supplemental documents required for the exercise of the Warrants;

1) Thai Individual Person

:

:
:
:
:

Certified copy of valid identification card or the government official card
or the state enterprise employee card (In case of change of name/
surname which cause the name/surname to be different from the
name/surname appearing on the Warrants, the additional certified copy
of any document issued by the governmental authority e.g. certificate of
name/surname change, etc.) must be disclosed. (In case of a minor,
certified copies of identification card of the parents and household
registration having the name of the minor must be attached.)

2) Foreign Individual Person
3) Thai Juristic Person

4) Foreign Juristic Person

:
:

:

Certified copy of foreign certificate (alien identification card) or certified
copy of valid passport.
Copy of corporate affidavit issued by the Ministry of Commerce not more
than 6 months prior to the Exercise Date, duly certified by authorized
director(s) as stated in the corporate affidavit and certified copies of
supporting evidences of such authorized director(s) as in 1) or 2).
A certified true copy of the certificate of incorporation and/or affidavit of
such legal entity, duly signed by the authorized director(s) and the
document which were certified true copy by the authorized director(s) as
specified in 1) or 2) and also require a notarization by Notary Public in
the country in which such document is issued and not more than 6
months prior to each Exercise Date.

8. Places to obtain the Form of Notice to Exercise the Warrants and Bill Payment Form:
8.1 Aira Securities Public Company Limited
8.2 Download from the Company’s website www.apureholdings.com
9. Payment Method
9.1 The warrant holder can make the payment of the exercise price by cheque, draft or
cashier’s cheque via Bill Payment system of Siam Commercial Bank Public Company Limited
by using Bill Payment Form attached to this letter (Attachment 2). The warrant holder shall fill
in 10-digit Registration No. in Ref.1 (Registration No. as stated in the warrant substitute
issued by Thailand Securities Depository Co., Ltd. (“TSD”)) and fill in 13-digit ID number or
passport number in Ref.2 and make the payment of the exercise price at any branches of
Siam Commercial Bank Public Company Limited. For the payment made by cheque, draft
or cashier’s cheque, the date specified on cheque, draft or cashier’s cheque must be
during 22 to 26 March 2019 and is crossed and made payable to “AIRA Securities Public
Company Limited For Subscriptions”. The cheque, draft or cashier’s cheque must be able to
be collected by the Clearing House located in the same area within 27 March 2019. The
warrant holder, who makes the payment by cheque, draft or cashier’s cheque via Bill Payment
system of Siam Commercial Bank Public Company Limited, must also submit the documents
stated in items 7.1 - 7.4 within 3.30 p.m. on 28 March 2019 to the Agent Receiving Exercise
Intension.
9.2 The warrant holder can make the payment of the exercise price by transfer of cash via Bill
Payment system of Siam Commercial Bank Public Company Limited to “AIRA Securities
Public Company Limited For Subscriptions” by using Bill Payment Form attached to this letter
(Attachment 2). The warrant holder shall fill in 10-digit Registration No. in Ref.1 (Registration
No. as stated in the warrant substitute issued by TSD) and fill in 13-digit ID number or
passport number in Ref.2 and make the payment of the exercise price during 22 to 28
March 2019 only at any branches of Siam Commercial Bank Public Company Limited. The
warrant holder, who makes the payment by transfer of cash via Bill Payment system of Siam
Commercial Bank Public Company Limited, must submit the documents stated in items 7.1 7.4 within 3.30 p.m. on 28 March 2019 to the Agent Receiving Exercise Intension.
Remarks:
(1) Transaction fee of payment via Bill Payment system of Siam Commercial Bank Public
Company Limited will be waived.
(2) The warrant holder must not make the payment or issue cheque before the period for
the notification of intention to exercise the Warrants mentioned above.
(3) The warrant holder who makes the payment via Bill Payment system of Siam Commercial
Bank Public Company Limited must submit a copy of Bill Payment and documents for notification to
exercise the Warrants to Agent Receiving Exercise Intention at Aira Securities Public Company
Limited only.
(4) The Agent Receiving Exercise Intension reserves the right not to accept any payment in
cash.

