
เลขที� / No ………………………………………… 

แบบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซื อหุ้นสามัญเพิ!มทุนของ บริษัท อกริเพยีว โฮลดิ งส์ จาํกัด (มหาชน) “APURE-W2” (การใช้สิทธิครั งสุดท้าย) 

Form of notice to exercise the Warrants of AgriPure Holdings Public Company Limited “APURE-W2” (The Last Exercise) 

เรียน   คณะกรรมการบริษทั อกริเพียว โฮลดิ!งส์ จาํกดั (มหาชน)                                                                                                              วนัที� ……………………………………………………… 

To      The Board of Directors of AgriPure Holdings Public Company Limited                                                                                       Date  

              ขา้พเจา้ (นาย / นาง / นางสาว / นิติบุคคล) ................................................................ .............................................................  วนั/เดือน/ปีเกิด ........................................................................ สญัชาติ ................................ เพศ 

......................................  
              I/We (Mr. / Mrs. / Miss / Juristic Person)                                                                                                                                Date of Birth                                                                             Nationality                            Gender                   

              อาชีพ .........................................................ที�อยูเ่ลขที� ................................ ตรอก/ซอย ........................................... ถนน........................................  แขวง/ตาํบล ......................................... เขต/อาํเภอ .......................................................................... 
              Occupation                                                 Address number                        Lane/Soi                                                Road                                          Sub-district                                           District                                           
              จงัหวดั ...................................................... รหสัไปรษณีย ์................................................. ประเทศ .......................................................................... หมายเลขโทรศพัท.์..........................................................................................................................  

              Province                                                     Postal Code                                                      Country                                                                            Telephone number                                                            

                           บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย   เลขที บตัรประจาํตวัประชาชน .……………………….……….……………        บุคคลธรรมดาซึ งเป็นคนต่างดา้ว   เลขที หนงัสือเดินทาง / ใบต่างดา้ว ………………………… 

                                     Thai individual person             Identification card number                                                                                               Foreign individual person        Passport number 

                           นิติบุคคลสญัชาติไทย           เลขทะเบียนนิติบุคคล .………………………………………………………       นิติบุคคลซึ งเป็นคนต่างดา้ว           เลขทะเบียนนิติบุคคล .…………………………………..… 

                                    Thai juristic person              Corporate registration number                                                                                         Foreign juristic person                  Corporate registration number 

โปรดแนบหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง / Please attach a certified true copy of supporting documents for the exercise of the Warrants 

ในฐานะผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที จะซื"อหุน้สามญัของบริษทั อกริเพียว โฮลดิ"งส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซื"อหุน้สามญัของบริษทัฯ ตามรายละเอียดต่อไปนี"  
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: 

จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิที�ขอใช้สิทธิ (หน่วย) 

Number of Warrants to be exercised (Unit) 

อัตราการใช้สิทธิ (วอแรนท์ : หุ้น) 

Exercise Ratio (Warrant : Share) 

จํานวนหุ้นสามัญที�ได้จากการใช้สิทธิ (หุ้น) 

Number of ordinary shares derived 

From the exercise of Warrants (Shares) 

ราคาใช้สิทธิซื!อหุ้นสามัญ 

(บาท/หุ้น) 

Exercise Price  

(Baht per share) 

รวมเป็นเงินที�ต้องชําระในการซื!อหุ้นสามัญ (บาท) 

Totaling of payment of the subscribed shares (Baht) 

 1 : 1.03582  4.827  

             พร้อมนี"  ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าซื"อหุน้สามญัดงักล่าว ที ธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัทาํการ ชาํระโดย 

              I/We herewith submit the payment to purchase such ordinary shares that can be collected in Bangkok within 1 Business day which paid by 

                          เช็คบุคคล / Cheque                       แคชเชียร์เช็ค / Cashier’s Cheque                    ดร๊าฟท ์/ Bank Draft                   เงินโอน / Money Transfer 

                         เลขที เช็ค / Cheque Number .......................................... ลงวนัที  / Dated....................................... ธนาคาร / Bank ................................................. สาขา / Branch..................................................... 

             สั งจ่าย “บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จาํกดั )มหาชน(  เพื อการจองซื"อหลกัทรัพย”์ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั )มหาชน(  / Payable to “AIRA Securities Public Company Limited For Subscriptions”, Siam Commercial Bank Public Company Limited 

             ขา้พเจา้ไดส่้งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิ / ใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ และขอรับทอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) ดงันี"  
             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: 

                         ส่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิ จาํนวน .....................................................................ใบ ตามรายละเอียดดงันี"             Amount of delivered Warrants ………………………………..…… certificate(s) with the following details: 

                                  เลขที ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ................................................ จาํนวนหน่วย ..............................................หน่วย       Warrant Certificate(s) number ………………………………. amount ……………..…………….. units 

                                  รวมจาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิที�ส่งมา ................................................................................................หน่วย        Total number of delivered Warrants ……..………………………………..……….…......….…. units 

                                  จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิที ขอรับทอน (ถา้มี) ....................................................................................หน่วย        Amount of the remaining Warrants which are not exercised (if any) …......……........................…. units 

                        ใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ เลขที  …………………………. จาํนวน ..................................................หน่วย        Warrant Substitute number ……………….…………………. amount …………...….………..….. units 

              เมื อขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัดงักล่าว ขา้พเจา้ตกลงใหด้าํเนินการส่งมอบหุน้ ดงันี"  (โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หนึ ง) / Upon being allocated the subscribed shares, I / We agree that the shares shall be delivered as follow (choose one only) : 

                         ใหฝ้ากหลกัทรัพยที์ ไดรั้บการจดัสรรในนามของ “บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดัเพื อผูฝ้าก” และดาํเนินการใหบ้ริษทั ............................ .............. .................................. สมาชิกผูฝ้ากเลขที  ……………….…...  

