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                                                                                                          เลขที�ใบจอง________________________________  
ใบจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญัของบรษิทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) ครั �งที� 1 (PHOL-W1)  

การเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนตามสทิธิ (มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) ราคาเสนอขายหุน้ละ 2.00 บาท ให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิในอตัราส่วน 4 หุน้สามญัเดมิ ต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ 
ควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญัของบรษิทั ครั �งที� 1 (PHOL-W1) ในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัใหม่ ต่อ 1 ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิโดยไม่คดิมลูค่า 

วนัที�จองซื�อ   26 กนัยายน 2559   27 กนัยายน 2559   28 กนัยายน 2559   29 กนัยายน 2559   30 กนัยายน 2559 
 
 

  

  บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย เลขที�ประจาํตวัประชาชน              บุคคลธรรมดาที�มใิชส่ญัชาตไิทย เลขที�ใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง.................................... 
  นิตบุิคคลที�จดทะเบยีนในประเทศไทย เลขทะเบยีนนิตบุิคคล .................................................................    นิตบุิคคลที�จดทะเบียนในต่างประเทศ เลขทะเบยีนนิตบุิคคล.............................................. 
 ชื�อ  นาย  นาง  นางสาว  นิตบุิคคล......................................................................................................................................... เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้เลขที�............................................................. 
 บ้านเลขที�............................................. หมู่ที�............................... ตรอก/ซอย ..................................................................................... ถนน……...................................................................................... 
 แขวง/ตาํบล ...........................................................................เขต/อาํเภอ ...................................................... จงัหวดั...................................................... รหสัไปรษณีย.์................................................... 
 โทรศพัท ์(บ้าน)........................................................โทรศพัทม์อืถอื.......................................................................สญัชาต.ิ.................................................. อาชพี........................................................... 
 วนั / เดอืน / ปี (วนัจดทะเบยีนนิตบุิคคล)..................................... เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ.ี........................................... ประเภทการหกัภาษ ีณ ที�จ่าย       ไม่หกัภาษี ณ ที�จ่าย     หกัภาษี ณ ที�จ่าย 

 ขา้พเจ้าเป็นผูถ้อืหุ้นของบรษิทั ผลธญัญะ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ตามทะเบียนผูถ้อืหุ้น ณ วนัที� 7 กนัยายน 2559 จํานวน.............................................................หุ้น ประสงค์ขอจองซื�อและขอให ้    

จดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนควบคู่ใบสาํคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั ดงันี� 
ประเภทการจองซื�อหุน้สามญั   ราคาเสนอขายหุน้สามญั (บาทต่อหุน้) จาํนวนหุน้สามญัที�จองซื�อ (หุน้) รวมเป็นเงนิทั �งสิ�น (บาท) 

 จองซื�อน้อยกวา่สทิธทิี�ไดร้บัจดัสรร 
2.00  

  

 จองซื�อตามสทิธทิี�ไดร้บัจดัสรร   

 จองซื�อเกนิสทิธทิี�ไดร้บัจดัสรร (เฉพาะส่วนเพิ�ม)   

รวม   

 พรอ้มกนันี� ขา้พเจา้ขอส่งเงนิค่าจองหุน้สามญัดงักล่าวโดย   เงนิโอน (Bill Payment)       แคชเชยีร์เชค็         ดร๊าฟท์   เชค็บุคคล  

 เลขที�เชค็ / ดร๊าฟท.์.......................................................... วนัที�....................................................... ธนาคาร...................................................... สาขา..............................................................................  

โปรดชาํระผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคาร กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ทั �งการโอนเงิน COMP CODE 32148 และชาํระเป็นเชค็ 
โดยสั �งจ่าย  “บญัชีจองซื�อหุ้นเพิ�มทุน บมจ.ผลธญัญะ”   

  
 

หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัยด์งักล่าวแล้ว ขา้พเจา้ตกลงใหด้าํเนินการดงัต่อไปนี�: (ผูจ้องซื�อโปรดเลอืกวธิใีดวธิหีนึ�งเท่านั �น) 
 แบบไรใ้บหุน้ (Scripless): นําหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชซีื�อขายหลกัทรพัยข์องตน โดยออกหลกัทรพัยต์ามจํานวนที�ได้รบัการจดัสรรนั �นไวใ้นชื�อ “บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื�อผู้

ฝาก” และดําเนินการให้บรษิทัหลกัทรพัย์ ……………………..……………………………………….สมาชกิผูฝ้ากเลขที�                       นําหลกัทรพัย์เขา้ฝากไวก้บั บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จํากดั เพื�อเข้าบญัชซีื�อขายหลกัทรพัย์ ชื�อบญัช ี…………………………………………..……………………เลขที�...……………...................…………….(ชื�อผู้จองซื�อต้องตรงกบัชื�อ
บญัชีซื�อขายหลกัทรพัย ์มิฉะนั�นจะดาํเนินการออกใบหุ้นในชื�อของผู้จองซื�อแทน)  

