
 เลขที�ใบจอง__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

ใบจองซื�อหุ้นสามัญเพิ�มทุน บริษัท ณุศาศิริ จาํกัด (มหาชน)  

 

การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนต่อผูถื้อหุ้นเดิมของ บริษทั ณุศาศิริ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 694,713,412 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท อตัราส่วน 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ 
วนัจองซื�อ ���� วนัที� 15 มกราคม พ.ศ. 2561 ���� วนัที� 16 มกราคม พ.ศ. 2561 ���� วนัที� 17 มกราคม พ.ศ. 2561 ���� วนัที� 18 มกราคม พ.ศ. 2561 ���� วนัที� 19 มกราคม พ.ศ. 2561 

ข้อมูลผู้จองซื�อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี� ด้วยตวับรรจง ให้ครบถ้วน ชัดเจน 

 วนัที�ยื�นความจาํนงการใชสิ้ทธิ………………….….………………… 
 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้............................................................................ 
ขา้พเจา้ (โปรดระบุประเภทผูจ้องซื>อหุน้) ชื�อ �นาย �นาง �นางสาว � นิติบุคคล ...............................................................................................................................................อาย.ุ...............................ปี เพศ …………………………………………... 
วนั/เดือน/ปีเกิด (วนัจดทะเบียนนิติบุคคล)..................................................................สญัชาติ.....................................................................................................อาชีพ............................................................................................................................................... 
ที�อยูเ่ลขที�..........................................หมู่ที�.............ตรอก/ซอย................................................ถนน........................................................แขวง/ตาํบล........................................................................เขต/อาํเภอ.................................................................................. 
จงัหวดั............................................................รหสัไปรษณีย.์..............................................โทรศพัท ์(บา้น/ที�ทาํงาน)..........................................................................โทรศพัทมื์อถือ...................................................................................................................... 
เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี...............................................................................................................................................................................................................................ประเภทของการเสียภาษี � ไม่หกัภาษี ณ ที�จ่าย �หกัภาษี ณ ที�จ่าย 
ขา้พเจา้มีหุน้สามญัเดิมตามทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที� 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 จาํนวน ............................................................................หุน้ มีสิทธิจองซื>อหุน้สามญัเพิ�มทุนใหม่ จาํนวน .........................................................................................หุน้ 
 
� บุคคลธรรมดา สญัชาติไทย เลขประจาํตวัประชาชน……………………………………………………..…. � บุคคลธรรมดา สญัชาติต่างดา้ว  เลขที�ใบต่างดา้ว/หนงัสือเดินทาง…………………………………………..……………… 
� นิติบุคคล สญัชาติไทย  เลขทะเบียนนิติบุคคล…………………………………………………….……. � นิติบุคคล สญัชาติต่างดา้ว   เลขทะเบียนนิติบุคคล…………………………………….……….……………………… 
โปรดแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 
 

ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซื>อหุน้สามญัของบริษทัฯ ตามรายละเอียดต่อไปนี>  

ประเภทการจองซื�อ จาํนวนหุ้นที�จองซื�อ (หุ้น) จาํนวนเงนิที�ชําระ (บาท) 

� จองซื>อนอ้ยกว่าสิทธิที�ไดรั้บการจดัสรร   
� จองซื>อตามสิทธิที�ไดรั้บการจดัสรร   

� จองซื>อเกินสิทธิที�ไดรั้บการจดัสรร (เฉพาะส่วนที�เพิ�ม)   

 รวมเป็นเงินทั�งสิ�น (บาท)  

พร้อมนี>  ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซื>อหุน้สามญัดงักล่าวโดยการชาํระผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคาร ธนชาต จาํกดั (มหาชน) ทุกสาขา ตามแบบฟอร์มที�กาํหนด 
� เงินโอน  ผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคาร ธนชาต จาํกดั (มหาชน) เท่านั>น โดยใชแ้บบฟอร์มใบชาํระเงินผา่นระบบ Bill Payment หรือ   
� เช็ค ผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคาร ธนชาต จาํกดั (มหาชน) เท่านั>น โดยใชแ้บบฟอร์มใบชาํระเงินผา่นระบบ Bill Payment  เลขที�เช็ค............................................................................................................................................... 
ลงวนัที�.............................................................ธนาคาร ธนชาต จาํกดั (มหาชน) สาขา............................................................................................ *** การชําระเงินต้องผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคาร ธนชาต จาํกดั (มหาชน) เท่านั�น*** 

