ที่ ปธจ.018/2561
วันที่ 12 กันยายน 2561
เรื่ อง

แจ้ งกําหนดการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อกริเพียว โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (“APUREW2”) (การใช้ สทิ ธิรอบที่ 1)
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1. แบบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน APURE-W2 (รอบที่ 1)
2. แบบฟอร์ มการชําระเงินผ่านระบบ Bill Payment

ตามที่บริ ษัท อกริ เพียว โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ครัง้ ที่ 2 (APURE-W2) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ” หรื อ “APURE-W2”) จํานวน 95,826,365
หน่วย เมื่อวันที่ 5 มิถนุ ายน 2561 โดย APURE-W2 มีกําหนดการใช้ สิทธิในวันทําการ สุดท้ ายของเดือนมีนาคม มิถนุ ายน
กันยายน และธันวาคม ภายหลังจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (“วันกําหนดการ ใช้ สิทธิ”) ซึง่ วันกําหนดการใช้ สิทธิ
ครัง้ แรก คือ วันทําการสุดท้ ายของเดือนกันยายน 2561 ซึง่ จะตรงกับวันที่ 28 กันยายน 2561 และวันกําหนดการใช้ สิทธิ
ครัง้ สุดท้ าย คือ วันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึง่ จะตรงกับวันที่ 4 มิถนุ ายน
2564 ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ จดั สรรหุ้นสามัญของบริ ษัทไว้ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ APURE-W2 ในจํานวน
95,826,365 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท รายละเอียดเป็ นไปตามข้ อกําหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท อกริ เพียว โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 2 (APURE-W2)
ดังนัน้ บริ ษัทจึงขอแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทตามใบสําคัญแสดงสิทธิ APUREW2 สําหรับการใช้ สทิ ธิ ดังต่อไปนี ้
1. วันกําหนดการใช้ สทิ ธิรอบที่ 1
2. ระยะเวลาแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ
3. อัตราการใช้ สิทธิ
4. ราคาการใช้ สิทธิ
5. ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ
6. สถานที่ติดต่อในการใช้ สทิ ธิ

:
:
:
:
:
:

วันที่ 28 กันยายน 2561
ระหว่างเวลา 8.30 น.-15.30 น. ของวันที่ 21 และ 24-27 กันยายน 2561
ใบสําคัญแสดงสิทธิ APURE-W2 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น
4 บาท ต่อหุ้น
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน)
ฝ่ ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์ ชัน้ 17 อาคารจัตรุ ัสจามจุรี
319 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บุคคลที่ติดต่อ: คุณศิโรรัตน์ เจริ ญเปลี่ยน
เบอร์ ติดต่อ: 0-2684-8754
โทรสาร: 0-2160-5394

7. เอกสารที่ใช้ ในการยื่นความจํานงการใช้ สทิ ธิ
7.1 แบบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริ ษัท อกริ เพียว โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน)
“APURE-W2” (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1) ที่ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องชัดเจนและครบถ้ วนแล้ วทุกรายการพร้ อมลงนาม
โดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
7.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ระบุว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธินนมี
ั ้ สิทธิในใบสําคัญ
แสดงสิทธิตามจํานวนที่ระบุอยูใ่ นแบบแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
7.3 เอกสารการชําระเงิน (ใบชําระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน))
7.4 หลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิ
1) บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
: สําเนาบัตรประชาชน หรื อสําเนาบัตรข้ าราชการ หรื อสําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่
ยังไม่หมดอายุ (ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทําให้ ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้ งเปลี่ยนชื่อ/
ชื่อสกุล เป็ นต้ น) พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง (กรณีผ้ ใู ช้ สิทธิเป็ นผู้เยาว์
จะต้ องแนบสําเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบ้ าน
ที่ผ้ เู ยาว์อาศัยอยู่ พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง)
2) บุคคลธรรมดา สัญชาติตา่ งด้ าว : สําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้ อมลงลายมือชื่ อ
รับรองสําเนาถูกต้ อง
3) นิติบคุ คล สัญชาติไทย
: สําเนาหนังสือรับรองบริ ษัทที่กระทรวงพาณิ ชย์ ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน
กําหนดการใช้ สทิ ธิในครัง้ นันๆ
้ พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอํานาจที่มีชื่อ
ปรากฎอยู่ในหนังสือรับรองบริ ษัทนัน้ และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอํานาจลง
ลายมือชื่อตาม 1) หรื อ 2) พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
4) นิติบคุ คล สัญชาติตา่ งด้ าว
: สําเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตังนิ
้ ติบคุ คล และ/หรื อ หนังสือรับรองนิติบคุ คล พร้ อม
ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม และเอกสารหลักฐาน
ของกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรื อ 2) พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
ถูกต้ อง และรับรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารนันไม่
้ เกิน 6 เดือน
้
ก่อนวันกําหนดการใช้ สทิ ธิในครัง้ นันๆ
8. สถานที่ขอรับแบบฟอร์ มแบบแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบชําระเงินผ่านระบบ Bill Payment
8.1 บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน)
8.2 ดาวน์โหลดจากเว็บไซด์ของบริษัท ที่ www.apureholdings.com