                         (ระบุชื อใดชื อหนึ งตามรายชื อที ปรากฏดา้นหลงัแบบฟอร์มนี" ) นาํหลกัทรัพยเ์ขา้ฝากไวก้บับริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื อเขา้บญัชีซื"อขายหลกัทรัพยเ์ลขที  ……………..… ซึ งขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันั"น (ชื อผูถื้อ  
                         ใบสาํคญัแสดงสิทธิตอ้งตรงกบัชื อบญัชีซื"อขายหลกัทรัพยมิ์ฉะนั"นจะดาํเนินการออกใบหุน้สามญัตามจาํนวนที ไดรั้บจดัสรรตามการใชสิ้ทธินั"นไวใ้นนามของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิและจดัส่งใบหุน้ที ไดรั้บการจดัสรรตามการใชสิ้ทธิ 

                         ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที อยูที่ ระบุไวข้า้งตน้) / 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) 

                           ใหฝ้ากใบหุน้สามญัที ไดรั้บการจดัสรรนั"นไวใ้นชื อ “บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั” (“TSD”) และนาํหุน้เขา้ฝากไวก้บั TSD โดยนาํเขา้บญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยส์มาชิกเลขที  600 เพื อขา้พเจา้ (“บญัชี 

                          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”) 

                           ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจาํนวนที!ไดรั้บจดัสรรตามการใชสิ้ทธินั"นไวใ้นนามของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิและจดัส่งใบหุน้ที!ไดรั้บการจดัสรรตามการใชสิ้ทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที!อยูที่!ระบุไวข้า้งตน้ / Issue a share certificate 

                          in my/our name and deliver to me/us under the name and address as stated above by registered mail.    
                                    
              ขา้พเจา้ตกลงยนืยนัว่าจะไม่เพิกถอนการใชสิ้ทธิซื"อหุน้สามญั และหากขา้พเจา้ไม่ส่งใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซื"อหุน้สามญัที!ไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบร้อย พร้อมดว้ย เช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท ์มาถึงบริษทัฯ ภายในกาํหนด
ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ หรือหาก เช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท ์ที!สั!งจ่ายไม่ผา่นการเรียกเก็บ ใหถื้อว่าการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิสิ"นสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ 

              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. 

 

ลงชื!อ/Signed ..................................................................................... ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ / Warrant Holder 

                                                                                                                                                                                                                                                   (                                                                                        ) 
หลกัฐานการรบัแบบแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิของ APURE-W2 (การใช้สิทธิครั  งสดุท้าย) (ผู้ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิโปรดกรอกข้อความในส่วนนี ด้วย) 

SUBSCRIPTION RECEIPT for APURE-W2 (The Last Exercise) (WARRANT HOLDER PLEASES ALSO FILL IN THIS PORTION) 

วนัที! / Date …………………………………………….. เลขที! / No ……………………………………………... 

บริษทั อกริเพียว โฮลดิ"งส์ จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บเงินจาก  ……………………………………………………………………………………………………………...…..…. เพื!อใชสิ้ทธิซื"อหุน้สามญัเพิ!มทุนตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 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” 

จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิที�ขอใช้สิทธิ (หน่วย) 

Number of Warrants to be exercised (Unit) 

อัตราการใช้สิทธิ (วอแรนท์ : หุ้น) 

Exercise Ratio (Warrant : Share) 

จํานวนหุ้นสามัญที�ได้จากการใช้สิทธิ (หุ้น) 

Number of ordinary shares derived 

From the exercise of Warrants (Shares) 

ราคาใช้สิทธิซื!อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น) 

Exercise Price (Baht per share) 

รวมเป็นเงินที�ต้องชําระในการซื!อหุ้นสามัญ (บาท) 

Totaling of payment of the subscribed shares (Baht) 

 1 : 1.03582  4.827  

             เช็ค Cheque                  แคชเชียร์เช็ค Cashier’s Cheque                 ดร๊าฟท ์Bank Draft                 เงินโอน Money Transfer 

               เลขที!เช็ค / Cheque Number ..................................................... ลงวนัที! / Dated................................................... ธนาคาร / Bank ................................................................ สาขา / Branch............................................................................................. 

ฝากหลกัทรัพยใ์นนาม “บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดัเพื!อผูฝ้าก” / Deposit shares in the name of TSD for สมาชิกผูฝ้ากเลขที!/Participant No...... ..…...............บญัชีซื"อขายหลกัทรัพยเ์ลขที!/Trading account No……........….….. 

