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ชื่อหุ้นที่ RO บริษัท ที เอ็ม ซี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ชื่อหุ้นที่ RO บริษัท ที เอ็ม ซี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ใบจอง/Subscription Form No……………………………………………..

ใบจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ บริ ษัท ที.เอ็ม.ซี อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

วันที่จองซื ้อ

Subscription Form for Capital Increase Ordinary Shares of T.M.C. Industrial Public Company Limited
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที.เอ็ม.ซี อุต สาหกรรม จ ากัด (มหาชน) จานวน 72,500,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่
Offering to existing shareholders of 72,500,000 ordinary shares with par value of Baht 1.00 each at the offering price of Baht 2.00 each at ratio of 4 existing share to 1 new share
9 พฤศจิกายน 2558/ 9 Nov 2015
10 พฤศจิกายน 2558/10 Nov 2015
11 พฤศจิกายน 2558/11 Nov 2015
12 พฤศจิกายน 2558/12 Nov 2015
13 พฤศจิกายน 2558/ 13 Nov 2015

ข้ อมูลผู้จองซื ้อหุ้น โปรดกรอกข้ อความในช่อ งด้ านล่างนี ้ให้ ครบถ้ วน ชัดเจน ตัวบรรจง

เรียน คณะกรรมการบริษัท ที.เอ็ม.ซี อุต สาหกรรม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) / To Board of Directors of T.M.C. Industrial Public Company Limited(“the Company”)
( 1 ใบจอง ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านัน้ )
ข้าพเจ้ า/ I/ We
นาย/Mr.
นาง/Mrs.
นางสาว/Miss นิติบุคคล/Company ……………………………………………………………………………………………………เลขทะเบียนผู้ถอื หุ้น เลขที่ / Registration No.
……………………………….
บัตรประจาตัวประชาชน / ใบต่างด้ าว / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล (ID Card /Work Permit/ Passport/ Juristic ID) เลขที่ / No. …………………………………………………...……………………………..
ที่อยู่ให้ เป็ นตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 ตุลาคม 2558 / Address as stated on the Share Registration Book as of 16 October 2015 โทรศัพท์ ที่ติดต่อได้ / Tel. ……………………………………………………….
ข้าพเจ้ ามีห้ ุนเดิมของบริษัท ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุด ทะเบียนในวันที่ 16 ตุลาคม 2558 จานวน / According to the Share Register Book as of 16 October 2015, I/We own …………………………...…………………………. หุ้น / shares
มีสทิ ธิในการจองซื ้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนของบริษัท จานวน / and have the rights to subscribe to the ordinary shares of the Company for …………………………………………. หุ้น / shares
ข้าพเจ้ ามีความประสงค์ ขอจองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัท ที.เอ็ม.ซี อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) ดังนี ้
จานวนที่จองซื ้อ (หุ้น) /
จานวนเงินที่ช าระ (บาท) /
/ I/We wish to subscribe for the new ordinary shares of the Company as follows :
No. of shares subscription (Shares)
Total Payment Amount (Baht)
จองซื ้อตามสิทธิทั ้งจ านวน / Subscription for full of the entitlement
จองซื ้อน้ อยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement
จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ (ระบุเฉพาะจานวนที่จองเกินสิทธิ) / Subscription for more than the entitlement (Specify the excess proportion only)
รวมจองซื ้อทัง้ สิ ้น / Total Subscription
พร้ อมกันนี ้ ข้าพเจ้ าขอส่งเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวโดยช าระเป็ น / I/ We enclose my/our payment by
Bill Payment ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)/Siam Commercial Bank Pcl. สาขา / Branch…..………..……………………..……………เพือ่ เข้าบัญชี . “บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด เพือ่ จองซื ้อหุ้น ” เลขที่บัญชี 049-3-14389-9
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิช ย์ จากัด (มหาชน) สาขาถนนวิทยุ / “ktb Securities (Thailand) Co., Ltd. For Share Subscription” Account number 049-3-14389-9 Current Account, Siam Commercial Bank Pcl., Wireless Road Branch
เช็คบุคคล / Personal Cheque
เช็คธนาคาร / Cashier Cheque
ดร๊ าฟท์ / Draft
เลขที่เช็ค / Cheque No. ……………………………………..…………… ลงวันที่ / Date …………….…………………..…………… ธนาคาร / Bank ……………………..….………………… สาขา / Branch…..………..……………………..…………………
โดยสัง่ จ่าย “บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด เพือ่ จองซื ้อหุ้น ” “ktb Securities (Thailand) Co., Ltd. For Share Subscription”
เมือ่ ข้าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว ในการส่งมอบหุ้นข้ าพเจ้ าตกลงให้ บริษัทด าเนินการดังต่อไปนี ้ (โปรดเลือกข้ อใดข้อหนึ่ง )If I/We am/are allotted the said Shares, I/We agree to have either of the following processed by the Company
(Choose one only)
ให้ ฝากใบหุ้นสามัญตามจ านวนที่ได้ รับการจัดสรรนั ้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับ ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และดาเนินการให้ บริษัท ............................................................................ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ ..............................................
นาหุ้นเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด เพือ่ เข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรั พย์ เลขที่ ............................................................ ซึ่งข้ าพเจ้ ามีอยู่กับบริษัทนั ้น / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository
