เลขที่ ...........................................

ใบแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ ย่ ี จากัด (มหาชน) หรื อ “QTC-W1”
วันทีย่ ื่นความจานง ....................................................
เรียน คณะกรรมการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ ย่ ี จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ผู้ประสงค์ ใช้ สิทธิซอื ้ หุ้นสามัญของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ ย่ ี จากัด (มหาชน) โปรดกรอกข้ อความในช่ องด้ านล่ างนีด้ ้ วยตัวบรรจงให้ ครบถ้ วนชัดเจน
ข้ าพเจ้ า (โปรดระบุประเภทผู้ประสงค์จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ)
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน ……………..………….………
 นิตบิ คุ คลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล …………….............................................

 บุคคลธรรมดาที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย เลขที่ใบต่างด้ าว/หนังสือเดินทาง ............................................................................
 นิตบิ คุ คลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล .........................................................................................………

ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  อื่น ๆ ........................................................................................................................................................................................... เพศ  ชาย  หญิง
วัน/เดือน/ปี เกิด (ปี พ.ศ.) ..................................................... สัญชาติ ..................................................... อาชีพ ..................................................................... โทรศัพท์ ………………………….................................
โทรศัพท์มือถือ …………………………................................. เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ……………………………………………………ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย  ไม่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย  หักภาษี ณ ที่จ่าย
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่ .......................... หมู่ที่ ................ ตรอก/ซอย ................................................... ถนน .............................................. แขวง/ตาบล .................................................................................
เขต/อาเภอ ......................................................... จังหวัด ....................................................... รหัสไปรษณีย์ ...................................... อีเมล์ ..............................................................................................................
มีความประสงค์ที่จะใช้ สทิ ธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท คิวทีซี เอนเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน) (“หุ้นสามัญ”) จานวน…………………………..………… หน่วย ในอัตราการใช้ สทิ ธิใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
มีสทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1.0123 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี ้
กรณีถือเป็ นใบสาคัญแสดงสิทธิ
กรณีถือเป็ นใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
จานวนหุ้น
ชื่อผู้ถือ
เลขที่ใบสาคัญแสดงสิทธิ
เลขที่เอกสารการถอนหลักทรัพย์
วันที่
เลขที่บริ ษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์
ราคาใช้ สทิ ธิ (บาทต่อหุ้น)
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ (บาท)

9.88

หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญของบริ ษัทตามที่แสดงความประสงค์ ข้างต้ น ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการดังต่ อไปนี :้ (ผู้ประสงค์ จะใช้ สิทธิโปรดทาเครื่องหมาย ✓ในช่ องที่เลือก)
 เข้ าบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ : ให้ ออกหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรนั ้นไว้ ในชื่อ "บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก" และดาเนินการให้ บริ ษัท.........................................................
สมาชิกผู้ฝากเลขที่  นาหุ้นสามัญเข้ าฝากไว้ กบั บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ ชื่อ ...............................................................................................................
เลขที่ ……....…………………………….………… ซึง่ ข้ าพเจ้ ามีอยู่กบั บริ ษัทนั ้น (ชื่อผู้ประสงค์จะใช้ สทิ ธิต้องตรงกับชื่อบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์)
 เข้ าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ : ให้ นาหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้ าบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 (การขอถอนเป็ น
ใบหุ้นสามัญในภายหลังผู้ประสงค์จะใช้ สทิ ธิจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมตามที่บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด) กรณีเลือกรับหุ้นสามัญโดยวิธีนี ้กรุณากรอกเอกสารเพิ่มเติม-1