In this respect, the exercise of rights to purchase the ordinary shares shall be considered
completed only when the Agent Receiving Exercise Intention has successfully collected the payment
of such exercise price. If the Agent Receiving Exercise Intention could not collect such payment in
whatsoever case that is not due to the fault of the Agent Receiving Exercise Intention, the Company
will consider that such warrant holder intends to cancel his/her respective intention to exercise the
rights to purchase the ordinary shares. In such case, the Company will return the Warrants or the
warrant substitute together with the cheque, draft or cashier’s cheque which could not be collected, to
such warrant holder within 14 business days from the relevant exercise date without any interest.
Nevertheless, the warrant holders will be able to notify their intention to exercise the rights to
purchase the ordinary shares on the subsequent exercise date, except in the case of the last exercise
date in which the Company shall consider that such Warrant(s) is nullified without being exercised. In
such case, the Company and the Agent Receiving Exercise Intention shall not be responsible for the
interest and/or any damages in whatsoever cases.

Yours faithfully,

...................................
(Miss Sineemas Sotpiparpnukul)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 / Attachment 1

เลขที่ / No …………………………………………

แบบแจ้งความจานงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) “APURE-W2” รอบที่ 3
Form of notice to exercise the Warrants of AgriPure Holdings Public Company Limited “APURE-W2” Exercise Period No. 3
เรียน คณะกรรมการบริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
To The Board of Directors of AgriPure Holdings Public Company Limited

วันที่ ………………………………………………………
Date

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว / นิติบคุ คล) ............................................................................................................................. วัน/เดือน/ปีเกิด ........................................................................ สัญชาติ ................................ เพศ ......................................
I/We (Mr. / Mrs. / Miss / Juristic Person)
Date of Birth
Nationality
Gender
อาชีพ .........................................................ที่อยู่เลขที่ ................................ ตรอก/ซอย ........................................... ถนน........................................ แขวง/ตาบล ......................................... เขต/อาเภอ ..........................................................................
Occupation
Address number
Lane/Soi
Road
Sub-district
District
จังหวัด ...................................................... รหัสไปรษณีย์ ................................................. ประเทศ .......................................................................... หมายเลขโทรศัพท์...........................................................................................................................
Province
Postal Code
Country
Telephone number
□ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน .……………………….……….…………… □ บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นคนต่างด้าว เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว …………………………
Thai individual person
Identification card number
Foreign individual person Passport number
□ นิติบุคคลสัญชาติไทย
เลขทะเบียนนิติบุคคล .……………………………………………………… □ นิติบุคคลซึ่งเป็นคนต่างด้าว
เลขทะเบียนนิติบคุ คล .…………………………………..…
Thai juristic person
Corporate registration number
Foreign juristic person
Corporate registration number
โปรดแนบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง / Please attach a certified true copy of supporting documents for the exercise of the Warrants
ในฐานะผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามรายละเอียดต่อไปนี้
being a Warrant Holder of AgriPure Holdings Public Company Limited (the “Company”), I/We hereby intend to exercise the rights to purchase the Company’s ordinary shares as stated below:
จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิ (หน่วย)
Number of Warrants to be exercised (Unit)

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

จานวนหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธิ (หุ้น)
Number of ordinary shares derived
From the exercise of Warrants (Shares)

ราคาใช้สิทธิซื้อหุน้ สามัญ
(บาท/หุ้น)
Exercise Price
(Baht per share)

รวมเป็นเงินที่ต้องชาระในการซื้อหุน้ สามัญ (บาท)
Totaling of payment of the subscribed shares (Baht)