 ฝากใบหุน้ในนาม “บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั” โดยเขา้บญัชีของผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขที  600 เพื อขา้พเจา้ / Issue a share certificate in the name of TSD under Account Number 600 

 ออกใบหุน้ในนามผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ / Issue the share certificate in the name of warrant holder 

เจา้หนา้ที ผูรั้บมอบอาํนาจ / Authorized Officer ……………………………………………………….. 

สิ�งที�สง่มาด้วย ( / Attachment 1 



  

 

 

 

 

รายชื�อสมาชิกผู้ฝากหลกัทรพัยก์บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

BROKER 

ผู้ฝากเลขที� ชื�อบริษทั ผู้ฝากเลขที� ชื�อบริษทั 

002 

 

บรษิทัหลกัทรพัยท์สิโก ้จาํกดั 

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

032 

 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 

 

บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี! กรุ๊ป จาํกดั  (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

034 

 

บรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 

 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

038 

 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เออซี ีจาํกดั (มหาชน) 
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 

 

บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 

 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอร่า จาํกดั (มหาชน) 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 

 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั  (มหาชน) 
PHATRA SECURITIES PUBIC COMPANY LIMITED 

050 

 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จาํกดั 

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 

 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

051 

 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จาํกดั 

SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

008 

 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จาํกดั 

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

052 

 

บรษิทัหลกัทรพัย ์จเีอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จาํกดั 

GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

010 

 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรร์ลิ ลนิช ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

200 

 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 

 

บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITES PUBLC COMPANY LIMITED 

211 

 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จาํกดั 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 

 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 

 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท ์จาํกดั 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 

 

บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จาํกดั (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 

 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ ั !น พารท์เนอร ์ จาํกดั (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 

 

บรษิทัหลกัทรพัย ์คงิสฟ์อรด์ จาํกดั (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

224 

 

บรษิทัหลกัทรพัยบ์วัหลวง จาํกดั (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 

 

บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต จาํกดั  (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

225 

 

บรษิทัหลกัทรพัยซ์ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 

 

บรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั 

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

229 

 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จาํกดั 

JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 

 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนิีตี" จาํกดั 

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 

 

บรษิทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จาํกดั 

GLOBLEX SECURITES COMPANY LIMITED 

023 

 

บรษิทัหลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จาํกดั 

SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

244 

 

บรษิทัหลกัทรพัย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 

 

บรษิทัหลกัทรพัยย์โูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จาํกดั  (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

247 

 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ  (ประเทศไทย) จาํกดั 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 

 

บรษิทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 

 

บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซมีโิก ้จาํกดั 

KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 

 

บรษิทัหลกัทรพัยก์รุงศร ีจาํกดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 

 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 

 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล จาํกดั (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

SUB-BROKER 

236 

 

ธนาคาร ทสิโก ้จาํกดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 

 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เพื!อธุรกจิหลกัทรพัย ์จาํกดั (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 

 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ซติี"คอรป์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245 

 

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

257 

 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จเูลยีส แบร ์จาํกดั 

SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED 
  

CUSTODIAN 

301 

 

ธนาคารซติี"แบงก ์เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES)  

CITIBAN,N.A. – CUSTODY SERVICES 

329 

 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 

 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. 

330 

 

ธนาคารฮ่องกงและเซี!ยงไฮแ้บงกิ"งคอรป์อเรชั !น จาํกดั (เพื!อตราสารหนี") 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 

 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) – ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ 

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY 

334 

 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เพื!อธุรกจิหลกัทรพัย ์จาํกดั (มหาชน) (คสัโตเดี"ยน) 
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

304 

 

ธนาคารฮ่องกงและเซี!ยงไฮ ้แบงกิ"ง คอรป์อเรชั !น จาํกดั  

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD.BKK. 

336 

 

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBIC COMPANY LIMITED 

305 

 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

337 

 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 
TMB BANK PUBIC COMPANY LIMITED 

308 

 

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

339 

 

ธนาคาร ทสิโก ้จาํกดั (มหาชน) (เพื!อรบัฝากทรพัยส์นิ) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 

 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์  (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

340 

 

ธนาคาร เจพมีอรแ์กน เชส (เพื!อคา้ตราสารหนี") 
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 

 

ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

343 

 

ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 

 

ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจ ีสาขากรุงเทพฯ - เพื!อรบัฝากทรพัยส์นิ  

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH – CUSTODY 

SERVICES 

345 

 

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

328 

 

ธนาคารกรุงศรอียธุยา จาํกดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

425 

 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) (เพื!อลกูคา้) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

 



เร่ือง 

 

subject:  

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ (XE) ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  คร้ังสดุท้าย 

บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) (APURE-W2) 

Notification of the Last Exercise (XE) of  APURE-W2 

ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่าน
ทราบว่า 
      We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows. 

บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) 
 AGRIPURE HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED 

  APURE-W2 

 วนัขึน้เครื่องหมายเพ่ือรับสิทธิประโยชน์ (X-Date)   XE     12/05/2021 

 วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)    14/05/2021 

 อัตราส่วน (Exercise ratio)    
              ใบแสดงสิทธฯิ (Warrants) : หุน้สามัญ (Common 
shares)  

  1:1.03582 

 ราคาหนว่ย/หุน้/บาท (Exercise price (Baht per share))    4.827   

 ก าหนดวันจองซื้อระหวา่งวนัที่ (Exercise Date)     20/05/2021 - 03/06/2021 

 วันที่บันทึกการยกเลิกการรับฝาก (Delisting Date)  14/05/2021 

 ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ท่านมหีุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ   
 (Your existing shares as bookclose date)  

  .......(2).......   หุ้น (shares)  

 ถ้าทา่นมอบหมายให้บริษัทฯ น าส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพ่ือใช้
สิทธ ิ
 ในการจองซื้อฯ ทา่นต้องน าส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษทัฯ  
 (Documents Required) 

1. ใบจองซื้อฯ  
(Registration Form) 

2. เช็คช าระการจองซื้อ หรือใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ
ในใบจองฯ  

(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน รับรองส าเนาถูกต้อง 
(Certified true copy of the identification card or passport) 

 

 
  ตดิต่อภายในวันที่ (contact within) 
 
          25/05/2021  
 
 
**เพ่ิมเติม (Remark) : กรณบัีตรประชาชน
ตลอดชีพแนบส าเนาทะเบียนบ้าน  

  

 



 2 / Attachment 2

 (Bill Payment)  / Client's copy

   ( ) /Branch……………….   / Date : …..……..………

319   17  20  (Name) : ……………………………………………………………………….........

  . 10330 Ref.1 :  

. 02-080-2888  Fax. 02-160-5394 (Registration No.)

 : 0107550000211 Ref.2 :   / 

     ( ) (ID Card / Passport No.)

.  / Siam Commercial Bank Public Company Limited  049-3-14530-4 ( )

/Date /Branch    /Amount 

 /Cash       /Cheque

/             

        Amount in Words

/Deposit By ....................................................................................... /Telephone………………………………………………………..

1. Ref.1 :  (Registration No.)

2. Ref.2 :  /  (ID Card / Passport No.)    ..........................................

  

/Cheque No. /Bank

 (Bill Payment)  / Bank's copy

   ( ) /Branch……………….   / Date : …..……..………

319   17  20  (Name) : ……………………………………………………………………….........

  . 10330 Ref.1 :  

. 02-080-2888  Fax. 02-160-5394 (Registration No.)

 : 0107550000211 Ref.2 :   / 

     ( ) (ID Card / Passport No.)

.  / Siam Commercial Bank Public Company Limited  049-3-14530-4 ( )

/Date /Branch    /Amount 

 /Cash       /Cheque

/             

        Amount in Words

/Deposit By ....................................................................................... /Telephone………………………………………………………..

1. Ref.1 :  (Registration No.)

2. Ref.2 :  /  (ID Card / Passport No.)    ..........................................

/Cheque No. /Bank
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ที ่011/2564         
วนัท่ี 16 เมษายน 2564 

เร่ือง แจ้งก าหนดการใช้สทิธิแปลงสภาพครัง้สุดท้ายของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท อกริเพียว โฮลดิง้ส์ 
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (APURE-W2) 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 บริษัท อกริเพียว โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ใคร่ขอแจ้งต่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ
ครัง้ที่ 2 (APURE-W2) เก่ียวกบัรายละเอียด ขัน้ตอน และเวลาในการใช้สทิธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้สุดท้าย ดงันี ้

1. ระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ ในเวลา 08.30-15.30 น. ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2564  
ถึง 3 มิถุนายน 2564 (ยกเว้นวนัเสาร์ – อาทิตย์ และวนัหยุด 
ได้แก่วันที่ 22, 23, 26, 29 และ 30 พฤษภาคม 2564 และ 3 
มิถนุายน 2564) 

 
2. วนัใช้สทิธิ วนัท่ี 4 มิถนุายน 2564 
 
3. วนัปิดสมดุทะเบียนเพื่อพกัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564  ถึง 4 มิถนุายน 2564 
 
4. วนัท่ีขอขึน้เคร่ืองหมาย SP วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564  ถึง 4 มิถนุายน 2564 

 
5. ราคาการใช้สทิธิ 4.827 บาทตอ่ 1 หุ้นสามญั 

 
6. อตัราการใช้สทิธิแปลงสภาพ ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย ตอ่ 1.03582 หุ้นสามญั 
 
7. วนัท่ีพ้นสภาพเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 5 มิถนุายน 2564 
 
8. ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 
 
9. สถานท่ีติดตอ่ในการใช้สทิธิ บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน)  

  ฝ่ายปฏิบตัิการหลกัทรัพย์ ชัน้ 17 อาคารจตัรัุสจามจรีุ  
  319 ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั  
  กรุงเทพมหานคร 10330  
  บคุคลที่ติดตอ่: คณุวลัลภ ประสานนานรัุกษ์  
  เบอร์ติดตอ่: 0-2080-2761  
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10. เอกสารที่ใช้ในการยื่นความจ านงการใช้สทิธิ  
10.1 แบบแจ้งความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ บริษัท อกริเพียว โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) “APURE-W2” 
(สิง่ที่สง่มาด้วย 1) ที่ได้กรอกข้อความถกูต้องชดัเจนและครบถ้วนแล้วทกุรายการพร้อมลงนามโดยผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิ 
10.2 ใบส าคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ระบวุ่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธินัน้มีสิทธิในใบส าคญัแสดง
สทิธิตามจ านวนที่ระบอุยูใ่นแบบแจ้งความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
10.3 เอกสารการช าระเงิน (ใบช าระเงินผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)) 
10.4 หลกัฐานประกอบการใช้สทิธิ 

