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สิ!งที!ส่งมาด้วยลาํดบัที! 1 

 

 เลขที�ใบจอง     

ใบจองซื!อหุ้นสามัญเพิ�มทุนควบคู่กับใบสําคัญแสดงสิทธิ รุ่นที� " (EIC-W4) ของบริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) 
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนตามสิทธิ ในอัตราส่วน # หุ้นสามญัเดิม ต่อ 5 หุ้นสามญัใหม่ จาํนวนไม่เกนิ $,%&',%#*,$#% หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ &.#% บาท (มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ #.&& บาท) 

ควบคู่กับใบสําคญัแสดงสิทธิ รุ่นที� " (EIC-W4) จาํนวนไม่เกิน #,%%+,+*",$+' หน่วย ในอัตราส่วน - หุ้นสามัญใหม่ ต่อ " ใบสําคญัแสดงสิทธิ  โดยไม่คดิมูลค่า 

วนัที!จองซื"อ   # กนัยายน $%&'  % กนัยายน $%&'  & กนัยายน $%&'  ( กนัยายน $%&'  ) กนัยายน $%&' 

 

ขา้พเจา้ (โปรดระบุประเภทผูจ้องซื"อหุ้น)  
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขที!ประจาํตวัประชาชน      -                           -                                  -             -        บุคคลธรรมดาที!ไม่ใช่สัญชาติไทย เลขที!ใบต่างดา้ว/หนงัสือเดินทาง................................ 
 นิติบุคคลที!จดทะเบียนในประเทศไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล .................................................................    นิติบุคคลที!จดทะเบียนในต่างประเทศ เลขทะเบียนนิติบุคคล........................................... 

ชื!อ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล.................................................................................................................... .......................................................................เพศ   ชาย  หญิง 

บา้นเลขที!............................................. หมู่ที!............................... ตรอก/ซอย ..................................................................................... ถนน……...................................................................................... 

แขวง/ตาํบล ...........................................................................เขต/อาํเภอ ...................................................... จงัหวดั...................................................... รหัสไปรษณีย.์................................................... 
โทรศพัท ์(บา้น)........................................................โทรศพัทมื์อถือ........................................ ...............................สัญชาติ................................................... อาชีพ........ ................................................... 
วนั / เดือน / ปี (วนัจดทะเบียนนิติบุคคล)..................................... เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี........................ .................... ประเภทการหักภาษี ณ ที!จ่าย     ไม่หักภาษี ณ ที!จ่าย    หักภาษี ณ ที!จ่าย 

ขา้พเจา้เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั อุตสาหกรรม อีเลค็โทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ตามทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัที! # กรกฎาคม พ.ศ. $%&' จาํนวน.............................................หุ้น ประสงคข์อจองซื"อและขอให้จดัสรรหุ้น
สามญัเพิ!มทุนควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ รุ่นที! # (EIC-W4) ของบริษทั อุตสาหกรรม อีเลค็โทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ”) ดงันี"  (จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ที!จองซื"อจะเป็นไปตามอตัราส่วน , หุ้นสามญั
ใหม่ ต่อ # ใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยอตัโนมติัที!ราคาเสนอขาย '.'' บาทต่อหน่วย โดยผูจ้องซื"อไม่ตอ้งกรอกขอ้มูลการจองซื"อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ)  

รายละเอียดการจองซื"อ ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น) จาํนวนหุ้นที!จองซื"อ (หุ้น) จาํนวนเงินที!ชาํระ (บาท) 
�  จองซื"อนอ้ยกว่าสิทธิ 

0.15 

  

�  จองซื"อตามสิทธิท้งัจาํนวน   

�  จองซื"อเกินกว่าสิทธิ   

รวม   

พร้อมกนันี"  ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซื"อหุ้นเพิ!มทุนดงักล่าว โดย  �  เงินโอนเขา้บญัชี (Bill Payment)  �  แคชเชียร์เชค็ �  ดร้าฟท ์ �  เชค็บุคคล 

