
เรียน ทา่นลกูค้า                                                      FOR TISCO'S CLIENTS ONLY

เรื�อง

บริษัทขอแจ้งรายละเอียด การใช้สทิธิจองหุ้นสามญัเพิ#มทนุ :

ลกูค้าที#ได้สทิธิในการจองซื 'อ ตามรายชื#อปิดสมดุทะเบียนในวนัที# :

อตัราสว่นและราคาจอง :

ระยะเวลาการจองซื 'อและใช้สทิธิ :

:

กรณีท่านลูกค้าประสงค์ให้ทสิโก้ดาํเนินการยื�นเอกสารจองซื -อหุ้นเพิ�มทุน

กรณีชําระคา่จองซื 'อด้วยการโอนเงิน :

:

วธีิชําระเงนิ

โอนเงิน ได้ตั 'งแต่ :

เช็คบคุคล  ลงวนัที#

 

เช็คบคุคล  ลงวนัที# :

   “ Three Sixty Five Public Company Limited ”

เอกสารประกอบการจองซื -อ

ตัวแทนในการรับจอง และสถานที�ตดิต่อ

การใช้สิทธิจองหุ้นสามญัเพิ#มทนุ  TSF

  บริษัท ทรีซิกตี 'ไฟว์ จํากดั (มหาชน) [TSF]

  18  ธนัวาคม  2561

  1  หุ้นเดิม  :  1.3339364332  หุ้นใหม ่ราคาหุ้นละ  0.45  บาท 

  วนัที#  7  -  11  มกราคม  2562

ระยะเวลาการจองซื 'อและใช้สทิธิ_NVDR   วนัที#  7  -   9  มกราคม  2562

  เฉพาะวนัทําการ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง เวลา 15.30 น.

ขอให้ส่งเอกสารประกอบการจองซื�อฉบับจริง ที�กรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง มายัง บล.ทสิโก้ ภายในเวลาที�กําหนด ดังนี�

กรณีชําระค่าจองซื 'อด้วยเช็คบคุคล, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์   ส่งกลับถงึบล. ทสิโก้ ภายใน วันที�  8  มกราคม  2562

  ส่งกลับถงึบล. ทสิโก้ ภายใน วันที�  9  มกราคม  2562

กรณีลกูค้าได้รับสิทธิจาก NVDR   ส่งกลับถงึบล. ทสิโก้ ภายใน วันที�  8  มกราคม  2562

  วนัที#  7  -   9  มกราคม  2562

  วนัที#  7  -  10  มกราคม  2562

แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์   ซื 'อวนัไหนลงวนัที#วนันั 'น แต่ไม่เกิน วนัที#  8  มกราคม  2562

รายละเอียดของบญัชีธนาคารที#ใช้รับชําระค่าจองซื 'อ (สั#งจ่าย)   “บมจ.ทรีซกิตี -ไฟว์”

  โอนเงินได้ที� ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) สาขาซันทาวเวอร์ส

  ประเภทบัญชีออมทรัพย์  เลขที�บัญชี 696-2-06333-9

วธีิชําระเงนิ_NVDR

  วนัที#  7  -   9  มกราคม  2562

แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์   ซื 'อวนัไหนลงวนัที#วนันั 'น แต่ไม่เกิน วนัที#  8  มกราคม  2562

รายละเอียดของบญัชีธนาคารที#ใช้รับชําระค่าจองซื 'อ (สั#งจ่าย)

1. ใบจองซื 'อ ระบขุ้อมลูเพื#อเข้าบญัชี “บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั” สมาชิกผู้ฝากเลขที# “002”)  

2. ใบรับรองการจอง กรณีไมมี่ใบรับรองการจอง ลกูค้าต้องโทร.สอบถามเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นที#เบอร์ 02-009-9999 (TSD)

เพื#อตรวจสอบสิทธิที#ได้รับ และกรอกเลขทะเบียนในใบจอง เนื#องจากลกูค้าต้องใช้สิทธิจอง 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น : 1 ใบจองเท่านั 'น

3. สําเนาบตัรประชาชน (รับรองสําเนาถกูต้อง) กรณีบตัรตลอดชีพกรุณาแนบสําเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสําเนาถกูต้อง)

4. หลกัฐานการชําระเงินฉบบัจริง

บริษัท ทรีซิกตี 'ไฟว์ จํากัด (มหาชน) เลขที# 349 อาคารเอสเจ อินฟิริท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั 'น 23 ถนนวิภาวดี-รังสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กทม.