 นําหลกัทรพัยเ์ขา้ฝากบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์: ใหอ้อกหุน้สาํหรบัหุน้ที�ไดร้บัการจดัสรรในนามของ “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั เพื�อผูฝ้าก” และนําหลกัทรพัย์เขา้ฝาก
ไวก้บับรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั โดยนําเขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขที� 600 เพื�อขา้พเจ้า ทั �งนี�ผูจ้องซื�อต้องกรอกเอกสารเพิ�มเตมิประกอบการจองซื�อหุ้น
เฉพาะผูท้ี�ประสงคจ์ะนําหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์และเอกสารตรวจสอบสถานะ FATCA ใหค้รบถว้นและยื�นพร้อมใบจองหลกัทรพัย์ฉบบันี� (การถอนเป็นใบหุ้นในภายหลงั ผูจ้องซื�อ
ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามที� บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั กาํหนด)  

 แบบรบัเป็นใบหุน้ (Script): ใหอ้อกใบหุน้สาํหรบัหุน้ที�ไดร้บัจดัสรรในนามของขา้พเจา้ และส่งใบหุน้ใหก้บัขา้พเจา้ตามชื�อและที�อยู่ที�ระบุไวใ้นสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยขา้พเจ้า
อาจไดร้บัใบหุน้ภายหลงัจากที�ตลาดหลกัทรพัยร์บัหลกัทรพัยด์งักล่าวเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและอนุญาตใหท้าํการซื�อขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์ 

 

  ในกรณีที�ขา้พเจา้ไมไ่ดร้บัจดัสรรหรอืไดร้บัจดัสรรไมค่รบเตม็จาํนวนที�จองซื�อ ขา้พเจา้ตกลงใหด้าํเนินการคนืเงนิคา่จองซื�อ หรอืเงนิสว่นต่างคา่จองซื�อโดย  

   สง่เชค็โดยไปรษณียล์งทะเบยีนตามชื�อและที�อยูท่ ี�ระบุไวใ้นสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 

   โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร   ธ.ไทยพาณิชย ์   ธ.กรุงเทพ   ธ.กสกิรไทย   ธ.กรุงไทย   ธ.กรุงศรอียธุยา สาขา.......................................................เลขที�บญัช.ี.............................................................. 
   มารบัเชค็ดว้ยตนเอง 

ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะจองซื�อหลกัทรพัยจ์าํนวนดงักล่าว และจะไมย่กเลกิการจองซื�อหลกัทรพัยน์ี� แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนที�ไดก้รอกรายละเอยีดครบถ้วน และเอกสาร
ประกอบการจองซื�อที�ถูกตอ้งเรยีบรอ้ย พรอ้มเชค็ / แคชเชยีรเ์ชค็ / ดร๊าฟท ์/  Bill payment มาถงึบรษิทัภายในระยะเวลาการจองซื�อ หรอืหากเชค็ / แคชเชยีร์เชค็ / ดร๊าฟท ์ที�ส ั �งจ่ายแล้วนั �นไม่ผ่านการเรยีกเกบ็ ให้
ถอืว่าขา้พเจา้สละสทิธใินการจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนของบรษิทั ทั �งนี� ข้าพเจา้ไดอ้่านหนังสอืแจง้สทิธกิารจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนควบคู่กบัใบสําคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญัของบรษิทัและยนิยอมผูกพนัตาม
หนงัสอืดงักล่าวและที�จะไดม้กีารแกไ้ขเพิ�มเตมิภายหน้าอกีดว้ย 

 

        ลงชื�อ................................................................................................................ผูจ้องซื�อ 
        (............................................................................................................................ .....) 

 
 

 

เลขที�ใบจอง______________________________________ 

 วนัที�จองซื�อ        26 กนัยายน 2559      27 กนัยายน 2559      28 กนัยายน 2559       29 กนัยายน 2559      30 กนัยายน 2559 
บรษิทัหลกัทรพัย ์แอพเพลิ เวลธ ์จาํกดั (มหาชน) ในฐานะตวัแทนรบัจองซื�อ ไดร้บัเงนิจาก (ชื�อตามใบจองซื�อ)...............................................................................................................เพื�อจองซื�อหุน้สามญั
เพิ�มทุนควบคู่ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุ้นสามญัของบรษิทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) ในราคาหุน้ละ 2.00 บาท จาํนวน.....................................................หุ้น รวมเป็นเงนิ.........................................บาท      
โดยชาํระเป็น  เงนิโอน (Bill Payment)          แคชเชยีรเ์ชค็        ดร๊าฟท์         เชค็บุคคล 

เลขที�เชค็ / ดร๊าฟท.์................................................................ วนัที�....................................................... ธนาคาร............................................................ สาขา................................................................... 
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ข้อมูลผู้จองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนควบคู่ใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษัท ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี�ด้วยตวับรรจงให้ครบถ้วนชดัเจน  

หลกัฐานการรบัฝากการจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนควบคู่ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุ้นสามญัของบรษิทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) (PHOL-W1) 
 (ผูจ้องซื�อโปรดกรอกขอ้ความส่วนนี�ดว้ยตวับรรจงใหค้รบถว้นและชดัเจน) 

การลงทุนในหลกัทรพัยย่์อมมีความเสี�ยงและก่อนตดัสินใจ
จองซื�อหลกัทรพัย ์ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ 

การคนืเงนิค่าจองซื�อหลกัทรพัย ์(ถา้ม)ี 

การส่งมอบหลกัทรพัย ์(หุน้สามญัเพิ�มทุนควบคู่ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้ของบรษิทั) 

ใบจองซื �อ 1 ใบ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเท่านั �น 

สิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 2 










