เลขที่ / No..................................

แบบแสดงความจานงการใช้ สิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัทหลักทรั พย์ เออีซี จากัด (มหาชน) (AEC-W4)
SUBSCRIPTION FORM TO EXERCISE THE RIGHT TO PURCHASE ORDINARY SHARES OF AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED (AEC-W4)
วันที่ยื่นความจานงการใช้ สทิ ธิ/ Date to notify the intention to exercise...............................................................................ทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเลขที่ / Warrant holder registration No.............................................................................
เรียน

คณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)

To

The Board of Directors of AEC Securities Public Company Limited

ข้ าพเจ้ า (นาย, นาง, นางสาว, บริษัท) / I (Mr,/Mrs./Miss/Company)........................................................................................................................ที่อยู่ / Address No......................................................................................................................
………………………………………………………………………....…………..…....…..…………รหัสไปรษณีย์ / Postal Code ....................................................โทรศัพท์ / Telephone...............................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด / Date of Birth ....................................เพศ / Sex........................สัญชาติ / Nationality...........................อาชีพ / Occupation......................................................เลขประจาตัวผู้เสียภาษี / Tax ID No ...................................................
โปรดระบุประเภทผู้จองซื ้อหุ้น

 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย / Thai Individual

เลขบัตรประชาชน / Identification No.............................................................................................

Please specify type of subscirbers

 บุคคลต่างด้ าว / Foreign Nationality

หนังสือเดินทาง/ใบต่างด้ าว / Passport No....................................................................................

 นิติบคุ คลในประเทศ / Thai Juristic Person

เลขทะเบียนนิติบคุ คล / Company Registration No.........................................................................

 นิติบคุ คลต่างประเทศ /Foreign Juristic Person

เลขทะเบียนนิติบคุ คล / Company Registration No.........................................................................

ในฐานะผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ที่จะใช้ สิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญของ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดต่อไปนี ้
Being the warrant holder, I hereby intend to exercise the right to purchase the ordinary shares of AEC Securities Public Company Limited as follows:
1.

จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้ สิทธิ / Amount of the warrants to be exercised.........................................................หน่วย / Units

2.

จานวนหุ้นสามัญที่ได้ จากการขอใช้ สิทธิ / Amount of the ordinary shares received from the exercise of the warrants ................................................................................หุ้น / Shares
อัตราการใช้ สิทธิเท่ากับ ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท / The exercise ratio is warrant 1 unit: ordinary share 1 share with the exercise price of Baht 1.00 per share.

3.

รวมเป็ นเงินที่ต้องชาระในการใช้ สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ / Total payment for shares subscription...........................................................บาท / Baht (………………………………………………………………………………………………..)

4.

ข้ าพเจ้ าได้ ชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวโดย / I herewith make the payment for share subscription by

 เงินสด / Cash

 เช็ค / แคชเชียร์ เช็ค / Cheque / Cashier Cheq

 ดร๊ าฟท์ / Draft

สัง่ จ่าย “บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี เพื่อจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน” / payable to “AEC Securities Public Company Limited for subscription”
ลงวันที่ / Date ..........................................เลขที่เช็ค / Cheque No.................................................. ธนาคาร / Bank..........................................................................สาขา / Branch..................................................................
(โดยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็คจะต้ องสามารถเรียกเก็บได้ ในกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เท่านัน)
้
(for Cheque or Cashier Cheque or Draft must be cleared at a clearing house in Bangkok within 24 May 2018)


โอนเข้ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี เพื่อจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน” เลขที่บญ
ั ชี 205-0-63113-0 ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาเพลินจิต พร้ อมแนบสาเนา Slip การโอนเงินมาพร้ อมนี ้ด้ วย
Transfer to saving account name “AEC Securities Public Company Limited for subscription” number 205-0-63113-0 , Bangkok Bank PLC., Ploenchit Branch with a copy of pay-in slip enclosed.

5.