Co., Ltd. For Depositor” for the allotted Shares and assign for Participant name .................................................................. TSD member no. ..................................... To deposit the said Shares with the Thailand Securities Depository Co.,
Ltd. (“TSD”) for my/our securities a/c no. ................................................... maintained at the said TSD member company.
ให้ ฝากใบหุ้นสามัญตามจ านวนที่ได้ รับการจัดสรรนั ้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับ ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ” และนาหุ้นเข้ าฝากไว้ กับ บริษัท ศูนย์รับ ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยนาเข้าบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรั พย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพือ่
ข้าพเจ้ า พร้ อมนีข้ ้ าพเจ้ าได้ แนบ”เอกสารเพิม่ เติมประกอบการจองหลักทรั พย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรั พย์ (Issuer Account)เท่านั ้น” (การขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ ในภายหลังผู้จองซื ้อหุ้นจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.” For the allotted Shares and deposit the said Shares with TSD under issuer account for my name
account number 600 I/we also attached a Supplementary Subscription Form for additional document for those who wish to deposit shares to the Issuer Account. For issuing a Share certificate later, subscriber shall pay the fees as
specified by TSD)
ให้ ออกใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้ รับจัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อของข้าพเจ้ าและจัดส่งใบหุ้นให้ ข้าพเจ้ าตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ ในทะเบียนผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้ าพเจ้ ายินดีมอบหมายให้ บริษัทด าเนินการใดๆ เพือ่ ทาให้ การจัดทาใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้นให้ แก่
ข้าพเจ้ า โดยข้าพเจ้ ารับทราบว่าข้าพเจ้ าอาจได้ รับใบหุ้นล่าช้ าหลังจากที่ตลาดหลัก ทรั พย์ แห่งประเทศไทยรับ หลักทรั พย์ของบริษัทเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบียนให้ ทาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย / Issue a share certificate in my/our name for
the allotted Shares and deliver the share certificate to me/us by registered mail according to the address stated in the shareholder register. I/We hereby authorize the Company to proceed with all necessary actions to have the share
certificates issued and delivered to me/us. I/we also acknowledge that the share certificates may be received by me/us after the Stock Exchange of Thailand has approved the Listing and trading of such securities on the Stock Exchange
of Thailand
ในกรณีจองซื ้อเกินกว่าสิทธิและข้ าพเจ้ าไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ หรือได้ รับการจัด สรรไม่ครบถ้ วนตามจานวนที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ ข้ าพเจ้ าตกลงรับเงินคืนโดยให้ บริษัทดาเนินการส่งทางไปรษณีย์ เป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื ้อ โดย
จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในทะเบียนผู้ถือหุ้น / In case of subscription more than shareholding proportion and I/We am/are not allotted the said Shares in excess of shareholding proportion or no allotment for full amount that I/we
subscribe for the excess of shareholding proportion, I/we agree to receive crossed cheque “to account payee only” via registered post, with the address as specified in the Shareholder Registration Book..
ข้าพเจ้ าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี ้ แต่หากข้าพเจ้ าไม่ส่งใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่ได้ กรอกรายละเอียดครบถ้ วนเรียบร้ อยพร้ อมเช็คบุคคล/แคชเชียร์ เช็ค/ดร๊ าฟท์ หรือเงินโอนเข้ าบัญชี มาถึง
บริษัทภายในระยะเวลาการจองซื ้อ หรือหากเช็คบุคคล/แคชเชียร์ เช็ค/ดร๊ าฟท์ที่สงั่ จ่ายแล้วนั ้นไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ ถือว่าข้ าพเจ้ าแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิจองและข้าพเจ้ ายิน ยอมรับเงินคืน ข้าพเจ้ าได้ อ่านหนังสือแจ้ งการจัด สรรหุ้นเพิ่มทุน บริษัท ที.เอ็ม.ซี
อุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) และยินยอมผูกพันตามหนังสือแจ้ งการจัดสรรฯ ดังกล่าว และที่จะได้ มกี ารแก้ ไขเพิม่ เติมในภายภาคหน้ าด้ วย
I/We hereby undertake to buy the said Shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If I/we do not return this duly completed subscription form with payment (Personal Cheque/Cashier Cheque/Draft/Payin) or the Personal Cheque/Cashier Cheque/Draft has not been honored within the subscription period. I/We may be deemed to have not exercised my/our subscription rights and receive the payment back. I/We agree to bind on conditions and
any notifications specified in the notification of subscription rights for newly issued ordinary shares of Eureka Design Public Company Limited, including the amendment of those in the future.

