

ที ลบ./63/006
วันที 2 เมษายน 2563
เรือง

แจ้งกําหนดการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี "อหุน้ เพิมทุนของ บริษทั อลิอนั ซ์ อยุธยา แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
AYUD-W1 ครัง" สุดท้าย

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที บริษทั อลิอนั ซ์ อยุธยา แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ได้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี "อหุน้
สามัญของบริษทั ฯ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม ครัง" ที 1 (AYUD-W1) จํานวนไม่เกิน 125,000,000 หน่วย โดยมีกําหนดการใช้สทิ ธิครัง" สุดท้าย
ในวันที 8 พฤษภาคม 2563 บริษทั ฯขอแจ้งรายละเอียดเกียวกับการแจ้งความจํานงการกําหนดการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทีจะซื"อหุน้ สามัญของบริษทั ดังนี"
1. ระยะเวลาการหยุดพักการซือขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (ขึนเครื"องหมาย SP)
วันที 15 เมษายน 2563 ถึงวันที 8 พฤษภาคม 2563
2. วันปิ ดสมุดทะเบียนเพื"อพักการโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
วันที 17 เมษายน 2563 ถึงวันที 8 พฤษภาคม 2563
3. ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ
วันที 23 เมษายน 2563 ถึงวันที 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ของวันทําการ
4. วันกําหนดการใช้สิทธิ ครังสุดท้าย
วันที 8 พฤษภาคม 2563
5. อัตราการใช้สิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซ"อื หุน้ สามัญได้ 1.030 หุน้
6. ราคาในการใช้สิทธิ ซือหุ้นสามัญ
37.853 บาท ต่อ 1 หุน้ สามัญ
7. การสิ นสภาพของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ตัง" แต่วนั ที 9 พฤษภาคม 2563 เป็ นต้นไป
8. เอกสารและหลักฐานในการแจ้งความจํานงขอใช้สิทธิ ที"จะซือหุ้นสามัญ
ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีประสงค์จะใช้สทิ ธิซ"อื หุน้ สามัญของบริษทั จะต้องยืนเอกสารแจ้งความจํานงการใช้สทิ ธิดงั นี"
8.1 ในกรณีทผูี ท้ รงสิทธิถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิในระบบหลักทรัพย์ (Scrip)
แทนใบสําคัญแสดงสิทธิ

ใช้สทิ ธิโดยการใช้ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบ



8.1.1

ยืนใบแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิซ"อื หุน้ สามัญทีได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลง
นามโดยผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่บริษทั ฯ ซึงผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้งความจํานง
การใช้ สิ ท ธิ ไ ด้ ณ สถานที ที ติ ด ต่ อ ในการใช้ สิ ท ธิ หรื อ ดาวน์ โ หลดได้ จ ากเว็ ปไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ
https://www.ayud.co.th/en/investor-relations-information-2/shareholder-news/

8.1.2

นําส่งใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามจํานวนทีระบุในใบแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิ
ซื"อหุน้ สามัญให้แก่บริษทั ฯ

8.2 ผูท้ รงสิทธิในใบสําคัญในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scrip-less)
ผูถ้ อื ใบสําคัญในระบบไร้ใบหลักทรัพย์จะใช้สทิ ธิได้โดยแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิหรือ
เพือให้ออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยยืนต่อบริษทั หลักทรัพย์ทเป็
ี นนายหน้าซื"อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของท่าน
และบริษทั หลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดําเนินการแจ้งต่อบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือถอนใบสําคัญ
แสดงสิทธิหรือออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจากบัญชี “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผูฝ้ าก”
โดยศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะดําเนินการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทน (แล้วแต่กรณี) เพือนําไปใช้เป็ นหลักฐาน
ประกอบการใช้สทิ ธิซ"อื หุน้ สามัญทีจะยืนต่อบริษทั ฯ
เพือความชัดเจนในขัน" ตอนและรายละเอียด บริษทั ฯ ขอแนะนําให้ผถู้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิตดิ ต่อสอบถามเกียวกับขัน" ตอน
และวิธกี าร รวมทัง" ระยะเวลาดําเนินการตามข้อนี" ได้จากบริษทั หลักทรัพย์ททํี าหน้าทีเป็ นนายหน้าซื"อขายหลักทรัพย์
(Broker) ของท่าน
8.3 หลักฐานประกอบการใช้สทิ ธิ
(1) บุคคลสัญชาติไทย