กรณีที�ชาํระเป็นเช็ค สั�งจ่ายในนาม “บัญชีเพื�อการจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุน ของ บริษัท ณุศาศิริ จาํกดั (มหาชน)” ลงวนัที�ไม่เกิน วนัที� 18 มกราคม พ.ศ. 2561  
บริษทัฯ จะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าธรรมเนียมการชาํระเงินค่าจองซื>อหุน้สามญัผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคาร ธนชาต จาํกดั (มหาชน)  ใหแ้ก่ผูจ้องซื>อ 
 

เมื�อขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนดงักล่าว ในการส่งมอบหุน้สามญัเพิ�มทุน ขา้พเจา้ตกลงใหบ้ริษทัฯ ดาํเนินการดงัต่อไปนี>  (โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หนึ�งเท่านั>น) 
�  แบบไร้ใบหุ้น: ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจาํนวนที�ไดรั้บการจดัสรรนั>นไวใ้นชื�อ “บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื�อผูฝ้าก” และดาํเนินการใหบ้ริษทั...............................................................สมาชิกผูฝ้ากเลขที�.................................. 
 นาํหุน้เขา้ฝากใหก้บับริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (“TSD”) เพื�อเขา้บญัชีซื>อขายหลกัทรัพยชื์�อ................................................................................................................เลขที�....................................................................................... 
 ซึ�งขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันั>น (ชื�อบญัชีซื>อขายหลกัทรัพยต์อ้งตรงกบัชื�อผูจ้องซื>อ มิฉะนั>นจะดาํเนินการออกใบหุน้ในชื�อของผูจ้องซื>อแทน) 
� นําหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์: ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจาํนวนที�ไดรั้บการจดัสรรนั>นไวใ้นชื�อ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั” และนาํหุ้นเขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

(“TSD”) โดยนาํเขา้บญัชีของบริษทัที�ออกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขที� 600 เพื�อขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพยใ์นภายหลงั ผูจ้องซื>อจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราที� บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (“TSD”)  กาํหนด) กรณี

เลอืกรับหุ้นเข้าบัญชี 600 ในช่องนี� โปรดกรอกข้อมูลใน “ข้อมูลเพิ�มเตมิสําหรับการดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATGA) (เฉพาะผู้ที�ประสงค์นําหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที� 600 (Issuer 

Account))” ในกรณไีม่ได้กรอกข้อมูลด้านล่างตามที�กาํหนด จะดําเนินการออกเป็นใบหุ้นแทน และจะจดัส่งใบหุ้นทางไปรษณย์ีลงทะเบียน ตามชื�อที�อยู่ที�ระบุไว้ข้างต้น 
� แบบรับใบหุ้น:ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจาํนวนที�ไดรั้บการจดัสรรนั>นไวใ้นชื�อของขา้พเจา้และจดัส่งใบหุน้ใหข้า้พเจา้ตามชื�อที�อยูที่�ระบุไวข้า้งตน้ทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยขา้พเจา้ยนิดีมอบหมายใหบ้ริษทัฯ ดาํเนินการใดๆ เพื�อใหก้ารจดัทาํใบหุ้น

และส่งมอบใบหุน้ใหแ้ก่ขา้พเจา้ภายใน 15 วนัทาํการนบัจากวนัปิดการจองซื>อหุน้ (บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที�ผูถื้อหุน้สามญัไม่สามารถขายหุน้ที�ไดรั้บจดัสรรไดท้นัวนัทาํการแรกของการซื>อขายหุน้ที�ไดรั้บการจดัสรร) 
 

ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดรั้บการจดัสรรหุน้หรือไดรั้บการจดัสรรหุน้ไม่ครบตามจาํนวนหุน้ที�จองซื>อ ขา้พเจา้ตกลงใหด้าํเนินการคืนเงินค่าจองซื>อหุน้ หรือเงินส่วนต่างค่าจองซื>อ (เลือกเพียง 1 ช่อง) 
�   โอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร......................................................................................สาขา........................................................................เลขที�บญัชี.................................................................................บญัชี �ออมทรัพย ์�กระแสรายวนั 
� เช็ค จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั�งจ่ายผูจ้องซื>อหลกัทรัพยต์ามชื�อที�ระบุไวใ้นใบจองซื>อ และจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที�อยูที่�ระบุไว ้ทั>งนี>  ขา้พเจา้ตกลงรับผดิชอบค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งซึ�งเกิดขึ>น  
ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื>อหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซื>อหุน้สามญัเพิ�มทุนนี>  แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซื>อหุน้สามญัเพิ�มทุนที�ไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นและเอกสารประกอบการจองซื>อที�ถูกตอ้งเรียบร้อย
พร้อมชาํระค่าจองซื>อ หรือหากเช็ค ที�สั�งจ่ายแลว้นั>นไม่ผา่นการเรียกเก็บใหถื้อว่าขา้พเจา้สละสิทธิในการจองซื>อหุน้สามญัเพิ�มทุนดงักล่าว 
ขา้พเจา้ไดอ่้านหนงัสือขอ้สนเทศการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนและยนิยอมผกูพนัตามหนงัสือขอ้สนเทศและวิธีการจองซื>อหุน้สามญัเพิ�มทุน และที�จะไดมี้การแกไ้ขเพิ�มเติมในภายหนา้อีกดว้ย 
 

การลงทุนในหุ้นย่อมมคีวามเสี�ยง ผู้จองซื�อควรอ่านหนงัสือข้อสนเทศอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจจองซื�อหุ้น 

 

 
 ลงชื�อ.............................................................................................................ผูจ้องซื>อหุน้ 
 
 (..................................................................................................) 
 
� 

หลกัฐานการรับฝากการจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทั ณุศาศิริ จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (ผู้จองซื�อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี�ด้วย) 

วนัจองซื>อ � วนัที� 15 มกราคม พ.ศ. 2561 � วนัที� 16 มกราคม พ.ศ. 2561 � วนัที� 17 มกราคม พ.ศ. 2561 � วนัที� 18 มกราคม พ.ศ. 2561 � วนัที� 19 มกราคม พ.ศ. 2561  เลขที�ใบจองซื>อ....................... 
บริษทัฯ ไดรั้บเงินจาก ชื�อ นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล (ชื�อตามใบจอง)...............................................................................................เพื�อจองซื>อหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทัฯ จาํนวน............................................................................หุน้ ราคาหุน้ละ 0.50 บาท 
รวมเป็นเงิน.............................บาท โดยชาํระเป็น �เงินโอน ผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคาร ธนชาต จาํกดั (มหาชน) โดยใชแ้บบฟอร์มใบชาํระเงินผา่นระบบ Bill Payment หรือ �เช็ค ผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคาร ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
โดยใชแ้บบฟอร์มใบชาํระเงินผา่นระบบ Bill Payment  เลขที�เช็ค..............................................................................ลงวนัที�................................................ธนาคาร ธนชาต จาํกดั (มหาชน) สาขา................................................................................................... 
 
โดยหากผูจ้องซื>อไดรั้บการจดัสรรหุน้ใหด้าํเนินการ:  
� ใหฝ้ากใบหุน้ในนาม “บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื�อผูฝ้าก” เลขที�สมาชิผูฝ้าก...................................................................................บญัชีซื>อขายหลกัทรัพยเ์ลขที�........................................................................................................ 
� ออกหุน้ในนาม “บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั” โดยนาํเขา้บญัชีของผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขที� 600 เพื�อขา้พเจา้ 
� ออกหุน้ในนามผูจ้องซื>อ ภายใน 15 วนัทาํการนบัจากวนัปิดการจองซื>อหุน้ 
   
 
  เจา้หนา้ที�ผูรั้บจอง .............................................................................................................. 
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