1) บคุคลธรรมดา สญัชาติไทย  
 

:  ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ หรือส าเนาบัตร
พนกังานรัฐวิสาหกิจ ที่ยงัไมห่มดอาย ุ(ในกรณีที่มีการเปลีย่นช่ือ/ช่ือสกลุ 
ซึง่ท าให้ช่ือ/ช่ือสกลุไมต่รงกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออก
โดยหนว่ยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล เป็นต้น) พร้อมลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง (กรณีผู้ ใช้สิทธิเป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบ
ส าเนาบตัรประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และส าเนาทะเบียน
บ้านท่ีผู้ เยาว์อาศยัอยู ่พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง) 

2) บคุคลธรรมดา สญัชาติตา่งด้าว  
 

:  ส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ พร้อมลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง  

3) นิติบคุคล สญัชาติไทย  
 

:  ส าเนาหนงัสือรับรองบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิในครัง้นี ้ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดย
กรรมการผู้มีอ านาจที่มีช่ือปรากฎอยู่ในหนงัสือรับรองบริษัทนัน้ และ
เอกสารหลกัฐานของกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) 
พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง  

4) นิติบคุคล สญัชาตติา่งด้าว  
 

:  ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนจดัตัง้นิติบคุคล และ/หรือ หนงัสือรับรอง
นิติบุคคล พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มี
อ านาจลงนาม และเอกสารหลกัฐานของกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือ
ช่ือตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง และรับรอง
โดย Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้ไม่เกิน 6 เดือนก่อน
วนัก าหนดการใช้สทิธิในครัง้นี ้ 

11. สถานท่ีขอรับแบบฟอร์มแบบแจ้งความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และใบช าระเงินผา่นระบบ Bill Payment  
11.1 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน)  
11.2 ดาวน์โหลดจากเว็บไซด์ของบริษัทฯ ที ่www.apureholdings.com 
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12. วิธีการช าระเงิน  
12.1 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ประสงค์ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถช าระจ านวนเงินในการใช้
สิทธิเป็นเช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) โดยใช้
แบบฟอร์มใบช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment (สิ่งที่สง่มาด้วย 2) โดยกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนพร้อมระบรุหสัลกูค้า 
(Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั (ตามที่ปรากฏในใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งจดัสง่โดยบริษัท ศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ”)) และรหสัอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกั
หรือเลขที่หนงัสอืเดินทางของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ และช าระจ านวนเงินในการใช้สิทธิผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขา ทัง้นีเ้ช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ต้องลงวันที่ 20 ถึง 31 
พฤษภาคม 2564 เท่านัน้ โดยสั่ งจ่ายในนาม "บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ ากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้
หลักทรัพย์" และต้องสามารถเรียกเก็บเงนิได้จากส านักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันที่  1 มิถุนายน 2564 
ทัง้นีผู้้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งช าระจ านวนเงินในการใช้สิทธิเป็นเช็ค  ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ผ่านระบบ Bill 
Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) จะต้องน าสง่เอกสารที่ใช้ในการยื่นความจ านงการใช้สิทธิตามข้อ 
10.1 – 10.4 ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท่ี 2 มิถนุายน 2564 ให้แก่ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ 
 
12.2 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ประสงค์ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถช าระจ านวนเงินในการใช้
สทิธิโดยการโอนเงินผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) เข้าบญัชี "บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ
ร่า จ ากดั (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หลกัทรัพย์" โดยใช้แบบฟอร์มใบช าระเงินผา่นระบบ Bill Payment (สิง่ที่สง่มาด้วย 2) 
โดยกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนพร้อมระบรุหสัลกูค้า (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั (ตามที่ปรากฏในใบแทน
ใบส าคญัแสดงสทิธิ ซึง่จดัสง่โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ) และรหสัอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรือ
เลขที่หนงัสอืเดินทางของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ และช าระจ านวนเงินในการใช้สิทธิผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขา ในช่วงระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ถึง 2 มิถุนายน 2564 เท่านัน้ 
ทัง้นีผู้้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่ช าระจ านวนเงินในการใช้สทิธิโดยการโอนเงินผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) จะต้องน าสง่เอกสารที่ใช้ในการยื่นความจ านงการใช้สิทธิตามข้อ 10.1 – 10.4 ภายในเวลา 
15.30 น. ของวนัท่ี 2 มิถนุายน 2564 ให้แก่ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ 

13. หมายเหต:ุ 
(1) ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
ช าระเงินผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
(2) ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ประสงค์ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ห้าม Pay-in หรือ สั่ งจ่ายเช็คลง
วันที่ก่อนระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิโดยเด็ดขาด 
(3) ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ประสงค์ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่ช าระจ านวนเงินในการใช้สิทธิผ่าน
ระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) แล้ว ต้องน าหลกัฐานการช าระเงิน Bill Payment และ
เอกสารที่ใช้ในการยื่นความจ านงการใช้สทิธิยืน่ ณ สถานท่ีติดตอ่ในการใช้สทิธิที่บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 
เทา่นัน้ 
(4) ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิขอสงวนสทิธิในการงดรับเงินสดเพื่อช าระเงินในการใช้สทิธิ 
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ทัง้นี ้ การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วจะสมบรูณ์ต่อเมื่อตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิเรียกเก็บเงิน