9. วิธีการชําระเงิน
9.1 ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถชําระจํานวนเงินใน
การใช้ สิทธิเป็ นเช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็ค ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) โดยใช้
แบบฟอร์ มใบชําระเงินผ่านระบบ Bill Payment (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2) โดยกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนพร้ อมระบุรหัสลูกค้ า
(Ref.1) เป็ นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึง่ จัดส่งโดยบริ ษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ”)) และรหัสอ้ างอิง (Ref.2) เป็ นเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรื อ
เลขที่หนังสือเดินทางของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และชําระจํานวนเงินในการใช้ สิทธิผ่านเคาน์ เตอร์ ธนาคารไทย
พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ ทุกสาขา ทัง้ นีเ้ ช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็ค ต้ องลงวันที่ 21-25 กันยายน 2561
เท่ านัน้ โดยสัง่ จ่ายในนาม "บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื ้อหุ้น" และต้ องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้
จากสํานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันที่ 26 กันยายน 2561 ทังนี
้ ้ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซงึ่ ชําระจํานวนเงินในการ
ใช้ สทิ ธิเป็ นเช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็ค ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) จะต้ องนําส่ง
เอกสารที่ใช้ ในการยื่นความจํานงการใช้ สิทธิตามข้ อ 7.1 – 7.4 ภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ 27 กันยายน 2561 ให้ แก่
ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ
9.2 ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถชําระจํานวนเงินใน
การใช้ สทิ ธิโดยการโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เข้ าบัญชี "บริ ษัทหลักทรัพย์
ไอร่า จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื ้อหุ้น" โดยใช้ แบบฟอร์ มใบชําระเงินผ่านระบบ Bill Payment (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 2) โดย
กรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนพร้ อมระบุรหัสลูกค้ า (Ref.1) เป็ นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ซึง่ จัดส่งโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ) และรหัสอ้ างอิง (Ref.2) เป็ นเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรื อเลขที่หนังสือ
เดินทางของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และชําระจํานวนเงินในการใช้ สิทธิผ่านเคาน์ เตอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด
(มหาชน) ได้ ทุกสาขา ในช่ วงระหว่ างวันที่ 21-27 กันยายน 2561 เท่ านัน้ ทังนี
้ ้ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซงึ่ ชําระ
จํานวนเงินในการใช้ สิทธิโดยการโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) จะต้ องนําส่ง
เอกสารที่ใช้ ในการยื่นความจํานงการใช้ สิทธิตามข้ อ 7.1 – 7.4 ภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ 27 กันยายน 2561 ให้ แก่
ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ
หมายเหตุ:
(1) ผู้ถือใบสํา คัญแสดงสิท ธิ ที่ ประสงค์ ใ ช้ สิทธิ ซือ้ หุ้น สามัญ ตามใบสําคัญแสดงสิท ธิ จ ะได้ รับการยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมชําระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
(2) ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิห้าม Pay-in หรื อ สัง่ จ่ายเช็ค
ลงวันที่ก่อนระยะเวลาแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิโดยเด็ดขาด
(3) ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ชําระจํานวนเงินในการใช้
สิทธิผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) แล้ ว ต้ องนําหลักฐานการชําระเงิน Bill Payment
และเอกสารที่ใช้ ในการยื่นความจํานงการใช้ สิทธิยื่น ณ สถานที่ติดต่อในการใช้ สิทธิที่บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จํากัด
(มหาชน) เท่านัน้
(4) ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิขอสงวนสิทธิในการงดรับเงินสดเพื่อชําระเงินในการใช้ สิทธิ