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หรือสําเนาทะเบียนบ้านทีมีเลขทีบัตร
ประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอืนทีมีเลขที
บัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก (ในกรณีทมีี การเปลียนชือ และ/หรือ ชือ
สกุล ซึงทําให้ชอื และ/หรือ ชือสกุล ไม่ตรงกับใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบสําคัญแสดงสิทธิให้แนบเอกสารทีออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น
ใบแจ้งเปลียนชือ และ/หรือ ชือสกุล ด้วย) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
(กรณีผถู้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นผูเ้ ยาว์จะต้องแนบคํายินยอมของ
ผูป้ กครอง (บิดา/มารดา) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูป้ กครองที
ผูป้ กครองลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง และสําเนาทะเบียนบ้านทีผูเ้ ยาว์
อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง)

(2) บุคคลทีไม่ได้มสี ญ
ั ชาติไทย

สําเนาใบต่างด้าวหรือสําเนาหนังสือเดินทางทียังไม่หมดอายุพร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง

(3) นิตบิ ุคคลไทย

สําเนาหนังสือรับรองทีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ทออกไม่
ี
เกิน 6 เดือน ก่อน
ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิ
พร้อมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้อง โดยกรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน" และประทับตรา
สําคัญของนิตบิ คุ คล (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานของกรรมการผูม้ อี ํานาจลง
ลายมือชือตาม (#) หรือ ($) แล้วแต่กรณี พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

(4) นิตบิ ุคคลทีไม่ได้มสี ญ
ั ชาติไทย

สําเนาเอกสารการจดทะเบียนของนิตบิ ุคคลซึงออกโดยหน่วยงานหรือ
บุคคลทีมีอํานาจตามกฎหมายของประเทศทีนิตบิ ุคคลนัน" จัดตัง" พร้อมลง
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นามรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน"
และประทับตราสําคัญของนิตบิ คุ คล (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานของ
กรรมการผูม้ อี ํานาจลงลายมือชือตาม (#) หรือ ($) แล้วแต่กรณี พร้อมลง
นามรับรองสําเนาถูกต้อง
ทัง" นี" เอกสารทัง" หมดต้องได้รบั การรับรองโดยเจ้าหน้าที Notary Public หรือ
หน่วยงานอืนใดทีมีอํานาจในประเทศทีเอกสารดังกล่าวได้จดั ทําหรือรับรอง
ความถูกต้อง นอกจากนี" การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 6 เดือน ก่อน
ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิ
ในกรณีทเอกสารที
ี
จัดทําขึน" เป็ นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจาก
ภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลเป็ นภาษาอังกฤษพร้อมลงนามรับรองคํา
แปลถูกต้องโดยกรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามด้วย
(5) คัสโตเดียน (Custodian)

สําเนาเอกสารการจดทะเบียนพร้อมหนังสือแต่งตัง" คัสโตเดียน หนังสือมอบ
อํานาจ (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานของผูม้ อี ํานาจลงลายมือชือตาม (#) หรือ
($) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
ทัง" นี" เอกสารทัง" หมดต้องได้รบั การรับรองโดยเจ้าหน้าที Notary Public
หรือหน่วยงานอืนใดทีมีอํานาจในประเทศทีเอกสารดังกล่าว ได้จดั ทําหรือ
รับรองความถูกต้อง นอกจากนี" การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 6 เดือน ก่อน
ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิ
ในกรณีทเอกสารที
ี
จัดทําขึน" เป็ นภาษาต่างประเทศ
นอกเหนือจาก
ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทําคําแปลเป็ นภาษาอังกฤษ พร้อมลงนามรับรอง
คําแปลถูกต้องโดยกรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามด้วย

