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เลขที่ใบจอง.....................................................

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 4,541,636,778 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
แก่ผถู้ ือหุ้นเดิมตามที่ผถู้ ือหุ้นแต่ละรายถืออยูใ่ นอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 6 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.05 บาท
วันที่จองซื้อ  1 กุมภาพันธ์ 2559  2 กุมภาพันธ์ 2559  3 กุมภาพันธ์ 2559  4 กุมภาพันธ์ 2559  5 กุมภาพันธ์ 2559
เรียน คณะกรรมการ
บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
ข้ อมูลผู้จองซื้อหุ้นโปรดกรอกข้ อมูลในช่ องด้ านล่ างนี้ให้ ครบถ้ วน ชัดเจน ตัวบรรจง
ข้าพเจ้า (โปรดระบุประเภทผูจ้ องซื้อหุ้น)
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
เลขบัตรประจาตัวประชาชน  -     -      -   - 
 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
เลขที่ใบต่างด้าว/หนังสื อเดินทาง เลขที่........................................................................................................................สัญชาติ...........................................................................................
 นิติบุคคลสัญชาติไทย
เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่................................................................................................................................................................................................................................................
่
 นิติบุคคลสัญชาติตางด้าว
เลขทะเบียนเอกสารจัดตั้งบริ ษทั เลขที่.........................................................................................................................สัญชาติ...........................................................................................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริ ษทั )........................................................................................................................สัญชาติ............................................................................................เพศ...........................................................................
ที่อยู่ เลขที่...................................................ซอย/อาคาร.........................................................................ถนน..................................................................................แขวง/ตาบล.............................................................................................
เขต/อาเภอ...................................................................จังหวัด...................................................................รหัสไปรษณี ย.์ ............................................................โทรศัพท์ที่ติดต่อได้....................................................................................
โทรสาร..............................................................เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี (สาหรับนิติบุคคล)........................................................................ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย  ไม่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย  หักภาษี ณ ที่จ่าย
มีความประสงค์ขอจองซื้อและขอให้จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ดังนี้
รายละเอียดการจอง
จานวนหุ้นที่จองซื้อ
ราคาจองซื้อหุ้นละ (บาท)
จานวนเงินที่จองซื้อ (บาท)
 จองซื้ อน้อยกว่าสิ ทธิ
0.05
 จองซื้ อตามสิ ทธิท้งั จานวน
0.05
รวมการจองซื้อทั้งสิ้น
หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ : (ผูจ้ องซื้ อหุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง)
 ในกรณีที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ : ฝากไว้กบั บริ ษทั สมาชิก โดยให้ออกใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดาเนินการให้
สมาชิกผูฝ้ าก................................................................................สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่..................................................................................นาหุ้นสามัญนั้นเข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้า
บัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์ เลขที่ ..........................................................................................ชื่อบัญชี..........................................................................................ซึ่ งข้าพเจ้ามีอยูก่ บั บริ ษทั นั้น ทั้งนี้ ชื่อผูจ้ องซื้ อในใบจองซื้อต้องตรงกับ
ชื่อบัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์ มิฉะนั้นจะดาเนิ นการออกใบหุ้นในชื่อของ “ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และนาหุ้นสามัญเข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
 ในกรณีที่ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ :
 ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้าบัญชีของ
บริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 (การขอถอนใบหลักทรัพย์ในภายหลัง ผูจ้ องซื้ อหุ้นจะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด)
 ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในนามของข้าพเจ้า และจัดส่งใบหุ้นดังกล่าวตามชื่อที่อยูท่ ี่ระบุไว้ขา้ งต้นทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริ ษทั ดาเนินการใดๆ เพื่อทาให้
การจัดทาใบหุ้นสามัญและส่งมอบใบหุ้นมาให้แก่ขา้ พเจ้าภายใน 15 วันทาการ นับจากวันปิ ดการจองซื้อหุ้น
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้ อหุ้นสามัญดังกล่าวโดยชาระเป็ น
เงินโอนเข้าบัญชี / โดยสั่ งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด เพื่อการจองซื้อหุ้น” เลขที่บัญชี 155-3-00030-1 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) / Payable to “Globlex Securities
Company Limited for Subscription ”Account number 155-3-00030-1, Current Account, Siam Commercial Bank Plc.,
ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นหรื อได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจานวนหุ้นที่จองซื้ อ ข้าพเจ้าตกลงให้จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนามข้าพเจ้าและจัดส่งทางไปรษณี ย ์ ลงทะเบียนตามที่อยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหุ้น
ข้ าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวนดังกล่ าว และจะไม่ ยกเลิกรายการจองซื้อหุ้นเพิม่ ทุนนี้ หากข้ าพเจ้าไม่ ส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่ได้ กรอกรายละเอียดครบถ้ วนและเอกสารประกอบการจองซื้อ
ที่ถูกต้องเรียบร้ อยพร้ อมชาระค่าจองซื้อ หรื อหากเช็คบุคคล/เช็คธนาคาร/ดร๊ าฟท์ ที่สั่งจ่ายแล้ วนั้นไม่ ผ่านการเรียกเก็บให้ ถือว่าข้ าพเจ้าสละสิ ทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนดังกล่ าว
ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสื อแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและยินยอมผูกพันตามหนังสื อแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว และที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหน้าอีกด้วย
ลงชื่อ.............................................................................ผูจ้ องซื้ อ
การลงทุนในหลักทรัพย์ยอ่ มมีความเสี่ ยง
(..............................................................................)
และผูจ้ องซื้ อควรอ่านหนังสื อสารสนเทศอย่างรอบคอบก่อนตัดสิ นใจจองซื้ อหลักทรัพย์
วันที่................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้ อความในส่ วนนี้ด้วย)
วันที่จองซื้อ  1 กุมภาพันธ์ 2559  2 กุมภาพันธ์ 2559  3 กุมภาพันธ์ 2559  4 กุมภาพันธ์ 2559  5 กุมภาพันธ์ 2559
เลขที่ใบจอง
.....................................................................
บริ ษทั ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง).......................................................................................................................................................................................................เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ในราคาหุ้นละ 0.05 บาท
รายละเอียดการจอง
จานวนหุ้นที่จองซื้อ
ราคาจองซื้อหุ้นละ (บาท)
จานวนเงินที่จองซื้อ (บาท)
 จองซื้ อน้อยกว่าสิ ทธิ
0.05
 จองซื้ อตามสิ ทธิท้งั จานวน
0.05
รวมการจองซื้อทั้งสิ้น
โดยชาระเป็ น  เงินโอน ลงวันที่.......................................................ธนาคาร...............................................................สาขา............................................
 ออกใบหุ้นในนาม “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” เลขที่สมาชิกผูฝ้ าก....................................ชื่อบัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์เลขที่.......................................
 ออกใบหุ้นในนาม “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” โดยเข้าบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600
 ออกใบหุ้นในนามผูจ้ องซื้ อและจัดส่งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน
กรณี ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นหรื อได้รับการจัดสรรหุน้ ไม่ครบตามจานวนหุ้นที่จองซื้ อ ข้าพเจ้าประสงค์จะขอรับเงินโดยรับเช็คทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน
ลงชื่อ.............................................................................................เจ้าหน้าที่ผรู้ ับมอบอานาจ
หมายเหตุ: หากผูซ้ ้ื อประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยูท่ ี่ให้ไว้ โปรดแจ้งแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปที่ฝ่ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์ บริ ษทั ศูนย์รับฝา หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110 โทร.0 2229 2800