 ออกใบหุ้น : ให้ ออกใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรนั ้นไว้ ในชื่อของข้ าพเจ้ าและจัดส่งใบหุ้นสามัญทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ข้างต้ น
พร้ อมกันนี ้ข้ าพเจ้ าขอส่งเงินค่าจองซื ้อหลักทรัพย์ดงั กล่าวโดย
โอนเงิน เช็ค  แคชเชียร์ เช็ค  ดราฟต์ เลขที่เช็ค ………………………………………… วันที่ ……………………………………………………………………ธนาคาร ...............................................................
สาขา ...................................................... โดยสัง่ จ่าย “บัญชีจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ ยี่”
(กรณีเป็ นเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดราฟต์จะต้ องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทาการนับจากวันที่แจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิแต่ละครัง้ )
ข้ าพเจ้ าขอรับรองและตกลงว่าจะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญและจะไม่ยกเลิกการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญข้ างต้ นนี ้ แต่หากข้ าพเจ้ าไม่สง่ ใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามจานวนที่ระบุไว้ ข้างต้ น หรื อไม่กรอกรายละเอียด
ในใบแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิให้ ครบถ้ วน หรื อไม่ปิดอากรแสตมป์ (ถ้ ามี ) หรื อชาระจานวนเงินค่าหุ้น และ/หรื อ ภาษี ไม่ครบถ้ วนตามจานวนในการใช้ สิทธิ ภายในกาหนดระยะเวลาแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิแต่ละครั ง้
ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ บริ ษัทดาเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิของ QTC-W1
ลงชื่อ ................................................................................................... ผู้จองซื ้อ
(..................................................................................)

หลักฐานการรับใบแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิของ QTC-W1 (ผู้ประสงค์ จะใช้ สิทธิซอื ้ หุ้นสามัญโปรดกรอกข้ อความในส่ วนนีด้ ้ วยตัวบรรจงให้ ครบถ้ วนชัดเจน)
เลขที่ ..........................................................................

วันที่ …………………………………………………………

ข้ าพเจ้ า ………………………………………………………………….. ประสงค์จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท คิวทีซี เอนเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน) ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ จานวน ………………………………. หุ้น
ในราคาหุ้นละ 9.88 บาท รวมเป็ นเงิน ………………………………………. บาท (……………………………………………………………………………………………………………………………………………... บาท)
โดยชาระเป็ น โอนเงิน  เช็ค  แคชเชียร์ เช็ค  ดราฟต์ เลขที่เช็ค ………………………………..…………………………………… ลงวันที่ ……………………………………….……………………………..
ธนาคาร ............................................................................... สาขา ...................................................... พร้ อมกันนี ้ หากได้ รับจัดสรรหุ้นสามัญ ข้ าพเจ้ าตกลงให้ บริ ษัทดาเนินการส่งมอบหุ้นดังนี ้
 นาหุ้นสามัญเข้ าฝากในนาม "บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก" เลขทีส่ มาชิกผู้ฝาก  บัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ เลขที่ ………………………….……………………………....………
 นาหุ้นสามัญเข้ าฝากในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600
 ออกใบหุ้นสามัญในนามของผู้ประสงค์จะใช้ สทิ ธิ และจัดส่งใบหุ้นสามัญที่ได้ รับจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ข้างต้ น
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับมอบอานาจ ..........................................................................................
หมายเหตุ หากผู้จองซื ้อประสงค์จะเปลีย่ นแปลงที่อยู่ที่ให้ ไว้ โปรดแจ้ งการแก้ ไขต่อนายทะเบียนโดยตรงและจัดส่ง ไปที่ฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02 009 9000

ผู้ฝากเลขที่
Participant No.
002

BROKER
ผู้ฝากเลขที่
Participant No.
030

ชื่อบริ ษัท
Company Name
บริ ษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED

003

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บริ ษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

032

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

004

034
038
048
050
051
200
211
213
224
225

บริ ษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด

229

บริ ษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์ แกน (ประเทศไทย) จากัด

230

บริ ษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด

CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.

บริ ษัทหลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

019

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED

บริ ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

022

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

บริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นิตี ้ จากัด

244

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED.

023

247
248

บริ ษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

บริ ษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

924

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

029

บริ ษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

บริ ษัทหลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

027

บริ ษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

บริ ษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED.

026

บริ ษัทหลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บริ ษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จากัด
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED

016

บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.

บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

015

บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.

บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

014

บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

013

บริ ษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED.