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสีย่ ง / Please be aware of the risk involved in stock investment

ลงชื่อ …………………………….............................................. ผู้จองซื ้อ / Subscriber

ก่อนการตัดสินใจจองซื ้อหลักทรัพย์ ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ / Please read the relevant information carefully before subscription

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

หลักฐานการรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที.เอ็ม.ซี อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) (บริษัท) (ผู้จองซื ้อ โปรดกรอกข้ อความในส่วนนี ้ด้ วย)
วันที่จองซื ้อ
9 พฤศจิกายน 2558/ 9 Nov 2015
10 พฤศจิกายน 2558/ 10 Nov 2015
11 พฤศจิกายน 2558/ 11 Nov 2015
12 พฤศจิกายน 2558/ 12 Nov 2015
13 พฤศจิกายน 2558/ 13 Nov 2015
ตัวแทนในการับจองซื ้อได้ รับเงินจาก / Subscription Agent received payment from ……………………………………………………………………………………………………… เพือ่ จองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัท จานวน / For a subscription of the
ordinary shares of the Company of ………………………………………….. หุ้น / Share ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท / at Baht 2.00 per share รวมเป็ นเงิน / totaling of ………………………………………… บาท /Baht
โดยชาระเป็ น / made payable by
Bill Payment ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)/Siam Commercial Bank Pcl. สาขา / Branch…..………..……………………..…………………
เช็คบุคคล / Personal Cheque
เช็คธนาคาร / Cashier Cheque
ดร๊ าฟท์ / Draft
เลขที่เช็ค / Cheque No. …………………………………….. ลงวันที่ / Date ………………………………………….. ธนาคาร / Bank ………………………………………………………. สาขา / Branch …………………………………………………….
โดยหากผู้จองซื ้อได้ รับการจัดสรรหุ้นให้ ดาเนินการดังต่อไปนี ้ / If the subscriber receives the allocation of the aforesaid shares, the subscriber requests as follow :
ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพือ่ ผู้ฝาก” เลขที่สมาชิกผู้ฝาก ............................................................................ บัญชีซื ้อขายหลักทรั พย์เลขที่ ......................................................................
/ Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor” Participant number ............................................................................ Securities trading account number. ........................................
ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ” โดยนาเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพือ่ ผู้จองซื ้อ / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.” and deposit those shares
under issuer account for my name, account number 600
ออกใบหุ้นในนามผู้จองซื ้อ / Issue a share certificate in the name of subscriber
เจ้ าหน้ าที่ผ้รู ับมอบอานาจ / Authorized Officer ………..............................................................................