1:1
4.00
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว ที่ธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทาการ ชาระโดย
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
□ ดร๊าฟท์ / Bank Draft
□ เงินโอน / Money Transfer
เลขที่เช็ค / Cheque Number .......................................... ลงวันที่ / Dated....................................... ธนาคาร / Bank ................................................. สาขา / Branch.....................................................
สั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด )มหาชน( เพื่อการจองซื้อหุ้น” ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด )มหาชน( / Payable to “AIRA Securities Public Company Limited For Subscriptions”, Siam Commercial Bank Public Company Limited
ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิ / ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ และขอรับทอนใบสาคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ดังนี้
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:
□ ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิ จานวน .....................................................................ใบ ตามรายละเอียดดังนี้
Amount of delivered Warrants ………………………………..…… certificate(s) with the following details:
เลขที่ใบสาคัญแสดงสิทธิ ................................................ จานวนหน่วย ..............................................หน่วย Warrant Certificate(s) number ………………………………. amount ……………..…………….. units
รวมจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่สง่ มา ................................................................................................หน่วย Total number of delivered Warrants ……..………………………………..……….…......….…. units
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี) ....................................................................................หน่วย Amount of the remaining Warrants which are not exercised (if any) …......……........................…. units
□ ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ เลขที่ …………………………. จานวน ..................................................หน่วย Warrant Substitute number ……………….…………………. amount …………...….………..….. units
เมื่อข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการส่งมอบหุ้น ดังนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) / Upon being allocated the subscribed shares, I / We agree that the shares shall be delivered as follow (choose one only) :
□ ให้ฝากหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัดเพื่อผู้ฝาก” และดาเนินการให้บริษัท ............................ .............. .................................. สมาชิกผู้ฝากเลขที่ ……………….…...
(ระบุชื่อใดชื่อหนึ่งตามรายชื่อที่ปรากฏด้านหลังแบบฟอร์มนี้) นาหลักทรัพย์เข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่ ……………..… ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น (ชื่อผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิต้องตรงกับชื่อบัญชีซอื้ ขายหลักทรัพย์มิฉะนั้นจะดาเนินการออกใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้รับจัดสรรตามการใช้สิทธินั้นไว้ในนามของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิและจัดส่งใบหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธิ
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น) / Deposit the allotted shares in the name of “the Thailand Securities Depository Co., Ltd. for Depositors” and proceed for ………………………..………...….…..….… Participant
No. ……..……….…. (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 securities trading account No ………….……..…, maintained at
such company. (The name of the Warrant Holder must correspond to the securities trading account name, otherwise ,a share certificate in the name of Warrant Holder will be issued and delivered to the name and address as stated
above by registered mail)
□ ให้ฝากใบหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” (“TSD”) และนาหุ้นเข้าฝากไว้กับ TSD โดยนาเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (“บัญชี
600”) / Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” (“TSD”) and deposit those shares with TSD under Issuer Account for my/our name - Account No. 600 (“Account No. 600”)
□ ให้ออกใบหุน้ สามัญตามจานวนที่ได้รบั จัดสรรตามการใช้สิทธินั้นไว้ในนามของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิและจัดส่งใบหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามการใช้สทิ ธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น / Issue a share certificate
in my/our name and deliver to me/us under the name and address as stated above by registered mail.
ข้าพเจ้าตกลงยืนยันว่าจะไม่เพิกถอนการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และหากข้าพเจ้าไม่ส่งใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อย พร้อมด้วย เช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ มาถึงบริษัทฯ ภายในกาหนด
ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ หรือหาก เช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ ที่สงั่ จ่ายไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ
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.
ลงชื่อ/Signed ..................................................................................... ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ / Warrant Holder
(
)