จ านวนดงักลา่วได้แล้วเทา่นัน้ หากตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ  ที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญัในครัง้นี ้โดยบริษัทฯ จะจดัสง่ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ พร้อมกบัเช็คบคุคล ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์
เช็ค ที่เรียกเก็บเงินไมไ่ด้คืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ภายใน 14 วนัท าการนบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิ ทัง้นีผู้้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิจะไมส่ามารถแจ้งความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัใหม่ได้อีก เนื่องจากการใช้สิทธิครัง้นีจ้ะเป็นการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย และใ ห้
ถือวา่ใบส าคญัแสดงสทิธินัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ บริษัทฯ และตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิจะไมรั่บผิดชอบใน
การใช้สทิธิ และจะไมรั่บผิดชอบตอ่ดอกเบีย้/หรือคา่เสยีหายอื่นใดไมว่า่ในกรณีใดๆ  

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

   ขอแสดงความนบัถือ 

 

................................... 
                                                                                                                         (นางสาวสนิีมาศ โสตภิภาพนกุลู) 

 



เลขท่ี / No ………………………………………… 

แบบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนของ บริษัท อกริเพยีว โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน) “APURE-W2” (การใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย) 
Form of notice to exercise the Warrants of AgriPure Holdings Public Company Limited “APURE-W2” (The Last Exercise) 

เรียน   คณะกรรมการบริษทั อกริเพียว โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน)                                                                                                              วนัท่ี ……………………………………………………… 
To      The Board of Directors of AgriPure Holdings Public Company Limited                                                                                       Date  

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

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

โปรดแนบหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง / Please attach a certified true copy of supporting documents for the exercise of the Warrants 
ในฐานะผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั อกริเพียว โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ตามรายละเอียดต่อไปน้ี 
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: 

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

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

จ านวนหุ้นสามัญท่ีได้จากการใช้สิทธิ (หุ้น) 
Number of ordinary shares derived 

From the exercise of Warrants (Shares) 

ราคาใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ 
(บาท/หุ้น) 

Exercise Price  
(Baht per share) 

รวมเป็นเงินท่ีต้องช าระในการซ้ือหุ้นสามัญ (บาท) 
Totaling of payment of the subscribed shares (Baht) 

 1 : 1.03582  4.827  

             พร้อมน้ี ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าซ้ือหุน้สามญัดงักล่าว ท่ีธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัท าการ ช าระโดย 
              I/We herewith submit the payment to purchase such ordinary shares that can be collected in Bangkok within 1 Business day which paid by 
                         □ เช็คบุคคล / Cheque                      □ แคชเชียร์เช็ค / Cashier’s Cheque                   □ ดร๊าฟท ์/ Bank Draft                  □ เงินโอน / Money Transfer 
                         เลขท่ีเช็ค / Cheque Number .......................................... ลงวนัท่ี / Dated....................................... ธนาคาร / Bank ................................................. สาขา / Branch..................................................... 
             สัง่จ่าย “บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จ  ากดั (มหาชน)  เพ่ือการจองซ้ือหลกัทรัพย”์ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  / Payable to “AIRA Securities Public Company Limited For Subscriptions”, Siam Commercial Bank Public Company Limited 
             ขา้พเจา้ไดส่้งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิ / ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ และขอรับทอนใบส าคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) ดงัน้ี 
             I/We hereby deliver the Warrant Certificate(s) / Warrant Substitute and request for the return of the remaining Warrants, which are not exercised (if any) as follows: 
                         □ ส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิ จ านวน .....................................................................ใบ ตามรายละเอียดดงัน้ี            Amount of delivered Warrants ………………………………..…… certificate(s) with the following details: 
                                  เลขท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ ................................................ จ านวนหน่วย ..............................................หน่วย       Warrant Certificate(s) number ………………………………. amount ……………..…………….. units 
                                  รวมจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ส่งมา ................................................................................................หน่วย        Total number of delivered Warrants ……..………………………………..……….…......….…. units 
                                  จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถา้มี) ....................................................................................หน่วย        Amount of the remaining Warrants which are not exercised (if any) …......……........................…. units 
                        □ ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ เลขท่ี …………………………. จ านวน ..................................................หน่วย        Warrant Substitute number ……………….…………………. amount …………...….………..….. units 
              เมื่อขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัดงักล่าว ขา้พเจา้ตกลงใหด้  าเนินการส่งมอบหุน้ ดงัน้ี (โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) / Upon being allocated the subscribed shares, I / We agree that the shares shall be delivered as follow (choose one only) : 
                         □ ใหฝ้ากหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดัสรรในนามของ “บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดัเพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการใหบ้ริษทั ............................ .............. .................................. สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี ……………….…...  
                         (ระบุช่ือใดช่ือหน่ึงตามรายช่ือท่ีปรากฏดา้นหลงัแบบฟอร์มน้ี) น าหลกัทรัพยเ์ขา้ฝากไวก้บับริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ลขท่ี ……………..… ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันั้น (ช่ือผูถื้อ  
                         ใบส าคญัแสดงสิทธิตอ้งตรงกบัช่ือบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยมิ์ฉะนั้นจะด าเนินการออกใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บจดัสรรตามการใชสิ้ทธินั้นไวใ้นนามของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิและจดัส่งใบหุน้ท่ีไดรั้บการจดัสรรตามการใชสิ้ทธิ 
                         ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ระบุไวข้า้งตน้) / 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) 
                         □  ใหฝ้ากใบหุน้สามญัท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” (“TSD”) และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั TSD โดยน าเขา้บญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยส์มาชิกเลขท่ี 600 เพื่อขา้พเจา้ (“บญัชี 
                          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”) 
                         □  ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บจดัสรรตามการใชสิ้ทธินั้นไวใ้นนามของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิและจดัส่งใบหุน้ท่ีไดรั้บการจดัสรรตามการใชสิ้ทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ระบุไวข้า้งตน้ / Issue a share certificate 
                          in my/our name and deliver to me/us under the name and address as stated above by registered mail.    
                                    
