
 เลขที่ .…………………………… 

วนัที่ …………………………… 
แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัท อุตสาหกรรม อเีลค็โทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังสุดท้าย  (EIC-W4) (20 กันยายน 2561) 

อัตราการใช้สิทธิ เท่ากับ ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 0.15 บาทต่อหุ้น 
เรียน คณะกรรมการบริษทั อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ ช่ือ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคล.…………………………………………………………………………………. เลขทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ  .................................................... 

 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขท่ีประจ าตวัประชาชน      -                           -                                  -             -         บุคคลธรรมดาท่ีไม่ใช่สัญชาติไทย เลขท่ีใบต่างดา้ว/หนังสือเดินทาง............................... 

 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล ..............................................................................   นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ เลขทะเบียนนิติบุคคล.......................................... 

วนั/เดือน/ปี (วนัจดทะเบียนนิติบุคคล)............................................ เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี............................................ ประเภทการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย     ไม่หักภาษี ณ ท่ีจ่าย    หักภาษี ณ ท่ีจ่าย 

ท่ีอยูเ่ลขท่ี ...................................... อาคาร/หมู่บา้น ................................................................................ ตรอก/ซอย ......................................................................... ถนน……...................................................... 

แขวง/ต าบล  ........................................ เขต/อ าเภอ ................................................................................. จงัหวดั ............................................................................... รหัสไปรษณีย.์.............................................. 

โทรศพัท ์(บา้น) ...................................................โทรศพัทมื์อถือ........................................................... อีเมล ์.............................................................................................  

ในฐานะผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทั ขา้พเจา้มีความประสงค์ท่ีจะขอใชสิ้ทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัของบริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จ ากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดต่อไปน้ี    

จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิ จ านวนหุ้นสามญัท่ีไดจ้ากการขอใชสิ้ทธิ ราคาการใชสิ้ทธิหุ้นสามญัหุ้นละ อตัราการใชสิ้ทธิ รวมเป็นเงินท่ีตอ้งช าระ 

 หน่วย  หุ้น 0.15 บาท 1 : 1  บาท 
 

ขา้พเจา้ไดช้ าระค่าใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าว โดย      

 เงินโอน เขา้บญัชี “บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จ ากัด (มหาชน) เพือ่การจองซ้ือหุ้นเพิม่ทุน” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอาคารซันทาวเวอร์ส บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 274-3-00268-0  

 เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท ์   เลขท่ีเช็ค ….………….…........….. ลงวนัท่ี …………………………....……… ธนาคาร …………………….…………………สาขา …………………..………………… 
     โดยสั่งจ่าย “บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จ ากัด (มหาชน) เพือ่การจองซ้ือหุ้นเพิม่ทุน”  

(กรณีเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค ตั๋วแลกเงินหรือค าสังจ่ายเงินของธนาคาร เช็คจะต้องลงวันที่ก่อนวันที่ใช้สิทธิ 2 วันท าการ และสามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร ภายในวันใช้สิทธิแต่ละคร้ัง) 

ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไดส่้งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นและขอรับทอนใบส าคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) ดงัน้ี 
1) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดส่้ง เลขท่ี ……………………………………………  จ  านวน .......................................................... หน่วย  
2) จ านวนของใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ีไดรั้บทอน (ถา้มี)  จ  านวน .......................................................... หน่วย  

หากขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุ้นดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงให้ด าเนินการดงัต่อไปน้ี (โปรดเลือกวธีิใดวธีิหน่ึงเท่านั้น) 
 น าหุ้นเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตนเอง :  ให้ออกใบหุ้นท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการให้บริษทั................................... 

สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี………….......………   น าหุ้นเขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์ช่ือ..................................................................................... 
เลขท่ี ........................................................ ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันั้น (ช่ือผูจ้องซ้ือตอ้งตรงกบัช่ือบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์มิฉะนั้นจะด าเนินการออกใบหุ้นในช่ือของผูจ้องซ้ือแทน) 

 น าหุ้นเขา้ฝากบญัชีของผูอ้อกหลกัทรัพย ์: ให้ออกใบหุ้นท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุ้นเขา้ฝากไวก้บับริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั โดยน าเขา้บญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพยใ์นภายหลงัผูจ้องซ้ือหุ้นจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามท่ีบริษทั ศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด)  

  รับเป็นใบหุ้น : ให้ออกใบหุ้นท่ีไดรั้บจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือขา้พเจา้ และจดัส่งใบหุ้นให้ขา้พเจา้ตามท่ีอยูท่ี่ระบุตามสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยขา้พเจา้ยนิดีมอบหมาย
ให้บริษทัด าเนินการใดๆ เพื่อท าให้สามารถจดัท าใบหุ้น และส่งมอบให้แก่ขา้พเจา้โดยเร็ว แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการ นบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิ ซ่ึงขา้พเจา้ตกลงวา่ ขา้พเจา้อาจไดรั้บใบหุ้นภายหลงัจากที่
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรับหลกัทรัพยข์องบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และอนุญาตให้ท าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   

ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงวา่จะซ้ือหุ้นสามญัจ านวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการท่ีไดแ้สดงไวข้า้งตน้น้ี แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัท่ีไดก้รอก
รายละเอียดครบถว้นเรียบร้อยพร้อมช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นมายงับริษทัภายในก าหนดระยะเวลาแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิ หรือ หาก เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท ์ ท่ีสั่งจ่ายแลว้นั้นไม่ผา่นการเรียกเก็บจาก
ธนาคาร ให้ถือวา่ขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคใ์ชสิ้ทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั 
                                               
                                                                                                                                                                                                                 ลงช่ือ ......................................................................ผูใ้ชสิ้ทธิจองซ้ือ  

                                                                                                                                                                                                    (…..............………................…………….…)                                                                                    

             หลักฐานการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท อุตสาหกรรม  อีเล็คโทรนิคส์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังสุดท้าย (EIC-W4) ( 20 กันยายน 2561)    

เลขท่ี .………..……….………   

วนัท่ี ………………………….. 

บริษทั อุตสาหกรรม  อีเล็คโทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บเงินจาก นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล................................................................................................................................. เพื่อใชสิ้ทธิการซ้ือหุ้นสามญั

ตามใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทัจ านวนหุ้นสามญัท่ีไดจ้าการใชสิ้ทธิ…………………………………………………หุ้น รวมเป็นเงินท่ีตอ้งช าระ……………………..…………………………….บาท 

โดยช าระเป็น     เงินโอน     เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท ์ เลขท่ีเช็ค ………….….......….. ลงวนัท่ี ………………… ธนาคาร ……………….…………. สาขา ………..………………… ไวเ้รียบร้อยแลว้ 

และหากผูใ้ชสิ้ทธิไดรั้บการจดัสรรหุ้นดงักล่าวแลว้ ผูใ้ชสิ้ทธิให้ด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

 ฝากใบหุ้นในนาม “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” เลขท่ีสมาชิกผูฝ้าก .............................. เลขท่ีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์ .......................................................... 

 ฝากใบหุ้นในนาม “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั”  โดยเขา้บญัชีของผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อขา้พเจา้  

 ออกใบหุ้นในนามผูจ้องซ้ือ ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซ้ือหุ้น  

ลงช่ือ ..................................................................เจา้หนา้ท่ีผูรั้บมอบอ านาจ 

ตดิต่อ: คุณธิตกิานต์ สุขเสริมศาล     โทร.  02-075-5667 , โทรสาร 02-075-5669  อีเมล์ : ir@eicasia.net 

 

การลงทุนในหลกัทรัพย์ย่อมมคีวามเส่ียง 
และก่อนการตดัสินใจจองซ้ือหลกัทรัพย์ ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ 



BROKER 

ผู้ฝากเลขที่ 
Participant no. 

ชื่อบริษัท 
Company name 

ผู้ฝากเลขที่ 
Participant no. 

ชื่อบริษัท 
Company name 

002 บล. ทิสโก้ จ ากดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 030 บล. ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บล. คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 032 บล. เค ที บี (ประเทศไทย) จ ากดั 

KTB SECURITIES COMPANY LIMITED 

004 บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 034 บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 038 บล. เอ อี ซี  จ ากดั (มหาชน) 

AEC SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บล. ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
PHATRA SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED 048 บล. ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 050 บล. เอเอสแอล จ ากดั 

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 บล. เอเซีย พลสั จ ากดั (มหาชน) 
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 051 บล. เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 

SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

010 บล. เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES COMPANY LIMITED 200 บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บล. กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED 211 บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

UBS SECURTIES (THAILAND) LTD. 

013 บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KGI SECURTIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 213 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากดั 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 บล. โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED 224 บล. บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

BUALUANG SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บล. แอพเพิล เวลธ์  จ ากดั (มหาชน) 
APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 225 บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

016 บล. ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED 229 บล. เจ.พี. มอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากดั  

JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED   230 บล. โกลเบล็ก จ ากดั  

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

022 บล. ทรีนีตี ้จ ากดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 244 บล. แมคควอร่ี (ประเทศไทย) จ ากดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

023 บล. ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 247 บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 248 บล. เคที ซีมิโก้ จ ากดั 

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

027 บล. อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 924 บล. ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 

FINANSIA SYRUS SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

029 บล. กรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 
AYUDHA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   

    

SUB BROKER 

236 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  243 บล. เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บล. ซิตีค้อร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

    

CUSTODIAN 

301 ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK, N.A. – CUSTODY SERVICES 328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (ผู้ รับฝากทรัพย์สิน) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY 330 ธนาคารฮ่องกงและเซี่งไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (เพ่ือตราสารหนี)้ 

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

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
THE HONGKOK AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BANGKOK 334 บล. เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 

TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  - CUSTODIAN 

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพย์สิน) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 339 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากดั (เพ่ือรับฝากทรัพย์สิน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

316 ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC CO.,LTD. 343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ (เพ่ือรับฝากทรพย์สิน)  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH -CUSTODY 345 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) เพ่ือรับฝากทรัพย์สิน 

THANACHART PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

326 ธนาคารเดอะรอยลัแบงก์ออฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุงเทพ 
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH 425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)-เพ่ือลกูค้า 

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

    
 