9. วิ ธีชาํ ระเงิ น
ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องชําระเงินตามจํานวนการใช้สทิ ธิทระบุ
ี ในใบแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิซ"อื หุน้ สามัญ
ให้แก่บริษทั ฯ โดยวิธกี ารใดวิธกี ารหนึงดังนี"
9.1 กรณีชาํ ระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
ชําระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ทีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรุงเทพมหานครภายใน 1 (หนึง) วันทําการนับจาก
วันทีแจ้งความจํานงการใช้สทิ ธิ โดยต้องลงวันทีก่อนวันกําหนดการใช้สทิ ธิ 3 (สาม) วันทําการ และขีดคร่อมเฉพาะสังจ่าย
“บัญชีซือหุ้นสามัญของบมจ.อลิ อนั ซ์ อยุธยา แคปปิ ตอลตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ”
9.2 กรณีชาํ ระด้วยเงินโอน
ชําระโดยการโอนเงินสดเข้าบัญชีเงินฝากของบริษทั ในชือ “บัญชีซือหุ้นสามัญของบมจ.อลิ อนั ซ์ อยุธยา แคปปิ ตอล
ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ” เลขที"บญ
ั ชี 001-9-57614-1 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด
(มหาชน) สาขาสํานักเพลิ นจิต และนําส่งหลักฐานการโอนเงินภายในวันใช้สทิ ธิให้แก่บริษทั ฯ มาพร้อมกับใบแจ้งความ
จํานงในการใช้สทิ ธิ
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10. สถานที"ที"ติดต่อในการใช้สิทธิ
ฝ่ ายเลขานุการบริษทั
บริษทั อลิอนั ซ์ อยุธยา แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
เลขที 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2657-2979
11. เงื"อนไขอื"นๆ
หากบริษทั ฯ ได้รบั เอกสารแจ้งความจํานงการใช้สทิ ธิไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือตรวจสอบได้ว่าข้อความทีผูถ้ อื ใบสําคัญ
แสดงสิทธิกรอกลงในใบแจ้งความจํานงการใช้สทิ ธิซ"อื หุน้ สามัญไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องทํา
การแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิ หากผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาดังกล่าวบริษทั ฯ จะถือว่าผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์ใช้สทิ ธิซ"อื หุน้ สามัญ โดยบริษทั ฯ จะจัดส่งใบสําคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ เอกสารหลักฐานประกอบการใช้สทิ ธิ เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ และ/หรือเงิน
ทีได้รบั ไว้คนื ให้แก่ผถู้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวโดยไม่มดี อกเบีย" ภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใช้สทิ ธิ และให้ถอื ว่า
ใบสําคัญแสดงสิทธินนั " สิน" สภาพลงโดยไม่มกี ารใช้สทิ ธิ โดยบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อดอกเบีย" และ/หรือค่าเสียหายอืนใดไม่
ว่าในกรณีใดๆ
ในกรณีทผูี ถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิชาํ ระเงินในการใช้สทิ ธิไม่ครบถ้วนหรือมีการชําระเงินเกินจํานวนในการใช้สทิ ธิ บริษทั ฯ มี
สิทธิทจะดํ
ี าเนินการประการใดประการหนึง คือจํานวนหุน้ สามัญทีพึงจะได้รบั ตามสิทธิ หรือจํานวนหุน้ สามัญทีพึงได้รบั ตาม
จํานวนเงินในการใช้สทิ ธิ ซึงบริษทั ฯ ได้รบั ชําระไว้จริงตามราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิในขณะนัน" แล้วแต่จาํ นวนใด
จะน้อยกว่า หรือให้ผถู้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิชาํ ระเงินเพิมเติมให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้ง ความจํานงในการใช้สทิ ธิ หาก
บริษทั ฯ ไม่ได้รบั เงินครบตามจํานวนการใช้สทิ ธิภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ถอื ว่าผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิเจตนายกเลิก และ
ให้ถอื ว่าใบสําคัญแสดงสิทธินนั " สิน" สภาพลงโดยไม่มกี ารใช้สทิ ธิ
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายไบรอัน เจมส์ สมิธ)
กรรมการผูอ้ ํานวยการและประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
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เลขที.! ...............................................
แบบฟอร์มใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื!อหุ้นสามัญของ
บริ ษทั อลิอนั ซ์ อยุธยา แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน) รุ่นที # หรือ “AYUD-W1”
วันทีย! !นื ความจํานง................................................