ทังนี
้ ้ การใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิเรี ยกเก็บ
เงินจํานวนดังกล่าวได้ แล้ วเท่านัน้ หากตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ
ที่มิได้ เกิดจากความผิดของตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ บริ ษัทจะถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนา
ยกเลิกการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญในครัง้ นันๆ
้ โดยบริ ษัทจะจัดส่งใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ พร้ อม
กับเช็คบุคคล ดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็ค ที่เรี ยกเก็บเงินไม่ได้ คืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 วันทําการนับ
จากวันกําหนดการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ ทังนี
้ ้จะไม่มีการคํานวณดอกเบี ้ยให้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ อย่างไรก็ตามผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิสามารถแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญใหม่ได้ ในวันกําหนดการใช้ สิทธิในครัง้ ต่อไป เว้ นแต่การใช้ สิทธิ
ครัง้ นันจะเป็
้
นการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายให้ ถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธินนๆ
ั ้ สิ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สิทธิ บริ ษัทและตัวแทน
รับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิจะไม่รับผิดชอบในการใช้ สทิ ธิ และจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี ้ย/หรื อค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่า
ในกรณีใดๆ
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวสินีมาศ โสตภิภาพนุกลู

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1 / Attachment 1
เลขที่ / No …………………………………………

แบบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของ บริษทั อกริเพียว โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) “APURE-W2” รอบที่ 1
Form of notice to exercise the Warrants of AgriPure Holdings Public Company Limited “APURE-W2” Exercise Period No. 1
เรี ยน คณะกรรมการบริ ษทั อกริ เพียว โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)
To The Board of Directors of AgriPure Holdings Public Company Limited

วันที่ ………………………………………………………
Date

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว / นิติบุคคล) ............................................................................................................................. วัน/เดือน/ปี เกิด ........................................................................ สัญชาติ ................................ เพศ ......................................
I/We (Mr. / Mrs. / Miss / Juristic Person)
Date of Birth
Nationality
Gender
อาชีพ .........................................................ที่อยูเ่ ลขที่ ................................ ตรอก/ซอย ........................................... ถนน........................................ แขวง/ตําบล ......................................... เขต/อําเภอ ..........................................................................
Occupation
Address number
Lane/Soi
Road
Sub-district
District
จังหวัด ...................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ................................................. ประเทศ .......................................................................... หมายเลขโทรศัพท์...........................................................................................................................
Province
Postal Code
Country
Telephone number
□ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขที่บตั รประจําตัวประชาชน .……………………….……….…………… □ บุคคลธรรมดาซึ่ งเป็ นคนต่างด้าว เลขที่หนังสื อเดินทาง / ใบต่างด้าว …………………………
Thai individual person
Identification card number
Foreign individual person Passport number
□ นิติบุคคลสัญชาติไทย
เลขทะเบียนนิติบุคคล .……………………………………………………… □ นิติบุคคลซึ่ งเป็ นคนต่างด้าว
เลขทะเบียนนิติบุคคล .…………………………………..…
Thai juristic person
Corporate registration number
Foreign juristic person
Corporate registration number
โปรดแนบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง / Please attach a certified true copy of supporting documents for the exercise of the Warrants
ในฐานะผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั อกริ เพียว โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ ตามรายละเอียดต่อไปนี้
being a Warrant Holder of AgriPure Holdings Public Company Limited (the “Company”), I/We hereby intend to exercise the rights to purchase the Company’s ordinary shares as stated below:
จํานวนหน่ วยของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิที่ขอใช้ สิทธิ (หน่ วย)
Number of Warrants to be exercised (Unit)

อัตราการใช้ สิทธิ (วอแรนท์ : หุ้น)
Exercise Ratio (Warrant : Share)

จํานวนหุ้นสามัญที่ได้ จากการใช้ สิทธิ (หุ้น)
Number of ordinary shares derived
From the exercise of Warrants (Shares)

ราคาใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
(บาท/หุ้น)
Exercise Price
(Baht per share)

รวมเป็ นเงินที่ต้องชําระในการซื้อหุ้นสามัญ (บาท)
Totaling of payment of the subscribed shares (Baht)

