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อตัราส่วนทางการเงิน
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 2.43 1.46 0.97
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เทา่) 1.65 0.88 0.45
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เทา่) 0.32 0.23 0.00
อตัราส่วนหมนุเวียนลูกหน้ีการคา้ (เทา่) 11.18 10.22 7.37
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั) 33 36 50
อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงคลงั (เทา่) 0.85 0.74 0.57
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 430 494 637
อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หน้ี (เทา่) 0.65 0.57 0.36
ระยะเวลาการช าระหน้ี (วนั) 558 636 1001
Cash cycle (วนั) (96) (106) (315)

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratios)

อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 28.80% 19.02% 15.31%
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 13.61% 0.85% -7.77%
อตัราก าไรอ่ืน (%) 0.00% 0.09% 0.37%
อตัราส่วนเงินสดต่อก าไร (%) 26.12% -7.40% -0.27%
อตัราก าไรสุทธิ (%) 13.57% 0.93% -7.26%
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) 62.83% 2.54% -16.54%

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratios)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.12% 0.17% -0.98%
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 5.24% 1.15% -0.02%
อตัราการหมนุเวียนของสินทรัพย์ (เทา่) 0.30 0.18 0.13
อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เทา่) 0.41 0.87 1.02
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เทา่) 28.66 16.41 0.19
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (cash basis) (เทา่) 2.65 0.36 0.01
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 19.00% 473.23% 24.18%

งบรวม

หมายเหตุ:   หากผู้จองซือ้ประสงค์จะเปล่ียนแปลงท่ีอยู่ท่ีให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขตอ่นายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปท่ีฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 
 
 
                    เลขท่ี 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 -2229-2800 

เลขท่ีใบจอง/Subscription Form No…………………………………………….. 

ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ บริษัท ที.เอ็ม.ซี อุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
Subscription Form for Capital Increase Ordinary Shares of  T.M.C. Industrial Public Company Limited 

การเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที.เอ็ม.ซี อุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) จ านวน 72,500,000 หุ้น   
มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00  บาท ในอัตราสว่น 4  หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ 

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  
วนัท่ีจองซือ้       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 

ข้อมลูผู้จองซือ้หุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ห้ครบถ้วน ชดัเจน ตวับรรจง 
เรียน คณะกรรมการบริษัท ที.เอ็ม.ซี อุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) / To Board of Directors of  T.M.C. Industrial Public Company Limited(“the Company”)                       ( 1 ใบจอง ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านัน้)    
ข้าพเจ้า/ I/ We             นาย/Mr.          นาง/Mrs.         นางสาว/Miss        นิติบุคคล/Company  ……………………………………………………………………………………………………เลขทะเบียนผู้ถอืหุ้นเลขที่ / Registration No. 
………………………………. 
บัตรประจ าตัวประชาชน / ใบต่างด้าว / หนังสอืเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล (ID Card /Work Permit/ Passport/ Juristic ID) เลขท่ี / No. …………………………………………………...…………………………….. 
ท่ีอยู่ให้เป็นตามท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 16 ตุลาคม 2558   / Address as stated on the  Share Registration Book as of 16 October 2015  โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ / Tel. ………………………………………………………. 
ข้าพเจ้ามหุ้ีนเดิมของบริษัท ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวธิีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 16 ตุลาคม 2558  จ านวน / According to the Share Register Book as of 16 October 2015, I/We own …………………………...…………………………. หุ้น / shares 
มสีทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท จ านวน / and have the rights to subscribe to the ordinary shares of the Company for …………………………………………. หุ้น / shares 

ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์ขอจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัท ที.เอ็ม.ซี อุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ดังนี  ้  
/ I/We wish to subscribe for the new ordinary shares of the Company as follows : 

จ านวนท่ีจองซือ้ (หุ้น) / 
No. of shares subscription (Shares) 

จ านวนเงนิท่ีช าระ (บาท) / 
Total Payment Amount (Baht) 