เลขที!เชค็ / ดร้าฟท ์…………………………..… วนัที!………….........………………. ธนาคาร …………………………………………………… สาขา …………………………………………………  

 

  
หากขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหลกัทรัพย ์(หุ้นสามญัเพิ!มทุนและใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ) ดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงให้ดาํเนินการดงัต่อไปนี" : (ผูจ้องซื!อโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ"งเท่านั!น) 

 แบบไร้ใบหลกัทรัพย ์ (Scripless): นาํหลกัทรัพยเ์ขา้บญัชีซื!อขายหลกัทรัพยข์องตน โดยออกใบหลกัทรัพยต์ามจาํนวนที"ไดรั้บการจดัสรรนั!นไวใ้นชื"อ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั เพื"อผูฝ้าก” และ
ดาํเนินการให้บริษทัหลกัทรัพย ์.........................................................................................................................  สมาชิกผูฝ้ากเลขที" ............................................ นาํหลกัทรัพยเ์ขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จาํกดั เพื"อเขา้บญัชีซื!อขายหลกัทรัพย ์ ชื"อบญัชี ....................................................................................... เลขที"................................................. ซึ" งขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันั!น (ชื"อผูจ้องซื!อตอ้งตรงกบัชื"อบญัชีซื!อขายหลกัทรัพย ์  มิฉะนั!น
จะดาํเนินการออกใบหลกัทรัพยใ์นชื"อของผูจ้องซื!อแทน)  

 นาํใบหลกัทรัพยเ์ขา้ฝากบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์ : ให้ออกใบหลกัทรัพยต์ามจาํนวนที"ไดรั้บการจดัสรรนั!นไวใ้นชื"อ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั” และนาํหลกัทรัพยเ์ขา้ฝากไวก้บับริษทั ศูนยรั์บ
ฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั โดยนาํเขา้บญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขที" #$$ เพื"อขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพยภ์ายหลงัผูจ้องซื!อจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมรายการละ #% บาทไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ"ม)  

 แบบรับเป็นใบหลกัทรัพย(์Script): ให้ออกเป็นใบหลกัทรัพยต์ามจาํนวนที"ไดรั้บจดัสรรนั!นไวใ้นชื"อขา้พเจา้และจดัส่งใบหลกัทรัพยใ์ห้ขา้พเจา้ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที"อยูที่"ปรากฏในทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัที" & กรกฎาคม 
'%#$  ภายใน *% วนัทาํการนบัแต่วนัปิดการจองซื!อหลกัทรัพย ์โดยขา้พเจา้อาจไดรั้บใบหลกัทรัพยภ์ายหลงัจากที"ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหลกัทรัพยด์งักล่าวเขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและอนุญาตให้ทาํการซื!อขาย
ไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ในกรณีที"ขา้พเจา้ไม่ไดรั้บจดัสรรหรือไดรั้บจดัสรรไม่ครบเตม็จาํนวนที"จองซื!อ ขา้พเจา้ตกลงให้ดาํเนินการคืนเงินค่าจองซื!อ หรือเงินส่วนต่างค่าจองซื!อโดย 

 ส่งเชค็โดยไปรษณียล์งทะเบียนตามชื"อและที"อยูที่"ระบุไวใ้นสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น 

 โอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร  ธ.ไทยพาณิชย ์  ธ.กรุงเทพ  ธ.กสิกรไทย   ธ.กรุงไทย   ธ.กรุงศรีอยธุยา สาขา.......................................................เลขที"บญัชี....................................... ........................ 
 มารับเชค็ดว้ยตนเอง 

ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื!อหุ้นสามญัเพิ"มทุนควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จาํนวนดงักลา่วและจะไม่ยกเลิกการจองซื!อหุ้นสามญัเพิ"มทุนควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ นี!  หากขา้พเจา้ไม่ส่งมอบใบจองซื!อหุ้น
สามญัเพิ"มทุนควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ที"ไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบร้อยพร้อมชาํระค่าจองซื!อหุ้นสามญัเพิ"มทุนภายในกาํหนดระยะเวลาการจองซื!อ หรือหาก เชค็ / แคชเชียร์เชค็ / ดร๊าฟท ์ ที"สั"งจ่ายแลว้นั!นไม่ผา่นการ
เรียกเก็บ ให้ถือว่าขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคใ์ชสิ้ทธิจองซื!อหุ้นสามญัเพิ"มทุนควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ ฯ ทั!งนี!  ขา้พเจา้ไดอ้่านหนงัสือแจง้สิทธิการจองซื!อหุ้นสามญัเพิ"มทุนควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ และหนงัสือแจง้
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ"มทุนควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ และยินยอมผกูพนัตามหนงัสือดงักล่าวและที"จะไดมี้การแกไ้ขเพิ"มเติมภายหนา้อีกดว้ย 

ลงชื"อ................................................................................................................ผูจ้องซื!อ 

  (............................................................................................................................ .....) 
 

 
  

  

 เลขที�ใบจอง    

วนัที"จองซื!อ   & กนัยายน '%#$  % กนัยายน '%#$  # กนัยายน '%#$  + กนัยายน '%#$  , กนัยายน '%#$ 

บริษทั อุตสาหกรรม อีเลค็โทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บเงินค่าจองซื!อจาก (ชื"อตามใบจอง)............................................................................................................................ ...............เพื"อจองซื!อหุ้นสามญัเพิ"มทุนควบคู่กบั
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ รุ่นที" & (EIC-W4) ของอุตสาหกรรม อีเลค็โทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน)  จาํนวน..............................................................หุ้น ในราคาหุ้นละ $.*% บาท รวมเป็นเงิน ............................................................บาท  โดย 
ชาํระเป็น   โอนเงินเขา้บญัชี  ( แคชเชียร์เชค็     ดร๊าฟท ์    เชค็บุคคล 

เลขที"เชค็ / ดร๊าฟท.์................................................................ วนัที"....................................................... ธนาคาร......................................................... ... สาขา................................................................... 
 แบบไร้ใบหลกัทรัพย ์(Scripless) : นาํหลกัทรัพยเ์ขา้บญัชีซื!อขายหลกัทรัพย ์ สมาชิกผูฝ้ากเลขที"   ชื"อบญัชี...............................................................เลขที"................................................... 
 นาํใบหลกัทรัพยเ์ขา้ฝากบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกผูฝ้ากเลขที" #$$ 

 แบบรับใบหลกัทรัพย ์(Script) โดยออกใบหลกัทรัพยใ์นชื"อผูจ้องซื!อ     

 เจา้หนา้ที"ผูรั้บมอบอาํนาจ .........................................................................................  

ใบจองซื!อ " ใบ ต่อ " เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั!น 

ข้อมูลผู้จองซื!อ (โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี!ด้วยตวับรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน) 

การส่งมอบหลักทรัพย์ 

การคนืเงนิค่าจองซื!อหุ้น (ถ้ามี) 

การลงทุนในหลกัทรัพย์ย่อมมคีวามเสี�ยง และก่อนการตดัสินใจจองซื!อหลกัทรัพย์ 

ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบใบจองซื!อ " ใบ ต่อ " เลขทะเบียนผู้ถอืหุ้นเท่านั!น 

หลักฐานการรับฝากการจองซื!อหุ้นสามัญเพิ�มทุนควบคู่ควบคู่กับใบสําคญัแสดงสิทธิ รุ่นที� # (EIC-W4) ของบริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จาํกัด (มหาชน)  
ผู้จองซื!อโปรดกรอกข้อความส่วนนี!ด้วยตวับรรจงให้ครบถ้วนและชัดเจน 

Z^h0v 