เรียน คณะกรรมการบริษทั อลิ อนั ซ์ อยุธยา แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื!อหุ้นสามัญของบริษทั อลิอนั ซ์ อยุธยา แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน) (“ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ”)
โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี! ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน
ข้าพเจ้า (โปรดระบุประเภทผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิ)
o บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจําตัวประชาชน
o นิตบิ ุคคลสัญชาติไทย

o บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว เลขทีใ! บต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ...................................................
o นิตบิ ุคคลสัญชาติต่างด้าว เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล………………………………….....….………..….

เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล…………………………………………………………

ชื!อ o นาย o นาง o นางสาว o นิตบิ ุคคล...........................................................................................................................................................................................................................................................
ทีอ! ยู่ทส!ี ามารถติดต่อได้ บ้านเลขที.! ................................... หมู่ท.!ี ................... ตรอก/ ซอย...................................................................................... ถนน...................................................................................................
แขวง/ตําบล........................................................................ เขต/ อําเภอ................................................................................ จังหวัด ....................................................................รหัสไปรษณีย์ .....................................
โทรศัพท์................................................................ โทรศัพท์เคลื!อนที.! ......................................................... อีเมล์....................................................................................สัญชาติ ..........................................................
อาชีพ ...................................................................... วันเกิด /วันจดทะเบียนนิตบิ ุคคล (วว/ดด/ปป) (ค.ศ.)..................../........................./.................เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี ......................................................................
ประเภทของการหักภาษี ณ ทีจ! ่าย o ไม่หกั ภาษี ณ ทีจ! ่าย o หักภาษี ณ ทีจ! ่าย มีความประสงค์ทจ!ี ะใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทจ!ี ะซื"อหุน้ สามัญของบริษทั อลิอนั ซ์ อยุธยา แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน) รุ่นที! #
“AYUD-W1”
ในอัตราการใช้สทิ ธิ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย ต่อหุ้นสามัญ 1.030 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี"
กรณีถอื เป็ นใบสําคัญแสดงสิทธิ
กรณีถอื เป็ นใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
เลขทีใ! บสําคัญแสดงสิทธิ
เลขทีเ! อกสาร
วันที!
เลขทีส! มาชิก
จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิทข!ี อใช้สทิ ธิ (หน่วย)

จํานวนหุน้ สามัญทีไ! ด้จากการขอใช้สทิ ธิ (หุน้ )

ราคาใช้สทิ ธิ (บาทต่อหุ้น)
37.853

รวมเป็ นเงินทัง" สิน" (บาท)