           จองซือ้ตามสิทธิทัง้จ านวน / Subscription for full of the entitlement            

           จองซือ้น้อยกวา่สทิธิ / Subscription for less than the entitlement   
           จองซือ้เกินกว่าสิทธิ (ระบุเฉพาะจ านวนที่จองเกินสิทธิ) / Subscription for more than the entitlement (Specify the excess proportion only)   

                                                                                                                                            รวมจองซือ้ทัง้สิน้ / Total Subscription   
พร้อมกันนี ้ข้าพเจ้าขอสง่เงินค่าจองซือ้หุ้นสามัญดังกลา่วโดยช าระเป็น / I/ We enclose my/our payment by 
            Bill Payment  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)/Siam Commercial Bank Pcl.    สาขา / Branch…..………..……………………..……………เพือ่เข้าบัญชี. “บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด เพือ่จองซือ้หุ้น ” เลขท่ีบัญชี 049-3-14389-9 
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาถนนวทิยุ /  “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              ดร๊าฟท์ / Draft 
เลขท่ีเช็ค / Cheque No. ……………………………………..……………  ลงวนัท่ี / Date …………….…………………..……………  ธนาคาร / Bank ……………………..….…………………  สาขา / Branch…..………..……………………..………………… 
โดยสัง่จ่าย “บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด เพือ่จองซือ้หุ้น ” “ktb Securities (Thailand) Co., Ltd. For Share Subscription” 

เมือ่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนดังกล่าว ในการส่งมอบหุ้นข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทด าเนินการดังต่อไปนี  ้(โปรดเลอืกข้อใดข้อหน่ึง)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) 

ให้ฝากใบหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีได้รับการจัดสรรนัน้ไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และด าเนินการให้ บริษัท ............................................................................ สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี .............................................. 
น าหุ้นเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพือ่เข้าบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ เลขท่ี ............................................................ ซึ่งข้าพเจ้ามอียู่กับบริษัทนัน้ / 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. 
ให้ฝากใบหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีได้รับการจัดสรรนัน้ไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด” และน าหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยน าเข้าบัญชีของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ สมาชกิเลขที่ 600 เพือ่
ข้าพเจ้า พร้อมนีข้้าพเจ้าได้แนบ”เอกสารเพิม่เติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ท่ีประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account)เท่านัน้” (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพย์ในภายหลังผู้จองซือ้หุ้นจะต้องเสยีค่าธรรมเนียมตามอัตราท่ี
บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด / 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)  
ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจ านวนท่ีได้รับจัดสรรนัน้ไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดสง่ใบหุ้นให้ข้าพเจ้าตามชื่อท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในทะเบียนผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัทด าเนินการใดๆ เพือ่ท าให้การจัดท าใบหุ้นและสง่มอบใบหุ้นให้แก่
ข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ารับทราบวา่ข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้นลา่ช้าหลงัจากท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนให้ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / 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 

ในกรณีจองซือ้เกินกวา่สทิธิและข้าพเจ้าไมไ่ด้รับการจัดสรรหุ้นสามัญท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิ หรือได้รับการจัดสรรไมค่รบถ้วนตามจ านวน ท่ีจองซือ้เกินกว่าสทิธิ ข้าพเจ้าตกลงรับเงินคืนโดยให้บริษัทด าเนินการสง่ทางไปรษณีย์ เป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซือ้ โดย
จัดสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในทะเบียนผู้ถือหุ้น/ 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..  
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนดังกลา่วและจะไมย่กเลิกการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนนี ้แต่หากข้าพเจ้าไมส่่งใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทุนท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยพร้อมเช็คบุคคล/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ หรือเงนิโอนเข้าบัญชี มาถึง
บริษัทภายในระยะเวลาการจองซือ้ หรือหากเช็คบุคคล/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ท่ีสัง่จ่ายแล้วนัน้ไมผ่่านการเรียกเก็บ ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไมป่ระสงค์จะใช้สทิธิจองและข้าพเจ้ายินยอมรับเงินคืน ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสอืแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน บริษัท ที.เอ็ม.ซี 
อุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) และยินยอมผกูพนัตามหนังสือแจ้งการจัดสรรฯ ดังกลา่ว และท่ีจะได้มกีารแก้ไขเพิม่เติมในภายภาคหน้าด้วย  
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/Pay-
in) 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. 
 