ข้ าพเจ้ าได้ สง่ มอบใบสาคัญแสดงสิทธิและขอรับทอนใบสาคัญแสดงสิทธิ (ถ้ ามี) ดังนี ้ / I have delivered the warrant certificates and request to receive the part of warrants that are not exercised back (if any)
ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน / Amount of delivered warrants...............................................ใบ / certificate (s) ตามรายละเอียด ดังนี ้ / with the following details
เลขที่ใบสาคัญแสดงสิทธิ / Warrant Certificate(s) No.............................................................. จานวน / Amount ..............................................................หน่วย / Units
จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ ามี) / Amount of unexercised warrants to be returned (if any)..........................................................หน่วย / Units

6.

หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการดังต่อไปนี ้ (เลือกข้ อใดข้ อหนึ่ง)
When I am allotted the abovementioned ordinary shares, I hereby agree to either one of the following acts (Subscriber must choose one)


ให้ ออกหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้ รับจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และดาเนินการให้ บริ ษัท...............................................................................................................................
สมาชิกผู้ฝากเลขที่ ……………………………………………..………………. นาหุ้นนัน้ เข้ าฝากไว้ กบั บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อ เข้ าบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์
เลขที่ . ……………………………………………..………………. ชื่อ ....................................................................................................................... (ชื่อผู้จองซื ้อต้ องเป็ นชื่อเดียวกันกับชื่อบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์เท่านัน)
้
Issue the ordinary shares in the name of ”Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and assign…………………………….………………………………………………………………………. member
No……………………….…………. to deposit those ordinary shares with Thailand Securities Depository Company Limited by regulations of SET for securities trading account No …………………………………………….
Name ....................................................................................................... ( the name that is specified on the ordinary shares will be the same name as a name appearing in the subscription form.)



ให้ ออกหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้ รับจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุ้นเข้ าฝากไว้ กบั บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้ าบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600 (การถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในภายหลัง ผู้จองซื ้อจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด)
Issue the allotted ordinary share certificates in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” and deposit those shares with Thailand Securities Depository Company Limited under the issuer
account for my name-account number 600. (For issuing share certificate later, warrant holder will be subject to issuing fee as determined by Thailand Securities Depository Company Limited)



ให้ ออกหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อของข้ าพเจ้ า และจัดส่งใบหุ้นให้ ข้าพเจ้ า ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ใช้ สิทธิซื ้อหุ้น ตามชื่อ/ที่อยู่ที่ระบุไว้ ข้างต้ นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ซึ่งข้ าพเจ้ าตกลงว่า ข้ าพเจ้ าอาจได้ รับใบหุ้น
หลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหลักทรัพย์ของบริษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ ทาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
Issue the allotted ordinary share certificates in my name and deliver the ordinary share certificates to me within 15 business days after the exercise date by registered post. I also agree that I may receive the
ordinary shares certificate after the Stock Exchange of Thailand has approved the listing and the trading of the Company’s share on the Stock Exchange of Thailand.
ข้ าพเจ้ าขอรับรองและตกลงว่าจะซื ้อหุ้นสามัญจานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการที่ได้ แสดงไว้ ข้างต้ นนี ้ แต่หากข้ าพเจ้ าไม่สง่ แบบแสดงความจานงการใช้ สิทธิที่จะซือ้ หุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ที่ได้ กรอกรายละเอียดครบถ้ วนเรี ยบร้ อย

พร้ อมชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นมายังบริษัทฯ ภายในระยะเวลาการแจ้ งความจานงใช้ สิทธิ หรือ เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊ าฟ ไม่ผา่ นการเรียกเก็บเงินจากธนาคาร ให้ ถือว่าข้ าพเจ้ าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้ สิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
I hereby undertake and agree to purchase the above number of ordinary shares and agree not to revoke my shares subscription. If I do not deliver this subscription form, which has been completely filled in, with
the payment to the company within the notification period or cheque / cashier cheque / draft is rejected by the bank, I shall be deem to have not intend to exercise the warrants.
ลงชื่อ / signature.......................................................................................ผู้จองซื ้อหุ้นสามัญ / subscriber of shares
(
)