หากข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญของบริษัทตามทีแ! สดงความประสงค์ขา้ งต้น ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนินการดังต่อไปนี": (ผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิโปรดเลือกวิธใี ดวิธหี นึ!งเท่านัน" โปรดทําเครื!องหมาย P ในช่องทีเ! ลือก)
ในกรณี ทีมีบญ
ั ชีซื!อขายหลักทรัพย์:
o ให้ฝากใบหุน้ สามัญตามจํานวนทีไ! ด้รบั การจัดสรรนัน" ไว้ในชื!อ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื!อผูฝ้ าก” และดําเนิ นการให้บริษัท………..……………………..……………………….………………
สมาชิกผูฝ้ ากเลขที! ……………….. นําหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื!อเข้าบัญชีซ"อื ขายหลักทรัพย์ เลขที! ...……………………………………………….……………..……….
ชื!อ …………………………………………………………................……………ซึ!งข้าพเจ้ามีอยู่กบั บริษทั นัน" (ชื!อผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ้ งตรงกับชื!อบัญชีซ"อื ขายหลักทรัพย์ มิฉะนัน" จะดําเนินการออกใบหุน้ ในชื!อ
ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิและจัดส่งใบหุน้ ทีไ! ด้รบั การจัดสรรตามการใช้สทิ ธิทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ! ยู่ทร!ี ะบุในสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ)
ในกรณี ทีไม่มีบญ
ั ชีซื!อขายหลักทรัพย์:
o ให้ฝากใบหุน้ สามัญตามจํานวนที!ได้รบั การจัดสรรนัน" ไว้ในชื!อ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุน้ เข้าฝากไว้ กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเข้าบัญชีของ
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที! 600 เพื!อข้าพเจ้า (กรณีเลือกรับหุ้นเข้าบัญชี 600 ในช่องนี" กรุณากรอก “เอกสารเพิม! เติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ท!ปี ระสงค์จะนําหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัท
ผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน" ” เพื!อนําส่งให้แก่บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ด้วย ในกรณีไม่จดั ทําเอกสารตามที! บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด จะ
ดําเนินการออกเป็ นใบหุน้ แทน)
o ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจํานวนที!ได้รบั จัดสรรนัน" ไว้ในชื!อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุ้น ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ขา้ พเจ้าตามชื!อทีอ! ยู่ท!รี ะบุไว้ในสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ ภายใน #$ วันทําการนับจาก
วันครบกําหนดการใช้สทิ ธิแต่ละครัง" โดยข้าพเจ้าอาจได้รบั ใบหุ้นภายหลังจากที!ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุ ญาตให้ทําการซื"อ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยแล้ว
พร้อมกันนี" ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื"อหุน้ สามัญดังกล่าวโดย
o แคชเชียร์เช็ค
o เช็คบุคคล
o ดร๊าฟท์
เลขทีเ! ช็ค.………………………….......……….............. วันที…
! ……………………………..............ธนาคาร ……….………….......…………………………….……… สาขา …………………….…….………………………
ทีส! ามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน # วันทําการนับจากวันทีแ! จ้งความจํานงการใช้สทิ ธิในแต่ละครัง" โดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ ค หรือดร๊าฟ ได้ลงวันที!ก่อนวันกําหนดการใช้สทิ ธิไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ
และขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
! าย “บัญชีซื!อหุ้นสามัญของ บมจ.อลิอนั ซ์ อยุธยา แคปปิ ตอล ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ” พร้อมระบุช!อื -นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ทส!ี ามารถติดต่อได้ไว้ดา้ นหลังด้วย
o เงินโอนเข้าบัญชี “บัญชีซื!อหุ้นสามัญของ บมจ.อลิอนั ซ์ อยุธยา แคปปิ ตอล ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ” เลขทีบ! ญ
ั ชี %%#-&-$'*#+-# ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาสํานัก
เพลินจิต โดยแนบหลักฐานการโอนเงินทีธ! นาคารออกให้ พร้อมระบุช!อื -นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ทส!ี ามารถติดต่อไว้มาพร้อมกันนี"
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะใช้สทิ ธิซ"อื หุ้นสามัญและจะไม่ยกเลิกการจองซื"อหุ้น สามัญข้างต้นนี" แต่ถ้าหากข้าพเจ้าไม่ส่งใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนที!ระบุไว้ขา้ งต้น หรือไม่กรอก
รายละเอียดในแบบฟอร์มใบแจ้งความจํานงการใช้สทิ ธิให้ครบถ้วน หรือไม่ปิดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) หรือไม่ชําระเงินตามจํานวนในการใช้สทิ ธิดงั กล่าวให้ครบถ้วน หรือไม่นําสําเนาใบนําฝาก (Pay-in Slip) การชําระเงินตาม
จํานวนในการใช้สทิ ธิดงั กล่าว มาถึงตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิของบริษัทภายในกําหนดระยะเวลาแจ้งความจํานงการใช้สทิ ธิแต่ละครัง" หรือ เช็ค/ดร๊าฟท์/ตั ,วแลกเงินธนาคารที! ได้สงจ่
ั ! ายไม่ผ่านการเรียกเก็บ
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษทั ดําเนินการตามวิธกี ารและเงื!อนไขทีร! ะบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิของ AYUD-W1
ลงชื!อ……….………….......…………………………….………........................ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิ
(……….………….......…………………………….………........................)