                                การลงทนุในหุ้นย่อมมีความเสีย่ง  / Please be aware of the risk involved in stock investment                                                                   ลงชื่อ……………………………..............................................  ผู้จองซือ้ / Subscriber 
 

 ก่อนการตดัสนิใจจองซือ้หลกัทรัพย์ ควรศึกษาข้อมลูอย่างรอบคอบ / Please read the relevant information carefully before subscription                                            (……….........................................................................) 
 

หลกัฐานการรับจองซือ้หุ้ นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัท ที.เอ็ม.ซ ีอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วย)  

วนัท่ีจองซือ้       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                                                                                                                                                        
ตัวแทนในการับจองซือ้ได้รับเงนิจาก / Subscription Agent received payment from ……………………………………………………………………………………………………… เพือ่จองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัท จ านวน / For a subscription of the 
ordinary shares of the Company of ………………………………………….. หุ้น / Share ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท / at Baht 2.00 per share  รวมเป็นเงนิ / totaling of …………………………………………  บาท /Baht 
โดยช าระเป็น / made payable by               Bill Payment  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)/Siam Commercial Bank Pcl.    สาขา / Branch…..………..……………………..………………… 
        เช็คบุคคล / Personal Cheque                      เช็คธนาคาร / Cashier Cheque                    ดร๊าฟท์ / Draft 
เลขท่ีเช็ค  / Cheque No. ……………………………………..  ลงวนัท่ี / Date …………………………………………..  ธนาคาร / Bank ……………………………………………………….  สาขา / Branch ……………………………………………………. 
โดยหากผู้จองซือ้ได้รับการจัดสรรหุ้นให้ด าเนินการดังต่อไปนี ้/ If the subscriber receives the allocation of the aforesaid shares, the subscriber requests as follow : 
        ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพือ่ผู้ฝาก” เลขท่ีสมาชิกผู้ฝาก  ............................................................................ บัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์เลขท่ี   ......................................................................  
        / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor” Participant number ............................................................................ Securities trading account number. ........................................  
        ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด” โดยน าเข้าบัญชีของผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพือ่ผู้จองซือ้ / 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 
        ออกใบหุ้นในนามผู้จองซือ้ / Issue a share certificate in the name of subscriber  
 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับมอบอ านาจ / Authorized Officer  ……….............................................................................. 
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TNVDR

Subject : Notice on the Rights to Subscribe for Additional NVDRs

Dear NVDR holders,

61 / 2015

27 October 2015

Bangkok�10110�Tel.�(66)�2229�2938-46�Fax.�(66)�2359�1258

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 :

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.

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,



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".

If  NVDR holders fail to exercise their rights or make a payment within the allotted time schedule, or the5.

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 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.)

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

Date...........................

To: The Board of  Directors of the Thai NVDR Company Limited (Thai NVDR)

Name...................................................................Last Name................................................................................

No. of Registration  NVDR holder.................................................Nationality.......................................................................

Please specify type of subscriber.

Tel.........................................................E- mail address (if any)...........................................................................................

Full address...........................................................................................................................................................................

Natural Person of Thai Nationality ID No......................................................................................................................

Juristic Person of Thai Nationality

Natural Person of Alien Nationality

Juristic Person of Alien Nationality

Company Registration No./Tax ID No..............................................................

Alien Card/Passport/ID No...............................................................................

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:

Subscription Transaction No&Date : 2130 / 19102015

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.

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

(                                                                             )

Signed NVDR holder

TMC-R

Subscription Receipt (Subscriber: Please also fill in the details requested below.

The Thai NVDR Company Limited hereby acknowledges receipt from (Name of subscriber)..............................................

Date ......................................................

............................................................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........................................................................


