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หมายเหตุ:  หากผูซ้ื้อประสงคจ์ะเปล่ียนแปลงท่ีอยูท่ี่ให้ไว ้โปรดแจง้แกไ้ขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจดัส่งไปท่ีฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรัพย ์บริษทัศูนยรั์บฝา หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

เลขท่ี 62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร.0 2229 2800 

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

 ใบจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากัด (มหาชน)  

การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวน 4,541,636,778 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ  1  บาท 
แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยูใ่นอตัราส่วน  1  หุ้นเดิมต่อ  6  หุ้นสามญัใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.05 บาท 

วนัที่จองซ้ือ         1 กุมภาพนัธ์ 2559       2 กุมภาพนัธ์ 2559       3 กุมภาพนัธ์  2559       4 กุมภาพนัธ์ 2559       5 กุมภาพนัธ์ 2559               
เรียน    คณะกรรมการ    
            บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อมูลผู้จองซ้ือหุ้นโปรดกรอกข้อมูลในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตวับรรจง 

ขา้พเจา้ (โปรดระบุประเภทผูจ้องซ้ือหุ้น) 
  บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย                          เลขบตัรประจ าตวัประชาชน   -     -      -   -           
  บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว                    เลขท่ีใบต่างดา้ว/หนงัสือเดินทาง เลขท่ี........................................................................................................................สญัชาติ........................................................................................... 
  นิติบุคคลสญัชาติไทย                                  เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี....................... ............................................................................................................................. ............................................................................................ 
  นิติบุคคลสญัชาติต่างดา้ว                            เลขทะเบียนเอกสารจดัตั้งบริษทั เลขท่ี.........................................................................................................................สญัชาติ........................................................................................... 
ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/บริษทั)........................................................... .............................................................สญัชาติ............................................................................................เพศ........................................................................... 
ท่ีอยู ่เลขท่ี...................................................ซอย/อาคาร.........................................................................ถนน..................................................................................แขวง/ต าบล............................................................................................. 
เขต/อ าเภอ...................................................................จงัหวดั...................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................................โทรศพัทท่ี์ติดต่อได.้................................................................................... 
โทรสาร..............................................................เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี (ส าหรับนิติบุคคล)............... .........................................................ประเภทของการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย      ไม่หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย        หักภาษี ณ ท่ีจ่าย 
มีความประสงคข์อจองซ้ือและขอให้จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ดงัน้ี 

รายละเอียดการจอง จ านวนหุ้นที่จองซ้ือ ราคาจองซ้ือหุ้นละ (บาท) จ านวนเงนิที่จองซ้ือ (บาท) 

  จองซ้ือนอ้ยกว่าสิทธิ  0.05  

  จองซ้ือตามสิทธิทั้งจ านวน  0.05  

รวมการจองซ้ือทั้งส้ิน    

หากขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักลา่วแลว้ ขา้พเจา้ตกลงให้ด าเนินการดงัต่อไปน้ี: (ผูจ้องซ้ือหุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึง) 
   ในกรณีที่มีบัญชีซ้ือขายหลกัทรัพย์ : ฝากไวก้บับริษทัสมาชิก โดยให้ออกใบหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  เพ่ือผูฝ้าก” และด าเนินการให้  
         สมาชิกผูฝ้าก................................................................................สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี..................................................................................น าหุ้นสามญันั้นเขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือเขา้ 
         บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์เลขท่ี ..........................................................................................ช่ือบญัชี..........................................................................................ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันั้น ทั้งน้ี ช่ือผูจ้องซ้ือในใบจองซ้ือตอ้งตรงกบั 
         ช่ือบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์มิฉะนั้นจะด าเนินการออกใบหุ้นในช่ือของ “ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก” และน าหุ้นสามญัเขา้ฝากไวก้บับริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  
   ในกรณีที่ไม่มีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์: 
          ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุ้นเขา้ฝากไวก้บับริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั โดยน าเขา้บญัชีของ   
                 บริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 (การขอถอนใบหลกัทรัพยใ์นภายหลงั ผูจ้องซ้ือหุ้นจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ี บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด) 
          ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นนามของขา้พเจา้ และจดัส่งใบหุ้นดงักล่าวตามช่ือท่ีอยูท่ี่ระบุไวข้า้งตน้ทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยขา้พเจา้ยินดีมอบหมายให้บริษทัด าเนินการใดๆ เพ่ือท าให้ 
                 การจดัท าใบหุ้นสามญัและส่งมอบใบหุ้นมาให้แก่ขา้พเจา้ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซ้ือหุ้น 
พร้อมกนัน้ี ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าวโดยช าระเป็น 
       เงินโอนเขา้บญัชี / โดยส่ังจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด เพ่ือการจองซ้ือหุ้น” เลขที่บัญชี 155-3-00030-1  ประเภทบัญชีกระแสรายวนั ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) / Payable to “Globlex Securities 
Company Limited for Subscription ”Account number 155-3-00030-1, Current Account, Siam Commercial Bank Plc., 
 
ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดรั้บการจดัสรรหุ้นหรือไดรั้บการจดัสรรหุ้นไม่ครบตามจ านวนหุ้นท่ีจองซ้ือ ขา้พเจา้ตกลงให้จ่ายเป็นเชค็ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามขา้พเจา้และจดัส่งทางไปรษณีย ์ลงทะเบียนตามท่ีอยูใ่นทะเบียนผูถื้อหุ้น 
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนจ านวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซ้ือหุ้นเพิม่ทุนนี้ หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซ้ือ
ที่ถูกต้องเรียบร้อยพร้อมช าระค่าจองซ้ือ หรือหากเช็คบุคคล/เช็คธนาคาร/ดร๊าฟท์  ที่ส่ังจ่ายแล้วน้ันไม่ผ่านการเรียกเก็บให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนดังกล่าว 
ขา้พเจา้ไดอ้่านหนงัสือแจง้การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนและยินยอมผกูพนัตามหนงัสือแจง้การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุดงักล่าว และท่ีจะไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมภายหนา้อีกดว้ย                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                          ลงช่ือ.............................................................................ผูจ้องซ้ือ 
                                                                                                                                                                                                                                                                  (..............................................................................)  
                                                                                                                                                                                                                                                          วนัท่ี................................................................................ 
 

....................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 
หลักฐานการรับฝากการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุน บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) (ผู้จองซ้ือโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย) 

  

วนัที่จองซ้ือ         1 กุมภาพนัธ์ 2559         2 กุมภาพนัธ์  2559         3 กุมภาพนัธ์ 2559         4 กุมภาพนัธ์ 2559         5 กุมภาพนัธ์ 2559                                    เลขที่ใบจอง
..................................................................... 
บริษทัไดรั้บเงินจาก (ช่ือตามใบจอง).............................................................................. .........................................................................................................................เพ่ือจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ในราคาหุ้นละ  0.05  บาท 

รายละเอียดการจอง จ านวนหุ้นที่จองซ้ือ ราคาจองซ้ือหุ้นละ (บาท) จ านวนเงนิที่จองซ้ือ (บาท) 

  จองซ้ือนอ้ยกว่าสิทธิ  0.05  

  จองซ้ือตามสิทธิทั้งจ านวน  0.05  

รวมการจองซ้ือทั้งส้ิน    

 
โดยช าระเป็น         เงินโอน       ลงวนัที่.......................................................ธนาคาร.......................................................... .....สาขา............................................ 
  ออกใบหุ้นในนาม “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก” เลขท่ีสมาชิกผูฝ้าก....................................ช่ือบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ลขท่ี....................................... 
  ออกใบหุ้นในนาม “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” โดยเขา้บญัชีของผูอ้อกหลกัทรัพยส์มาชิกเลขท่ี 600 
  ออกใบหุ้นในนามผูจ้องซ้ือและจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน 
กรณีไม่ไดรั้บการจดัสรรหุ้นหรือไดรั้บการจดัสรรหุ้นไม่ครบตามจ านวนหุ้นท่ีจองซ้ือ ขา้พเจา้ประสงคจ์ะขอรับเงินโดยรับเชค็ทางไปรษณียล์งทะเบียน 
  

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

การลงทุนในหลกัทรัพยย์อ่มมีความเส่ียง 
และผูจ้องซ้ือควรอ่านหนังสือสารสนเทศอยา่งรอบคอบก่อนตดัสินใจจองซ้ือหลกัทรัพย ์

 



 

 

 

 

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) 

Par Value : 1.00 Baht 

Subscription Price : 0.05 Baht 

Subscription Ratio : 1 unit(s) of existing NVDR(s) to 6 unit(s) of additional  

   NVDR(s) Any fraction is disregarded 
 

Date of closing the register book  : 6 January 2016 

Remark : Existing NVDR holders can not subscribe for extra NVDRs in excess of their  

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. 
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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 Amount (Baht) 

� Subscription for less than the entitlement  0.05 Baht  

� Subscription for full entitlement  0.05 Baht  

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……………………………………………... 

 

 