"

หลักฐานการรับแบบฟอร์มใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ AYUD-W1 (ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี! ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน)
เลขที.! ..............................................................................
วันที.! ............................................................
ข้าพเจ้า.................................................................. ......................................................................ประสงค์ใช้สทิ ธิจองซื"อหุน้ สามัญของ บริษัท อลิอนั ซ์ อยุธยา แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน) ตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะซื"อหุน้
จํานวน.....................................................หน่วย คิดเป็ นจํานวนหุน้ ทีไ! ด้จากการใช้สทิ ธิ.......................................................หุน้ ในราคา 37.853 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงิน....................................................................... บาท
(..................................................................................................................................................................................บาท)
โดยชําระเป็ น
o เงินโอน
o แคชเชียร์เช็ค
o เช็คบุคคล
o ดร๊าฟท์
เลขทีเ! ช็ค........................................................................ วันที! ...................................................................ธนาคาร ............................................................................สาขา ....................................................................
โดยหากผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิได้รบั การจัดสรรหุ้นดังกล่าว ให้ดําเนินการ :
o ฝากใบหุน้ ในนาม “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื!อผูฝ้ าก” เลขทีส! มาชิกผูฝ้ าก.......................................บัญชีซ"อื ขายหลักทรัพย์เลขที!....................................................................................
o ฝากใบหุน้ ในนาม “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” โดยเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที! 600 เพื!อข้าพเจ้า
o ออกใบหุน้ ในนามผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิ
เจ้าหน้าทีผ! ู้รบั มอบอํานาจ............................................................................................

ผู้ฝากเลขที
Participant No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029

236
242

ชือบริษทั
Company Name

ผู้ฝากเลขที
Participant No.
BROKER
030

บริษทั หลักทรัพย์ทสิ โก้ จํากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี! กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จํากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์รลิ ลินช์ (ประเทศไทย) จํากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จํากัด
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เคเคเทรด จํากัด
KKTRADE SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนิต"ี จํากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ซิต"คี อร์ป (ประเทศไทย) จํากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED

032
034
038
048
050
051
200
211
213
224
225
229
230
244
247
248
924

SUB-BROKER
243
245

ชือบริษทั
Company Name
บริษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.
บริษทั หลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย) จํากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จํากัด
JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมโิ ก้ จํากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษทั หลักทรัพย์ เพื!อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
301
302
303
304
305
308
312
316
320

326
328

ธนาคารซิต"แี บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A.-CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) – ผู้รบั ฝากทรัพย์สนิ
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซี!ยงไฮ้ แบงกิ"ง คอร์ปอเรชั !น จํากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PLC.
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื!อรับฝากทรัพย์สนิ
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH-CUSTODY
SERVICES
ธนาคาร เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

329
330
334
336
337
339
340
343
345

425

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซี!ยงไฮ้แบงกิ"งคอร์ปอเรชั !น จํากัด (เพื!อตราสารหนี")
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.-BOND
บริษทั หลักทรัพย์ เพื!อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดีย" น)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) (เพื!อรับฝากทรัพย์สนิ )
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื!อค้าตราสารหนี")
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (เพื!อลูกค้า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