              ขา้พเจา้ตกลงยนืยนัว่าจะไม่เพิกถอนการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั และหากขา้พเจา้ไม่ส่งใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัท่ีไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบร้อย พร้อมดว้ย เช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท ์มาถึงบริษทัฯ ภายในก าหนด
ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ หรือหาก เช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท ์ท่ีสัง่จ่ายไม่ผา่นการเรียกเก็บ ใหถื้อว่าการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ 
              I/We hereby confirm that this subscription is irrevocable. If I/We do not return this duly completed Form of notice to exercise the Warrants, with payment (Cheque, Cashier’s Cheque or Bank Draft) to the Company within the period for the 
notification of the intention to exercise the Warrants or the Cheque, Cashier’s Cheque or Bank Draft has not been honored, it shall deem that the notification of the intention to exercise the Warrant is nullified without being exercised. 
 

ลงช่ือ/Signed ..................................................................................... ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ / Warrant Holder 
                                                                                                                                                                                                                                                   (                                                                                        ) 

หลกัฐานการรบัแบบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิของ APURE-W2 (การใช้สิทธิครัง้สดุท้าย) (ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิโปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย) 
SUBSCRIPTION RECEIPT for APURE-W2 (The Last Exercise) (WARRANT HOLDER PLEASES ALSO FILL IN THIS PORTION) 

วนัท่ี / Date …………………………………………….. เลขท่ี / No ……………………………………………... 
บริษทั อกริเพียว โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บเงินจาก  ……………………………………………………………………………………………………………...…..…. เพื่อใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 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” 

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

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

จ านวนหุ้นสามัญท่ีได้จากการใช้สิทธิ (หุ้น) 
Number of ordinary shares derived 

From the exercise of Warrants (Shares) 

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

รวมเป็นเงินท่ีต้องช าระในการซ้ือหุ้นสามัญ (บาท) 
Totaling of payment of the subscribed shares (Baht) 

 1 : 1.03582  4.827  

             □ เช็ค Cheque                  □ แคชเชียร์เช็ค Cashier’s Cheque                 □ ดร๊าฟท ์Bank Draft                 □ เงินโอน Money Transfer 
               เลขท่ีเช็ค / Cheque Number ..................................................... ลงวนัท่ี / Dated................................................... ธนาคาร / Bank ................................................................ สาขา / Branch............................................................................................. 
□ ฝากหลกัทรัพยใ์นนาม “บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดัเพื่อผูฝ้าก” / Deposit shares in the name of TSD for สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี/Participant No...... ..…...............บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ลขท่ี/Trading account No……........….….. 
□ ฝากใบหุน้ในนาม “บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” โดยเขา้บญัชีของผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อขา้พเจา้ / Issue a share certificate in the name of TSD under Account Number 600 
□ ออกใบหุน้ในนามผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ / Issue the share certificate in the name of warrant holder 

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

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1 / Attachment 1 



  
 
 
 
 

รายช่ือสมาชิกผู้ฝากหลกัทรพัยก์บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 

BROKER 

ผู้ฝากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผู้ฝากเลขท่ี ช่ือบริษทั 

002 
 

บรษิทัหลกัทรพัยท์สิโก ้จ ากดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

032 
 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 
 

บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั  (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

034 
 

บรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 
 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

038 
 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เออซี ีจ ากดั (มหาชน) 
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 
 

บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 
 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 
 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั  (มหาชน) 
PHATRA SECURITIES PUBIC COMPANY LIMITED 

050 
 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั 
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 
 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

051 
 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

008 
 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ ากดั 
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

052 
 

บรษิทัหลกัทรพัย ์จเีอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั 
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

010 
 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรร์ลิ ลนิช ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

200 
 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 
 

บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITES PUBLC COMPANY LIMITED 

211 
 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั 
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 
 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 
 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท ์จ ากดั 
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 
 

บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 
 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ ัน่ พารท์เนอร ์ จ ากดั (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 
 

บรษิทัหลกัทรพัย ์คงิสฟ์อรด์ จ ากดั (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

224 
 

บรษิทัหลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 
 

บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั  (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