บริ ษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED

011

บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED

010

บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

008

บริ ษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

007

บริ ษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

บริ ษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

006

บริ ษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

บริ ษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

005

ชื่อบริ ษัท
Company Name
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)

บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บริ ษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB-BROKER
236

ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)

243

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

242

บริ ษัทหลักทรัพย์ ซิตี ้คอร์ ป (ประเทศไทย) จากัด

บริ ษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

245

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
301

ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)

329

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES

302

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

330

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

303

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สนิ
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จากัด (มหาชน)
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

ข้ อมูลจาก TSD ณ วันที่ 11/10/2016

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED

345

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES

328

ธนาคาร เจพีมอร์ แกน เชส (เพื่อค้ าตราสารหนี ้)
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)

343

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED

320

ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ )
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

340

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED

316

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

339

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

312

ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

337

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

308

บริ ษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดี ้ยน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

336

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

305

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้งคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (เพื่อตราสารหนี ้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND

334

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY

304

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

425

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้ า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

ที่ QTC.CS.012/2561
27 มีนาคม 2561
เรื่ อง

แจ้ งกาหนดการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ QTC – W1 (การใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย) (แก้ ไขครัง้ ที่ 1)

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ บริ ษัท คิวทีซี เอนเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น

สามัญของบริ ษัท คิวทีซี เอนเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ ”หรื อ “QTC – W1”) เมื่อวันที่ 26
พฤษภาคม 2560 โดยมีกาหนดการใช้ สทิ ธิในวันทาการสุดท้ ายของแต่ละไตรมาสของปี ปฏิทิน ได้ แก่ วันทาการสุดท้ ายของ
เดือนมีนาคม มิถนุ ายน กันยายน และธันวาคม ตลอดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมีอายุ ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ออกและ
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยวันแรกและวันสุดท้ ายของการใช้ สิทธิ คือวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 และ 25 พฤษภาคม
2561 ตามลาดับ นัน้

บริ ษัทขอแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับ การแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ QTC – W1
ครัง้ สุดท้ าย ดังนี ้
1. วันกำหนดกำรใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำย

: วันที่ 25 พฤษภาคม 2561

2. วันสุดท้ ำยที่สำมำรถซือ้ หรือขำย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ

: วันที่ 30 เมษายน 2561

3. วันปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ

: บริ ษัทจะทาการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิท ธิ
ตังแต่
้ วนั ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

4. ระยะเวลำกำรหยุดพักกำรซือ้ ขำย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
(ขึน้ เครื่องหมำย SP)

: บริ ษัทขอให้ ตลาดหลักทรัพย์สงั่ หยุดพักการซื ้อขายใบสาคัญแสดง
สิทธิ โดยการขึ ้นเครื่ องหมาย SP (ห้ ามซื ้อขาย) 2 วันทาการล่วงหน้ า
ก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน คือ ตังแต่
้ วนั ที่ 2 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่
25 พฤษภาคม 2561

5. กำรสิน้ สภำพของใบสำคัญแสดงสิทธิ

: ตังแต่
้ วนั ที่ 26 พฤษภาคม 2561 เป็ นต้ นไป ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท คิวทีซี เอนเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1
จะหมดอายุและสิ ้นสุดการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในประเทศไทย
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6. ระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงกำรใช้ สิทธิ

: เวลา 9.00 – 15.00 น. ของวันที่ 10-24 พฤษภาคม 2561

7. วันที่ใช้ สิทธิ

: 25 พฤษภาคม 2561

8. อัตรำกำรใช้ สิทธิ

: ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญได้ 1.0123 หุ้น

9. รำคำกำรใช้ สิทธิ

: 9.88 บาทต่อ 1 หุ้น

10.

เอกสำรในกำรยื่นควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิ
10.1 ใบแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ: ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้ องกรอกใบแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ
ให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วนและชัดเจน พร้ อมลงลายมือชื่อ หากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ เป็ นนิติบคุ คล จะต้ องลง
นามโดยกรรมการผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ พร้ อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ ามี) ผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิสามารถดาวน์โหลดได้ ที่เว็บไซต์ของบริ ษัท(www.qtc-energy.com) หรื อขอรับได้ ที่สถานที่ติดต่อ
ในการใช้ สทิ ธิ
10.2 หลักฐำนกำรชำระเงิน: ตามรายละเอียดในข้ อ 11
10.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ: ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้ องส่งมอบใบสาคัญ
แสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่บริ ษัท ตามจานวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้ งความจานงในการใช้
สิทธิ
-

ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ มีใบสาคัญแสดงสิทธิอยู่ในความครอบครอง (Scrip) สามารถ
ติดต่อขอแสดงความจานงในการใช้ สทิ ธิได้ ทนั ที

-

ในกรณีที่ใบสาคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่
ต้ องการใช้ สทิ ธิต้องดาเนินการดังนี ้
▪

ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิมีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยมีใบสาคัญแสดง
สิท ธิ ฝากอยู่ใ นบัญ ชี “บริ ษั ท ศูน ย์ รั บ ฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่ อ ผู้ฝาก”
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) จะออกใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิให้ กบั ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่บริ ษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่ง
แจ้ งรายชื่อต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์วา่ เป็ นผู้ทรงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิโดยศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์จะจัดส่งใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิไปยังบริ ษัทหลักทรัพย์ที่แจ้ งชื่อนันๆ
้ เพื่ อให้ ผ้ ู
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ นาไปใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญครั ง้ สุดท้ าย
ต่อไป ดังนัน้ จึงขอให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ดาเนิน การติดต่อ บริ ษัท หลัก ทรัพย์ที่เป็ น
นายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน

▪

ในกรณีที่ผ้ ูถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของตนเองโดยมีใบสาคัญ
แสดงสิทธิฝากอยู่กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่
600 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งรายชื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิและจานวนใบสาคัญ
แสดงสิท ธิให้ ก บั บริ ษัท โดยผู้ถือ ใบสาคัญ แสดงสิทธิไม่ต้ อ งดาเนิน การใดๆ เพื่อ ถอน
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ใบส าคัญ แสดงสิท ธิ ห รื อ เพื่ อ ให้ อ อกใบแทนใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ส าหรั บ น ามาใช้ เป็ น
หลักฐาน
ทั ้งนี ้ เพื่อ ความชัด เจนในรายละเอีย ดของขั ้นตอน บริ ษัท แนะนาให้ ผ้ ูถือ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ
สอบถามขันตอน
้
วิธีการ และระยะเวลาในการดาเนินการได้ จากบริ ษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นนายหน้ า
ซื ้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน หรื อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
10.4 เอกสำรแสดงตน: ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้ องส่งมอบเอกสารแสดงตนในแต่ละกรณีดงั นี ้
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาทะเบียนบ้ านที่มีเลขที่บตั ร
ประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรื อสาเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขที่บตั รประจาตัวประชาชน 13
หลัก (ในกรณีที่มีการเปลีย่ นชื่อ และ/หรื อ ชื่อสกุล ซึง่ ทาให้ ชื่อ และ/หรื อ ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสาคัญ
แสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แนบสาเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น
ใบแจ้ งเปลี่ยนชื่อ และ/หรื อ ชื่อสกุล ด้ วย) พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง (กรณีผ้ จู องซื ้อยังไม่
บรรลุนิติภาวะ จะต้ องแนบหนังสือยินยอมของบิดาหรื อมารดา หรื อผู้ปกครอง (แล้ วแต่กรณี) สาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของบุคคลดังกล่าว และสาเนาทะเบียนบ้ านของผู้จองซื ้อพร้ อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้ อง)
-

บุคคลธรรมดาที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย: สาเนาใบต่างด้ าวหรื อสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ
พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง

-

นิติบคุ คลสัญชาติไทย: สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อน
ระยะเวลาแจ้ ง ความจ านงในการใช้ สิท ธิ ใ นแต่ ละครั ง้ พร้ อมลงนามรั บ รองสาเนาถูก ต้ อ งโดย
กรรมการผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และแนบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของ
กรรมการผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง

-

นิติบคุ คลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย: สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตังนิ
้ ติบคุ คล หนังสือบริ คณห์สนธิ และ/
หรื อหนังสือรับรองของนิติบคุ คล ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนระยะเวลาแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ
ในแต่ละครัง้ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้
และประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และแนบสาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง
(แล้ วแต่กรณี) ของกรรมการผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้ อง ทังนี
้ ้ เอกสารทังหมดต้
้
องได้ รับการลงลายมือชื่อโดยเจ้ าหน้ าที่ Notary Public และรับรอง
โดยสถานทูตไทย หรื อสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้ จดั ทาหรื อรับรองความถูกต้ องและมี
อายุไม่เกิน 12 เดือน ก่อนระยะเวลาแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้

3/5

11.

วิธีกำรชำระเงินค่ ำหุ้นสำมัญ

12.