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กร ุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2009-9433-9443 โทรสาร 0-2009-9476
93 The Stock Exchange of Thailand Building, Rachadapisek Rd. Dindaeng,
Dindaeng, Bangkok 10400 Tel. (66) 2009 9433-9443 Fax. (66) 2009 9476

TNVDR 0001 / 2016
19 January 2016
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 follow:
Underlying Securities

: TONGKAH HARBOUR PUBLIC COMPANY LIMITED(THL)
Total amount of Offering (NVDR) : 52,619,400 Unit(s)
: 1.00 Baht
Par Value
: 0.05 Baht
Subscription Price
: 1 unit(s) of existing NVDR(s) to 6 unit(s) of additional
Subscription Ratio
NVDR(s) Any fraction is disregarded
: 6 January 2016
Date of closing the register book
: Existing NVDR holders can not subscribe for extra NVDRs in excess of their
Remark
rights .
Subscription and Payment Procedure
1. Subscription and payment period : 1 February 2016 – 4 February 2016 between 8.30-17.00 hours
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 less than existing rights, state the total units in the respective
column.

-2-

4. Payment
Subscription for full entitlement or less than the entitlement, please make payment by money transfer
between 1 to 4 February 2016, NVDR holders shall transfer the payment to “Globlex Securities Company
Limited for Subscription” Siam Commercial Bank PCL., Current Account number 155-3-00030-1.
Note : NVDR holders who would like to pay for share subscription as transfer money, please fill in the detail
on the Special Pay in and pay at Siam Commercial Bank.
5. If NVDR holders fail to exercise their rights or make a payment within the allotted time schedule, 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.

Should you need any further information, please do not hesitate to contact Thai NVDR Company Limited at
02-009-9000 Ext. 9433-43.
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 No._______________________
SUBSCRIPTION FORM FOR NON-VOTING DEPOSITORY RECEIPTS
IN TONGKAH HARBOUR PUBLIC COMPANY LIMITED (THL)
Thai NVDR Company Limited ("Thai NVDR") is pleased to offer the total of 52,619,400 additional Non-Voting Depository Receipts
("NVDRs") in a ratio of 1 unit(s) of existing NVDR (s) to 6 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
0.05 Baht
0.05 Baht

Amount (Baht)

 Subscription for less than the entitlement
 Subscription for full entitlement
Total Subscription
Subscription for full entitlement or less than the entitlement, I/we herewith submit payment with money transfer
between 1 to 4 February 2016, NVDR holders shall transfer the payment to “Globlex Securities Company Limited for
Subscription” Siam Commercial Bank PCL., Current Account number 155-3-00030-1.
Date…………………..……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 within the subscription period, it shall be deemed that I/we do not wish
to exercise my/our subscription rights.
Signed………………………………………………….. NVDR holder
(……………………………………………………….)
THL-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 transfer the payment to “Globlex Securities Company
Limited for Subscription” Siam Commercial Bank PCL., Current Account number 155-3-00030-1.
Date…………………..……amount of …………..………..Baht (……………………………………….…………….…….….)

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