หลักฐานการรับแบบแจ้งความจานงในการใช้สิทธิของ APURE-W2 รอบที่ 3 (ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย)
SUBSCRIPTION RECEIPT for APURE-W2 Exercise Period No.3 (WARRANT HOLDER PLEASES ALSO FILL IN THIS PORTION)
วันที่ / Date …………………………………………….. เลขที่ / No ……………………………………………...
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก ……………………………………………………………………………………………………………...…..…. เพื่อใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ APURE-W2
AgriPure Holdings Public Company Limited has received money from
to purchase the ordinary shares of AgriPure Holdings Public Company Limited under Warrants “APURE-W2”
จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิ (หน่วย)
Number of Warrants to be exercised (Unit)

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

จานวนหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธิ (หุ้น)
Number of ordinary shares derived
From the exercise of Warrants (Shares)

ราคาใช้สิทธิซื้อหุน้ สามัญ (บาท/หุ้น)
Exercise Price (Baht per share)

รวมเป็นเงินที่ต้องชาระในการซื้อหุน้ สามัญ (บาท)
Totaling of payment of the subscribed shares (Baht)

1:1
4.00
□ เช็ค Cheque
□ แคชเชียร์เช็ค Cashier’s Cheque
□ ดร๊าฟท์ Bank Draft
□ เงินโอน Money Transfer
เลขที่เช็ค / Cheque Number ..................................................... ลงวันที่ / Dated................................................... ธนาคาร / Bank ................................................................ สาขา / Branch.............................................................................................
□ ฝากหลักทรัพย์ในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัดเพื่อผู้ฝาก” / Deposit shares in the name of TSD for สมาชิกผู้ฝากเลขที่/Participant No...... ..…...............บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที/่ Trading account No……........….…..
□ ฝากใบหุน้ ในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” โดยเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า / Issue a share certificate in the name of TSD under Account Number 600
□ ออกใบหุ้นในนามผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ / Issue the share certificate in the name of warrant holder
เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอานาจ / Authorized Officer ………………………………………………………..

BROKER
ผู้ฝากเลขที่
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029

ชื่อบริษัท
บล. ทิสโก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บล. คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.
บล. ซิกโก้ จากัด (มหาชน)
SICCO SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บล. ภัทร จากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บล. เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน)
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บล. เมอร์ริล ลินซ์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บล. กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD
บล. โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บล. สินเอเซีย จากัด
ASIA CREDIT SECURITIES COMPANY LIMITED
บล. ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บล. เกียรตินาคิน จากัด
KIATNAKIN SECURITIES COMPANY LIMITED
บล. ทรีนีตี้ จากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED
บล. ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.
บล. โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.
บล. กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC CO., LTD.

ผู้ฝากเลขที่
030
032
033
034
038
048
200
211
213
221
224
225
229
230
244
247
248
924

ชื่อบริษัท
บล. ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บล. ฟินันซ่า จากัด
FINANSA SECURITIES LTD.
บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.
บล. เออีซี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บล. ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAY BANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.
บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
บล. ซีไอเอ็มบี-จีเค (ประเทศไทย) จากัด
CIMB-GK SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บล. บัวหลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บล. เจ.พี. มอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด
J P MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บล. โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บล. แมคควอรี่ (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
บล. เคที ซีมิโก้ จากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บล. ฟินัสเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC CO., LTD.

SUB BROKER
236
242

301
302
303
304
305
308
311
312
315
316
320
324
326

ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC CO., LTD.
บล. ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED
CUSTODIAN
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ (CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A.- CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) – ผู้รับฝากทรัพย์สิน
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชัน่ จากัด
THE HONGKOK AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD. BKK.
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เพื่อการชาระราคาหลักทรัพย์
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารเครดิน อะกริกอล คอร์ปอเรทแอนด์อินเวสเมนท์แบงค์
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) BANK PUBLIC CO,.LTD.
ธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน) เพื่อผูฝ้ ากหลักทรัพย์
SIAM CITY BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHIAN (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพือ่ รับฝากทรัพย์สิน
DEUTSCHE BANK AG BANGKOK BRANCH – CUSTODY SERVICES
ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี.สาขากรุงเทพฯ
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. BANGKOK BRANCH