1:1
4.00
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าขอส่ งเงินค่าซื้ อหุ ้นสามัญดังกล่าว ที่ธนาคารสามารถเรี ยกเก็บเงินในเขตกรุ งเทพมหานคร ภายใน 1 วันทําการ ชําระโดย
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
□ แคชเชียร์ เช็ค / Cashier’s Cheque
□ ดร๊ าฟท์ / Bank Draft
□ เงินโอน / Money Transfer
เลขที่เช็ค / Cheque Number .......................................... ลงวันที่ / Dated....................................... ธนาคาร / Bank ................................................. สาขา / Branch.....................................................
สั่งจ่าย “บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้ อหุ น้ ” ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) / Payable to “AIRA Securities Public Company Limited For Subscriptions”, Siam Commercial Bank Public Company Limited
ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบสําคัญแสดงสิ ทธิ / ใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และขอรับทอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (ถ้ามี) ดังนี้
I/We hereby deliver the Warrant Certificate(s) / Warrant Substitute and request for the return of the remaining Warrants, which are not exercised (if any) as follows:
□ ส่ งมอบใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จํานวน .....................................................................ใบ ตามรายละเอียดดังนี้
Amount of delivered Warrants ………………………………..…… certificate(s) with the following details:
เลขที่ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ................................................ จํานวนหน่วย ..............................................หน่วย Warrant Certificate(s) number ………………………………. amount ……………..…………….. units
รวมจํานวนใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทสี่ ่ งมา ................................................................................................หน่ วย Total number of delivered Warrants ……..………………………………..……….…......….…. units
จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ขอรับทอน (ถ้ามี) ....................................................................................หน่วย Amount of the remaining Warrants which are not exercised (if any) …......……........................…. units
□ ใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เลขที่ …………………………. จํานวน ..................................................หน่วย Warrant Substitute number ……………….…………………. amount …………...….………..….. units
เมื่อข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ ้นสามัญดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาํ เนินการส่ งมอบหุ น้ ดังนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) / Upon being allocated the subscribed shares, I / We agree that the shares shall be delivered as follow (choose one only) :
□ ให้ฝากหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรในนามของ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัดเพื่อผูฝ้ าก” และดําเนินการให้บริ ษทั ............................ .............. .................................. สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่ ……………….…...
(ระบุชื่อใดชื่ อหนึ่งตามรายชื่อที่ปรากฏด้านหลังแบบฟอร์ มนี้ ) นําหลักทรัพย์เข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อเข้าบัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์เลขที่ ……………..… ซึ่ งข้าพเจ้ามีอยูก่ บั บริ ษทั นั้น (ชื่อผูถ้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ตอ้ งตรงกับชื่อบัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์มิฉะนั้นจะดําเนินการออกใบหุ ้นสามัญตามจํานวนที่ได้รับจัดสรรตามการใช้สิทธิ น้ นั ไว้ในนามของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และจัดส่ งใบหุ น้ ที่ได้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธิ
ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ระบุไว้ขา้ งต้น) / 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)
□ ให้ฝากใบหุ น้ สามัญที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่ อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” (“TSD”) และนําหุ น้ เข้าฝากไว้กบั TSD โดยนําเข้าบัญชีของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (“บัญชี
600”) / Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” (“TSD”) and deposit those shares with TSD under Issuer Account for my/our name - Account No. 600 (“Account No. 600”)
□ ให้ออกใบหุ น้ สามัญตามจํานวนที่ได้รับจัดสรรตามการใช้สิทธิ น้ นั ไว้ในนามของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และจัดส่ งใบหุ น้ ที่ได้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธิ ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ระบุไว้ขา้ งต้น / Issue a share certificate
in my/our name and deliver to me/us under the name and address as stated above by registered mail.
ข้าพเจ้าตกลงยืนยันว่าจะไม่เพิกถอนการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญ และหากข้าพเจ้าไม่ส่งใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรี ยบร้อย พร้อมด้วย เช็คบุคคล แคชเชียร์ เช็ค ดร๊ าฟท์ มาถึงบริ ษทั ฯ ภายในกําหนด
ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ หรื อหาก เช็คบุคคล แคชเชียร์ เช็ค ดร๊ าฟท์ ที่สั่งจ่ายไม่ผา่ นการเรี ยกเก็บ ให้ถือว่าการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ
I/We hereby confirm that this subscription is irrevocable. If I/We do not return this duly completed Form of notice to exercise the Warrants, with payment (Cheque, Cashier’s Cheque or Bank Draft) to the Company within the period for the
notification of the intention to exercise the Warrants or the Cheque, Cashier’s Cheque or Bank Draft has not been honored, it shall deem that the notification of the intention to exercise the Warrant is nullified without being exercised.
ลงชื่อ/Signed ..................................................................................... ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ / Warrant Holder
(
)

หลักฐานการรับแบบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ของ APURE-W2 รอบที่ 1 (ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ ด้วย)
SUBSCRIPTION RECEIPT for APURE-W2 Exercise Period No. 1 (WARRANT HOLDER PLEASES ALSO FILL IN THIS PORTION)
วันที่ / Date …………………………………………….. เลขที่ / No ……………………………………………...
บริ ษทั อกริ เพียว โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก ……………………………………………………………………………………………………………...…..…. เพื่อใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 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”
จํานวนหน่ วยของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิที่ขอใช้ สิทธิ (หน่ วย)
Number of Warrants to be exercised (Unit)

อัตราการใช้ สิทธิ (วอแรนท์ : หุ้น)
Exercise Ratio (Warrant : Share)

จํานวนหุ้นสามัญที่ได้ จากการใช้ สิทธิ (หุ้น)
Number of ordinary shares derived
From the exercise of Warrants (Shares)

ราคาใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)
Exercise Price (Baht per share)

รวมเป็ นเงินที่ต้องชําระในการซื้อหุ้นสามัญ (บาท)
Totaling of payment of the subscribed shares (Baht)

1:1
4.00
□ เช็ค Cheque
□ แคชเชียร์ เช็ค Cashier’s Cheque
□ ดร๊ าฟท์ Bank Draft
□ เงินโอน Money Transfer
เลขที่เช็ค / Cheque Number ..................................................... ลงวันที่ / Dated................................................... ธนาคาร / Bank ................................................................ สาขา / Branch.............................................................................................
□ ฝากหลักทรัพย์ในนาม “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัดเพื่อผูฝ้ าก” / Deposit shares in the name of TSD for สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่/Participant No...... ..…...............บัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์เลขที่/Trading account No……........….…..
□ ฝากใบหุ น้ ในนาม “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” โดยเข้าบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า / Issue a share certificate in the name of TSD under Account Number 600
□ ออกใบหุ น้ ในนามผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ / Issue the share certificate in the name of warrant holder
เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับมอบอํานาจ / Authorized Officer ………………………………………………………..

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

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

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

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

SUB BROKER
236
242

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

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

243
245

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

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

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 / Attachment 2

ใบนําฝากชําระเงินค่ าสินค้ าหรื อบริการ (Bill Payment)

เพื่อเข้ าบัญชี

สําหรับลูกค้ า / Client's copy

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน)

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

319 อาคารจัตรุ ัสจามจุรี ชั ้น 17 และ 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร. 02-684-8754 , 02-684-8756 Fax. 02-160-5394
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี : 0107550000211

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

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้ หุ้น

(ID Card / Passport No.)

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

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

รายการ
เงินสด/Cash

เลขที่เช็ค/Cheque No. เช็คลงวันที่/Date

ชื่อธนาคาร/Bank

สาขา/Branch

จํานวนเงิน/Amount

เช็ค/Cheque

จํานวนเงินที่เป็ นตัวอักษร/

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

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

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

โปรดนําใบนําฝากนีไ้ ปชําระเงินได้ ท่ ธี นาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
กรุณาตัดตามรอยปรุ

ใบนําฝากชําระเงินค่ าสินค้ าหรื อบริการ (Bill Payment)

เพื่อเข้ าบัญชี

สําหรับธนาคาร / Bank's copy

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน)

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

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

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

โทร. 02-684-8754 , 02-684-8756 Fax. 02-160-5394
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี : 0107550000211

(Registration No.)

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้ หุ้น

(ID Card / Passport No.)

Ref.1 : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Ref.2 : เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง

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

รายการ
เงินสด/Cash

เลขที่เช็ค/Cheque No. เช็คลงวันที่/Date

ชื่อธนาคาร/Bank

สาขา/Branch

จํานวนเงิน/Amount

เช็ค/Cheque

จํานวนเงินที่เป็ นตัวอักษร/

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

โปรดนําใบนําฝากนีไ้ ปชําระเงินได้ ท่ ธี นาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

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