ติดต่อ คณุหฤทยั ไกรศกัดิW / คณุจารุภา ปิติพฒัน์ Tel.0-2017-4280 ต่อ 201

(สําหรับผู้ ถือหุ้น NVDR ติดตอ่ยื#นเอกสารได้ที# บล.ทิสโก้ จํากดั สํานกังานใหญ่   ชั 'น 4 โทร. 02-6336441-5 ระยะเวลาในการรับจองเป็นไปตามที# NVDR กําหนด)

หมายเหต ุ** กรณีทา่นลกูค้าสง่เอกสารการจองซื 'อไมท่นัเวลาที#บริษัทกําหนด หรือเอกสารไมถ่กูต้องครบถ้วนตามที#บริษัทตวัแทนกําหนด บริษัทไมรั่บผิดชอบตอ่ผลเสียหายใด ๆ





 

 

 

 

 

TNVDR 0059/2018 

 

24 December 2018 

 

Subject: Notice on the Rights to Subscribe for Additional NVDRs 

 

Dear NVDR holders, 
 

On behalf of the Thai NVDR Company Limited (Thai NVDR), we would like to inform you of your right to purchase 

additional NVDRs, as follows: 

Underlying Securities : THREE SIXTY FIVE PUBLIC COMPANY LIMITED(TSF) 

Total amount of Offering (NVDR) : 215,375,902 Unit(s) 

Par Value : 0.10 Baht 

Subscription Price : 0.045 Baht 

Subscription Ratio : 1 unit(s) of existing NVDR(s) to 1.3339364332 unit(s) of additional 

NVDR(s). Any fraction is disregarded. 

Date of closing the register book  : 18 December 2018 

Remark Existing NVDR holders can subscribe for extra NVDRs in excess of their 

rights at the same subscription price of 0.045 Baht by stating this the 

subscription form, with payment in full.  

 

Subscription and Payment Procedure 

1. Subscription and payment period : 7 January 2019 - 9 January 2019 between 8.30-17.00 hours 

(only business Day) 

2. Subscription place: at the office of the Thai NVDR Company Limited, The Stock Exchange of Thailand 

Tower C, 93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400. 

        N.B. The Thai NVDR will not accept subscriptions by mail. 

3. Required documentation  

       3.1 Subscription form, duly filled out and signed. 

       3.2 Subscription certificate, to be submitted together with: 

              3.2.1 For a subscription of the same amount as allocated, no filling is necessary. 

 3.2.2 For a subscription of more or less than existing rights, state the total units in the     

respective column. 

 

 

 

 

 

 

 93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง   

กรงุเทพมหานคร 10400 โทรศพัท ์0-2009-9433-9443 โทรสาร 0-2009-9476

     93 The Stock Exchange of Thailand Building, Ratchadaphisek Road,  

     Dindaeng,Dindaeng, Bangkok 10400Tel.(66) 2009 9433-43Fax.(66)2009 9476 



 

 4. Payment 

Subscription for full entitlement or less than or excess than the entitlement, please make   

payment by check or cashier check or draft which is collectable through clearing house in Bangkok 

and shall be dated on January 7, 2019 - January 9, 2019 or money transfer on January 7, 2019 - 

January 9, 2019 which NVDR holders shall made payable to “ Three Sixty Five Public Company 

Limited” KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED. Account number  

696-2-06333-9 

5. If NVDR holders fail to exercise their rights or make a payment within the allotted time schedule, or 

the check or cashier check is not honored, it shall be deemed that such NVDR holders do not wish 

to exercise their subscription rights.  Thai NVDR shall thus regard the subscription as being void. 

6.      Refund for unallotted NVDRs. 

If the excess rights NVDRs were not allotted in full because the number of NVDRs subscribed for 

were more than the number or remaining units of NVDRs, the Thai NVDR will make a refund (without 

interest) to the NVDR holders by check for the unallotted NVDRs and send it by registered mail to 

the address that appears on the Share Register Book on the date of closing the book, within 7 business 

days after the Thai NVDR has received the refund from the underlying company. 

Should you need any further information, please do not hesitate to contact Thai NVDR Company Limited at  

Tel: +66(0)2009 9000 Ext. 9433-9443. 