225 
 

บรษิทัหลกัทรพัยซ์ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 
 

บรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

229 
 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั 
JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 
 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีิตี ้จ ากดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 
 

บรษิทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ากดั 
GLOBLEX SECURITES COMPANY LIMITED 

023 
 

บรษิทัหลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จ ากดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

244 
 

บรษิทัหลกัทรพัย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 
 

บรษิทัหลกัทรพัยย์โูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

247 
 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ  (ประเทศไทย) จ ากดั 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 
 

บรษิทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 
 

บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซมีโิก ้จ ากดั 
KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 
 

บรษิทัหลกัทรพัยก์รงุศร ีจ ากดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 
 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 
 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   

SUB-BROKER 

236 
 

ธนาคาร ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 
 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกจิหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 
 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ซติีค้อรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245 
 

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

257 
 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จเูลยีส แบร ์จ ากดั 
SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED   

CUSTODIAN 

301 
 

ธนาคารซติีแ้บงก ์เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES)  
CITIBAN,N.A. – CUSTODY SERVICES 

329 
 

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 
 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. 

330 
 

ธนาคารฮ่องกงและเซีย่งไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (เพื่อตราสารหนี้) 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 
 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) – ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY 

334 
 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกจิหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

304 
 

ธนาคารฮ่องกงและเซีย่งไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั  
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD.BKK. 

336 
 

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBIC COMPANY LIMITED 

305 
 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

337 
 

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
TMB BANK PUBIC COMPANY LIMITED 

308 
 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

339 
 

ธนาคาร ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรบัฝากทรพัยส์นิ) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 
 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์  (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

340 
 

ธนาคาร เจพมีอรแ์กน เชส (เพื่อคา้ตราสารหนี้) 
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 
 

ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

343 
 

ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 
 

ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจ ีสาขากรุงเทพฯ - เพื่อรบัฝากทรพัยส์นิ  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH – CUSTODY 
SERVICES 

345 
 

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

328 
 

ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

425 
 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพื่อลกูคา้) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 / Attachment 2

ใบนําฝากชาํระเงนิค่าสินค้าหรือบริการ (Bill Payment) สาํหรับลูกค้า / Client's copy

บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) สาขา/Branch……………….  วนัท่ี / Date : …..……..………

319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 17 และ 20 ถนนพญาไท ชื่อลูกค้า (Name) : ……………………………………………………………………….........

แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กทม. 10330 Ref.1 :  เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

โทร. 02-080-2888  Fax. 02-160-5394 (Registration No.)

เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี : 0107550000211 Ref.2 :  เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดนิทาง

เพ่ือเข้าบญัชี บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า  จาํกัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หลักทรัพย์ (ID Card / Passport No.)

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ / Siam Commercial Bank Public Company Limited เลขทีบญัชี 049-3-14530-4 (ธุรกิจ)
เช็คลงวนัท่ี/Date สาขา/Branch    จํานวนเงิน/Amount 

 เงินสด/Cash       เช็ค/Cheque

จํานวนเงินท่ีเป็นตวัอกัษร/             
        Amount in Words

ช่ือผู้ฝาก/Deposit By ....................................................................................... โทรศพัท์/Telephone………………………………………………………..

หมายเหตุ 1. Ref.1 : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (Registration No.)

2. Ref.2 : เลขท่ีบัตรประชาชน / หนังสือเดนิทาง (ID Card / Passport No.)    ผู้ รับเงิน..........................................

โปรดนําใบนําฝากนีไ้ปชาํระเงนิได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ 
กรณาตดัตามรอยปร

รายการ เลขท่ีเช็ค/Cheque No. ช่ือธนาคาร/Bank

สาํหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคาร

กรุณาตดตามรอยปรุ

ใบนําฝากชาํระเงนิค่าสินค้าหรือบริการ (Bill Payment) สาํหรับธนาคาร / Bank's copy

บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) สาขา/Branch……………….  วนัท่ี / Date : …..……..………

319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 17 และ 20 ถนนพญาไท ชื่อลูกค้า (Name) : ……………………………………………………………………….........

แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กทม. 10330 Ref.1 :  เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

โทร. 02-080-2888  Fax. 02-160-5394 (Registration No.)

เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี : 0107550000211 Ref.2 :  เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดนิทาง

เพ่ือเข้าบญัชี บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า  จาํกัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หลักทรัพย์ (ID Card / Passport No.)

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ / Siam Commercial Bank Public Company Limited เลขทีบญัชี 049-3-14530-4 (ธุรกิจ)
เช็คลงวนัท่ี/Date สาขา/Branch    จํานวนเงิน/Amount 

 เงินสด/Cash       เช็ค/Cheque

จํานวนเงินท่ีเป็นตวัอกัษร/             
        Amount in Words

ช่ือผู้ฝาก/Deposit By ....................................................................................... โทรศพัท์/Telephone………………………………………………………..

หมายเหตุ 1. Ref.1 : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (Registration No.)

2. Ref.2 : เลขท่ีบัตรประชาชน / หนังสือเดนิทาง (ID Card / Passport No.)    ผู้ รับเงิน..........................................

รายการ เลขท่ีเช็ค/Cheque No. ช่ือธนาคาร/Bank

สาํหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคาร

โปรดนําใบนําฝากนีไ้ปชาํระเงนิได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ 
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