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิต้องชาระเงินค่าหุ้นสามัญตามจานวนในการใช้ สทิ ธิตามที่ระบุในใบแจ้ งความจานงในการ
ใช้ สทิ ธิโดยดาเนินการดังต่อไปนี ้
ชาระเงินค่าหุ้นสามัญครัง้ เดียวเต็มจานวน ตามจานวนในการใช้ สิทธิที่ระบุไว้ ในใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ
ที่ระบุไว้ ในใบแจ้ งความจ านงการใช้ สิทธิ โดยผู้ถื อใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่
ประสงค์จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญจะต้ องชาระเป็ นเงินโอน เช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่า “เช็คธนาคาร”) หรื อ
ดราฟต์
หำกชำระโดยเช็ค แคชเชี ยร์ เช็ค หรื อดรำฟต์ จะต้ องสามารถเรี ยกเก็ บเงิ นได้ จากสานักหักบัญชี ใน
กรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทาการ นับจากวันที่แจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิแต่ละครัง้ โดยขีดคร่ อมสัง่ จ่าย
"บัญชีจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุน บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ ย่ ี" เลขที่บัญชี 000-6-14350-4 ของธนำคำรกรุ งไทย
สำนักนำนำเหนือ พร้ อมทังเขี
้ ยนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง
หำกชำระโดยกำรโอนเงิน ให้ โอนเงินไปยัง "บัญชีจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุน บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ ย่ ี" เลขที่
บัญชี 000-6-14350-4 ของธนำคำรกรุ งไทย สำนักนำนำเหนือ ตังแต่
้ วนั แรกที่เปิ ดให้ แจ้ งความจานงในการ
ใช้ สทิ ธิ จนถึงเวลา 15.00 น.ของวันสุดท้ ายที่เปิ ดให้ แจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ พร้ อมทังเขี
้ ยนชื่อ นามสกุล ที่
อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้านหลังใบนาฝาก เพื่อนามายื่นเป็ นหลักฐานการชาระเงิ นพร้ อม
เอกสารอื่นในการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้ อมูล ขอความร่ วมมือให้
นาใบนาฝากตัวจริ งมาใช้ ยื่นเป็ นหลักฐานการชาระเงิน
ทังนี
้ ้ การใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ตอ่ เมื่อบริ ษัท เรี ยกเก็บเงินจานวนดังกล่าวได้ แล้ วเท่านัน้ หาก
บริ ษัทไม่สามารถเรี ยกเก็ บเงิ นได้ ไม่ว่าในกรณี ใดๆ ที่มิได้ เกิ ดจากความผิดของบริ ษัทบริ ษัทจะถื อว่าผู้ถื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญในครัง้ นันๆ
้ โดยบริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิมารับใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิพร้ อมกับเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดราฟต์ ที่
เรี ยกเก็บเงินไม่ได้ คืนด้ วยตนเอง ภายใน 14 วันนับจากวันครบกาหนดการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ โดยจะไม่มีการ
คานวณดอกเบี ้ยให้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทังนี
้ ้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้น
สามัญได้ ในวันใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญครัง้ ถัดไป เว้ นแต่การใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญครัง้ นันจะเป็
้
นการใช้ สิทธิซื ้อหุ้น
สามัญครัง้ สุดท้ าย ให้ ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธินนๆ
ั ้ สิ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ บริ ษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ
ดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหายอื่นใดไม่วา่ ในกรณีใดๆ
สถำนที่ติดต่ อในกำรขอใช้ สทิ ธิ
บริ ษัท คิวทีซี เอนเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
นักลงทุนสัมพันธ์
ที่อยู:่
2/2 ซอยกรุงเทพกรี ฑา 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรี ฑา
แขวงหัวหมากเขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เบอร์ โทรศัพท์:
0-2379-3089-92 ต่อ 241
เบอร์ โทรสาร:
0-2379-3099
E-mail address: pakanat.t@qtc-energy.co.th ,ir@qtc-energy.com
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13.

เงื่อนไขอื่นๆ
เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายพูลพิพฒ
ั น์ ตันธนสิน)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
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เรื่อง

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (XE) ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ครั้งสุดท้าย

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน) (QTC-W1)
subject: Notification of the Last Exercise (XE) of QTC-W1
ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบ
ว่า

We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows.

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

QTC-W1

วันขึน
้ เครื่องหมายเพื่อรับสิทธิประโยชน์ (X-Date) XE

02/05/2018

วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Book closing Date)

04/05/2018

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

1:1.0123

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

9.88

กาหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ (Exercise Date)

10/05/2018 - 24/05/2018

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)

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