 

Sincerely yours, 

Thai NVDR Company Limited 

 
(Praphaphan Tharapiwattananon) 

Head Depository Department 

The Stock Exchange of Thailand  

 

Enclosure: 1. Subscription Form for NVDR Right Issues 

                   2. Subscription Certificate



Subscription Transaction No&Date: 3643 / 20122018                                                                                          Subscription No……………… 
 
 

SUBSCRIPTION FORM FOR NON-VOTING DEPOSITORY RECEIPTS 
IN THREE SIXTY FIVE PUBLIC COMPANY LIMITED (TSF) 

Thai NVDR Company Limited ("Thai NVDR") is pleased to offer the total of 215,375,902 additional Non-Voting Depository Receipts 
"NVDRs" in a ratio of 1 unit(s) of existing NVDR(s) to 1.3339364332 unit(s) of additional NVDR(s). (Any fraction is disregarded.) 

Date………………………. 

To: The Board of Directors of the Thai NVDR Company Limited (Thai NVDR) 

 Name…….………………………………………..…….Last Name.…………………..………………………………………….. 

No. of Registration NVDR holder………………………….…………..…………….Nationality……….………………………….……… 

Tel……………………………………………………. E- mail address (if any)……………………………………………….……………. 

Full address………………………………………………………………………………………………….……………………………….. 

 Please specify type of subscriber. 

¡ Natural Person of Thai Nationality ID No………………………………………………………………………………………….…….. 

¡ Juristic Person of Thai Nationality      Company Registration No./Tax ID No...…………………………………………………. 

¡ Natural Person of Alien Nationality Alien Card/Passport/ID No……………………………………………………………….. 

¡ Juristic Person of Alien Nationality Company Registration No./Tax ID No...………………………………………………… 

 I/We currently own………………………………………….……….……………………..…..units of NVDRs and have the right 

to subscribe for ……………….……………..……………. units of additional NVDRs. I/We wish to subscribe for the additional NVDRs 

as follows: 

 No. of NVDRs 

subscribed 

Offering price per NVDRs Amount (Baht) 

¡ Subscription for less than the entitlement                  0.045 Baht  

¡ Subscription for full entitlement  0.045 Baht  

¡ Subscription for excess of entitlement  0.045 Baht  

Total Subscription    

¡Subscription for full entitlement or less than or excess than the entitlement, I/we herewith submit payment by check or 

cashier check or draft which is collectable through clearing house in Bangkok and shall be dated on January 7, 2019 – January 9, 2019 

or money transfer on January 7, 2019 - January 9, 2019 which NVDR holders shall made payable to “Three Sixty Five Public 

Company Limited” KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED. Account number 696-2-06333-9 

Check No………..……….…………..Date………..…….…..…….Bank…………….….…..….…………..…Branch……………..……..………… 

amount of ………….…….…………………..Baht (………………………………………..……….………………………………….……….…….) 

 When the NVDRs as allotted to me/us, I/we hereby agree the allotted NVDRs be issued to me/us through …….……………. 

………………………………participant no..…………..…………………….……for securities trading no………...……….…………. 

that I/we have maintained with the Participant.  (The name of the subscriber must be similar to the name of the share trading account).  

I/We also agree not to sell or trade these NVDRs before they are listed and permitted to trade on the Stock Exchange of Thailand. 

 I/We hereby undertake to subscribe for the said additional NVDRs and agree to waive my/our right to cancel this subscription. 

If  the subscription form is not duly completed with the payment  (check or cashier check) within the subscription period or the check or  

cashier check is not honored, it shall be deemed that I/we do not wish to exercise my/our subscription rights. 

 

                                                                                          Signed………………………………………………….. NVDR holder             

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

   

                                                                                 TSF-R                           Subscription No._______________________ 

Subscription Receipt (Subscriber: Please also fill in the details requested below.) 

Date……………………………..……………… 

 The Thai NVDR Company Limited hereby acknowledges receipt from (Name of subscriber)………………….……………… 

……….…………………......………………for the subscription of additional NVDRs and money transfer or check or cashier check or 

draft as follows; 

Subscription for full entitlement or less than or excess than the entitlement 

Check No……………………….Date…………..…..…….Bank……….………………..………Branch…..…………………………..… 

amount of …………..…………………..Baht (………………….…………………………………………………………………….…...) 

 

 Authorized Officer…………………………….…………………………… 