243
245

328
329
330
334
336
337
339
340
341
343
344
345
410

บล. เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จากัด (เพื่อตราสารหนี้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.-BOND
บล. เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPNY LIMITED-CUSTODIAN
ธนาคาร เกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส
JP MORGAN CHASE BANK
บง. สินอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
THE SIAM INDUSTRIAL CREDIT PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI PUBLIC COMPANY LIMITED
บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
PST FOR CUSTODIAN
ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FORCUSTODIAN
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) เพื่อบริหารเงิน
BANK OF AYUDHA PUBLIC CO., LTD. FOR TREASURY

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 / Attachment 2

ใบนําฝากชําระเงินค่ าสินค้ าหรื อบริการ (Bill Payment)

เพื่อเข้ าบัญชี

สําหรับลูกค้ า / Client's copy

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน)

สาขา/Branch………………. วันที่ / Date : …..……..………

319 อาคารจัตรุ ัสจามจุรี ชั ้น 17 และ 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร. 02-080-2888 Fax. 02-160-5394
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี : 0107550000211

ชื่อลูกค้ า (Name) : ……………………………………………………………………….........

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้ หุ้น

(ID Card / Passport No.)

Ref.1 : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
(Registration No.)
Ref.2 : เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ / Siam Commercial Bank Public Company Limited เลขทีบญ
ั ชี 049-3-14530-4 (ธุรกิจ)

รายการ
เงินสด/Cash

เลขที่เช็ค/Cheque No. เช็คลงวันที่/Date

ชื่อธนาคาร/Bank

สาขา/Branch

จํานวนเงิน/Amount

เช็ค/Cheque

จํานวนเงินที่เป็ นตัวอักษร/

Amount in Words
ชื่อผู้ฝาก/Deposit By ....................................................................................... โทรศัพท์/Telephone………………………………………………………..

สําหรับเจ้ าหน้ าที่ธนาคาร
ผู้รับเงิน..........................................

หมายเหตุ 1. Ref.1 : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (Registration No.)
2. Ref.2 : เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (ID Card / Passport No.)

โปรดนําใบนําฝากนีไ้ ปชําระเงินได้ ท่ ธี นาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
กรณาตั
กรุ
ณาตดตามรอยปรุ
ดตามรอยปร

ใบนําฝากชําระเงินค่ าสินค้ าหรื อบริการ (Bill Payment)

เพื่อเข้ าบัญชี

สําหรับธนาคาร / Bank's copy

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน)

สาขา/Branch………………. วันที่ / Date : …..……..………

319 อาคารจัตรุ ัสจามจุรี ชั ้น 17 และ 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330

ชื่อลูกค้ า (Name) : ……………………………………………………………………….........

โทร. 02-080-2888 Fax. 02-160-5394
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี : 0107550000211

(Registration No.)

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้ หุ้น

(ID Card / Passport No.)

Ref.1 : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Ref.2 : เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ / Siam Commercial Bank Public Company Limited เลขทีบญ
ั ชี 049-3-14530-4 (ธุรกิจ)

รายการ
เงินสด/Cash

เลขที่เช็ค/Cheque No. เช็คลงวันที่/Date

ชื่อธนาคาร/Bank

สาขา/Branch

จํานวนเงิน/Amount

เช็ค/Cheque

จํานวนเงินที่เป็ นตัวอักษร/

Amount in Words
ชื่อผู้ฝาก/Deposit By ....................................................................................... โทรศัพท์/Telephone………………………………………………………..
หมายเหตุ 1. Ref.1 : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (Registration No.)
2. Ref.2 : เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (ID Card / Passport No.)

โปรดนําใบนําฝากนีไ้ ปชําระเงินได้ ท่ ธี นาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

สําหรับเจ้ าหน้ าที่ธนาคาร
ผู้รับเงิน..........................................