หลักฐานการใช้ สิทธิจองซือ้ หุ้นสามัญ (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้ อความในส่ วนนีด้ ้ วย)
เลขที่ / No.....................................
RECEIPT OF SUBSCRIPTION FORM TO EXERCISE THE RIGHT TO PURCHASE ORDINARY SHARES (SUBSCRIBER PLEASE FILLS IN THIS SECTION)
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน) ได้ รับเงินจาก (ชื่อตามแบบแสดงความจานง) ..............................................................................................................................................................
AEC Securities Public Company Limited received money from (Name of subscriber). ...................................................................................................................................................
เพื่อจองซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ / For a subscription of ordinary shares of the company.
จานวนหุ้นสามัญที่ได้ จากการขอใช้ สิทธิ / Number of ordinary shares received from the exercise of right................................................หุ้น / share รวมเป็ นเงิน / total amount of Baht ..............................................................................บาท
โดยชาระเป็ น / The payment is made by
 เงินสด / Cash
 เช็ค / แคชเชียร์ เช็ค / Cheque / Cashier Cheque
 ดร๊ าฟท์ / Draft
เลขที่เช็ค / Date ............................................... วันที่ / Date................................................... ธนาคาร / Bank....................................................................................สาขา / Branch............................................................................
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับมอบอานาจ / Authorized Officer............................................................ วันที่ / Date...................................................

ผู้ฝาก
เลขที่
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016

242
251
252

236
245
301
302
303
304
305

308
312
316

318
320

324
326
328
329
330
334
336
337

ชื่อบริ ษัท

ผู้ฝาก
เลขที่

บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย)
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์ เนชันแนล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
CIMB SECURITIES INTERNATION PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จากัด (มหาชน)
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ริล ลินช์ (ประเทศไทย)
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จากัด
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

019

บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)
บริษัท ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ ส จากัด
HUASENGHENG GOLD FUTURES CO., LTD.
บริษัท วายแอลจี บุลเลี่ยน แอนด์ ฟิ วเจอร์ ส จากัด
YLG Bullion & Futures Co., Ltd.

253

ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) – ผู้รับฝากทรัพย์สนิ
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้ แบงกิง คอร์ ปอเรชัน จากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เพื่อการชาระราคาหลักทรัพย์
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.

339

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC
COMPANY LIMITED
บริษัท ดอยซ์ ทรัสตรี จากัด
DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพื่อรับฝากทรัพย์ สนิ
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH CUSTODY SERVICES
ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้ แบงกิงคอร์ ปอเรชันจากัด (เพื่อตราสารหนี ้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดียน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

404

022
023
026
027
029
030
032
033
034
038
048
050

254
255

340
343
344
345
402
403

405
407

408
410

411
412
413
414
415
416
417
418

ชื่อบริ ษัท
BROKER
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จากัด
KK TRADE SECURITIES CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี จากัด
TRINITY SECURITIES CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จากัด
FINANSA SECURITIES LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
SUB-BROKER
บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิ วเจอร์ จากัด
CLASSIC GOLD FUTURES COMPANY LIMITED
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิ วเจอร์ จากัด
MTS Gold Futures Co., Ltd.
บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด
GT Wealth Management Co., Ltd.
CUSTODIAN
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ )
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์ แกน เชส
JP MORGAN CHASE BANK
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลืป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพย์ สนิ
PST FOR CUSTODIAN
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพย์ สนิ
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR CUSTODIAN
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) เพื่อตราสารหนี ้
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BOND)
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน) (เพื่อการบริหารเงิน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PCL. (FOR
TREASURY)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เพื่อบริหารการเงิน
THE SIAM COMMERCIAL BANK PCL. FOR TREASURY
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) เพื่อฝ่ ายปฏิบตั ิการบริหารเงิน
CIMB THAI BANK PCL. FOR TREASURY OPERATIONS DEPT.
ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

ผู้ฝาก
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ชื่อบริ ษัท
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ชนั่ พาร์ ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์ แกน (ประเทศไทย) จากัด
JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

256

บริษัท ออสสิริส ฟิ วเจอร์ ส จากัด
Ausiris Futures Co., Ltd.