หมายเหตุ: หากผู้จองซื ้อประสงค์จ ะเปลี่ ยนแปลงที่อยู่ ที่ให้ ไว้ โปรดแจ้ งการแก้ ไขต่อนายทะเบี ยนโดยตรง และจัดส่งไปที่ฝ่ายปฎิ บัติ การหลักทรั พย์ บริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด

เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย ถนนรั ชดาภิ เษก คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110 โทร. 0-2229-2800
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THAI NVDR COMPANY LIMITED

62TheStockExchangeofThailandBldg.,RachadapisekRd.,Klongtoey
Bangkok10110Tel.(66)22292938-46Fax.(66)23591258

TNVDR

61 / 2015

27 October 2015
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

: T.M.C. INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY LIMITED(TMC)

Total amount of Offering (NVDR)

: 440,700 Unit(s)

Par Value

: 1.00 Baht

Subscription Price

: 2.00 Baht

Subscription Ratio

: 4 unit(s) of existing NVDR(s) to 1 unit(s) of additional NVDR(s).
Any fraction is disregarded.

Date of closing the register book

: 16 October 2015

Remark

: Existing NVDR holders can subscribe for extra NVDRs in excess of their rights at
the same subscription price of 2.00 Baht by stating this the subscription form, with
payment in full, These extra NVDRs will be allocated to them in the same proportion
as the excess rights issues allocated to Thai NVDRs.

Subscription and Payment Procedure
1.

Subscription and payment period :

2.

Subscription place :

9 November 2015 - 10 November 2015 between 8.30-17.00 hours (only business Day)

at the office of the Thai NVDR Company Limited, The Stock Exchange of Thailand Building, 4th Floor,

62 Rachadapisek Road, Bangkok 10110.
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.
3.2.1 For a subscription of more or less than existing rights, state the total units in the respective column.

4.

Payment
Subscription for full entitlement or less than or excess than the entitlement, please make payment by one check or
one cashier check which is collectable through clearing house in Bangkok. The check or cashier check shall be dated from 9
November 2015 to 10 November 2015. Indicate the subscription date and make it payable to "ktb Securities (Thailand) Co.,
Ltd. For Share Subscription".

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 02-229-2800 Ext. 2938-46.

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 : 2130 / 19102015

Subscription No.................

SUBSCRIPTION FORM FOR NON-VOTING DEPOSITORY RECEIPTS
IN T.M.C. INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY LIMITED(TMC)
Thai NVDR Company Limited ("Thai NVDR") is pleased to offer the total of 440,700 additional Non-Voting Depository Receipts
"NVDRs" in a ratio of 4 unit(s) of existing NVDR(s) to 1 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

Offering price per NVDRs

Amount (Baht)

subscribed
Subscription for less than the entitlement

2 Baht

Subscription for full entitlement

2 Baht

Subscription for excess of entitlement

2 Baht

Total Subscription
Subscription for full entitlement or less than or excess than the entitlement., I/we herewith submit payment by
one check or one cashier check which is collectable through clearing house in Bangkok. The check or cashier check
shall be dated from 9 November 2015 to 10 November 2015. Indicate the subscription date and make it payable to
"ktb Securities (Thailand) Co., Ltd. For Share Subscription".
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
(
TMC-R

NVDR holder
)
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 check(s) or cashier check(s) as follows;
Subscription for full entitlement or less than or excess than the entitlement
Check No............................Date...........................Bank..............................................Branch.............................................................
amount of...........................................Baht (...........................................................................................................................)
Authorized Officer........................................................................