420

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
GOVERNMENT HOUSING BANK
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
SECONDARY MORTGAGE CORPORATION
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ISLAMIC BANK OF THAILAND
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้ า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)
ธนาคารโอเวอร์ ซี-ไชนิส แบงกิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จากัด สาขากรุงเทพฯ
Oversea-Chinese Banking Corporation LTD. Bangkok Branch
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(เพื่อบัญชีตราสารหนี ้)
SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE DEVELOPMENT BANK OF THAILAND
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)-บริหารเงิน
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-TREASURY
สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จากัด
PTT SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED.
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSE BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
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ธนาคารออมสิน
GOVERNMENT SAVINGS BANK
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) เพื่อบริหารการเงิน
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMAPANY LIMITED FOR TREASURY

520

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จากัด (มหาชน)
BANGKOK FIRST INVESTMENT & TRUST PCL.
ธนาคาร มิซูโฮ จากัด สาขากรุ งเทพฯ
MIZUHO BANK LIMITED BANGKOK BRANCH
ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จากัด สาขากรุงเทพฯ
THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LIMITED BANGKOK BRANCH
ธนาคารแห่งอเมริ กา เนชัน่ แนล แอสโซซิเอชัน่
BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION
ธนาคารดอยซ์แบงก์ สาขากรุ งเทพฯ
DEUTSCHE BANK AG BANGKOK BRANCH
ธนาคาร อาร์ เอช บี จากัด
RHB BANK BERHAD
ธนาคารบีเอ็นพี พาริบาส์
BNP PARIBAS
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บริษัทหลักทรัพย์ จดั การกองทุนรวม วรรณ จากัด
ONE ASSET MANAGEMENT LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
TMB Asset Management Co., Ltd.
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไออาร์ พีซี จากัด
EMPLOYEE IRPC GROUP SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
DEPOSIT PROTECTION AGENCY
บริษัทหลักทรัพย์ จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
KRUNG THAI ASSET MANAGEMENT PCL.
บริษัทหลักทรัพย์ จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
BBL ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด
BJC Staff Savings Cooperative Ltd.
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ไต้ หวัน
Taiwan Depository & Clearing Corporation

เรื่อง

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (XE) ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ครั้งสุดท้าย

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน) (AEC-W4)
subject: Notification of the Last Exercise (XE) of AEC-W4
ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่ า
We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows.

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

AEC-W4

วันขึน
้ เครื่องหมายเพื่อรับสิทธิประโยชน์ (X-Date) XE

02/05/2018

วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Book closing Date)

04/05/2018

อัตราส่วน (Exercise ratio)
ใบแสดงสิทธิฯ (Warrants) : หุน
้ สามัญ (Common shares)

1:1

ราคาหน่วย/หุน
้ /บาท (Exercise price (Baht per share))

1.00

กาหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ (Exercise Date)

04/05/2018 - 24/05/2018

วันที่บันทึกการยกเลิกการรับฝาก (Delisting Date)

ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
้ ท่านมีหุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ
(Your existing shares as book close date)
ถ้าท่านมอบหมายให้บริษัทฯ นาส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพื่อใช้สิทธิ
ในการจองซื้อฯ ท่านต้องนาส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษท
ั ฯ
(Documents Required)
1. ใบจองซื้อฯ
(Registration Form)
2. เช็คชาระการจองซื้อ หรือใบโอนเงิน / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุในใบ
จองฯ
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment)
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน รับรองสาเนาถูกต้อง
(Certified true copy of the identification card or passport)

04/05/2018

.......( )....... หุน
้ (shares)
ติดต่อภายในวันที่ (contact within)
18/05/2018

