สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 3

ส่ วนที่ 1 : ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนส่ วนตามสิทธิ
เลขที่ใบจอง………………….

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน บริษทั กุลธรเคอร์ บี้ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”)
การเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 300,000,000 หุ ้น เสนอขายต่อผูถ้ ือหุ ้นเดิม ในอัตราส่ วน 4 หุ ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ ้นสามัญใหม่
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ ้นละ 1.00 บาท
วันที่จองซื้ อ □ 16 กันยายน 2562

□ 17 กันยายน 2562

วันที่จองซื้ อ □ 19 กันยายน 2562

□ 20 กันยายน 2562

□ 18 กันยายน 2562

ในกรณีที่ชาระด้วย เงินโอน แคชเชียร์เช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อ เช็คบุคคล
ในกรณีที่ชาระด้วยเงินโอนเท่านั้น

ข้ อมูลผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน โปรดกรอกข้ อความในช่ องด้ านล่ างนีใ้ ห้ ครบถ้ วน ชัดเจน ตัวบรรจง
ข้าพเจ้า(นาย, นาง, นางสาว, บริ ษทั ).....................................................................................................................................เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นเลขที่................................................................................................
□ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
เลขประจาตัวประชาชน..............................................
□ บุคคลธรรมดาต่างด้าว เลขที่ใบต่างด้าว/หนังสื อเดินทาง.....................................................................
□ นิติบุคคลสัญชาติไทย
เลขทะเบียนนิติบุคคล.................................................
□ นิติบุคคลต่างด้าว
เลขทะเบียนนิ ติบุคคล......................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ............................................................................................

*

ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ตามทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 21 สิ งหาคม 2562 โดยถือหุ ้นจานวน...................................................หุ ้น มีสิทธิในการจองซื้ อหุ ้นใหม่จานวน................................................หุ ้น
มีความประสงค์ขอจองซื้ อและขอให้จดั สรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ดังนี้
□ จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิ ทธิท้ งั จานวน
□ จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าสิ ทธิ

จานวนหุ ้นที่จองซื้ อ (หุ ้น)

จานวนเงินที่ชาระ (บาท)

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้ชาระเงินค่าจองซื้ อหุ ้นสามัญเพีมทุนดังกล่าวโดย
□ เงินโอน
□ แคชเชียร์เช็ค
□ ดร๊ าฟท์
□ เช็คบุคคล
สั่งจ่าย “บมจ. กุลธรเคอร์ บี้ เพื่อการจองซื้อหุ้นตามสิ ทธิ” บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 759-1-00971-5 ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) สาขาหลานหลวง
เลขที่เช็ค...........................................................วันที่..............................................................ธนาคาร......................................................................สาขา............................................................................................
หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ ้นสามัญดังกล่าวแล้ว ในการส่ งมอบหุ ้น ข้าพเจ้าตกลงให้บริ ษทั ดาเนินการดังต่อไปนี้ (ผู้จองซื้อโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่ านั้น)
□ ให้ออกหุ ้นสามัญตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดาเนินการให้บริ ษทั หลักทรัพย์........................................................
สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่...............................(ระบุชื่อใดชื่อหนึ่งตามรายชื่อที่ปรากฎด้านหลังใบจองซื้ อนี้) นาหุ ้นเข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้าบัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์
ชื่อบัญชี...............................................................................เลขทีบ่ ญั ชี................................................................ซึ่ งข้าพเจ้ามีอยูก่ บั บริ ษทั นั้น (ชื่อผูจ้ องซื้ อต้องตรงกับชื่อบัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์ มิฉะนั้นจะ
ดาเนินการออกใบหุ ้นในชื่อของผูจ้ องซื้ อแทน)
□ ให้ออกหุ ้นสามัญตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุ ้นเข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้า
บัญชีของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า กรุ ณากรอก “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผูท้ ี่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชี บริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer
Account) เท่านั้น” เพื่อนาส่ งให้แก่บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ด้วย
“ขอสงวนสิ ทธิไม่นาฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ หากมีขอ้ บ่งชี้วา่ ท่านอาจเป็ นบุคคลสัญชาติอเมริ กนั ”
(การขอถอนเป็ นใบหุ ้นในภายหลัง ผูจ้ องซื้ อจะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมตามทีบ่ ริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด)
□ ให้ออกใบหุ ้นสามัญตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้า และจัดส่ งใบหุ ้นให้ขา้ พเจ้าตามชื่อที่อยูท่ ี่ปรากฏตามทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 21 สิ งหาคม 2562 ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน โดย
ข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริ ษทั ดาเนินการใด ๆ เพื่อทาให้การจัดทาใบหุ ้นและส่ งมอบใบหุ ้นให้แก่ขา้ พเจ้าภายใน 45 วันนับจากวันปิ ดการจองซื้ อหุ ้น ซึ่ งข้าพเจ้าตกลงว่าข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ ้นหลังจาก
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยรับหลักทรัพย์ของบริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ทาการซื้ อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วน
เรี ยบร้อยพร้อมเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊ าฟท์/ใบโอนเงิน มาถึงบริ ษทั ภายในระยะเวลาการจองซื้ อ หรื อหากเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊ าฟท์ ที่สงั่ จ่ายแล้วนั้นไม่ผา่ นการเรี ยกเก็บ ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์
จะใช้สิทธิจองซื้ อหุ ้น ข้าพเจ้าได้อ่านสารสนเทศการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน และยินยอมผูกพันตามสารสนเทศดังกล่าวและที่จะแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าอีกด้วย

*กรุณาแนบใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นนี้ด้วย

ลงชื่อ..............................................................................................ผูจ้ องซื้ อ

การลงทุนในหุ ้นย่อมมีความเสี่ ยงและก่อนตัดสิ นใจจองซื้ อหุ ้น ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ

(

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
(ผู้จองซื้อ โปรดกรอกข้ อความในส่ วนนีด้ ้ วยตัวบรรจงให้ ครบถ้ วนชัดเจน)

)

ส่ วนที่ 1 : ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนส่ วนตามสิ ทธิ

วันที่จองซื้ อ □ 16 กันยายน 2562
□ 17 กันยายน 2562
□ 18 กันยายน 2562
□ 19 กันยายน 2562
□ 20 กันยายน 2562
เลขที่ใบจอง……………….…....
บริ ษทั กุลธรเคอร์บ้ ี จากัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง).............................................................................................................................................................................................................................
เพื่อจองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท กุลธรเคอร์ บี้ จากัด (มหาชน) ในราคาเสนอขายหุ ้นละ 1.00 บาท จานวน...........................................................หุ ้น รวมเป็ นเงิน..........................................................บาท
โดยชาระเป็ น □ เงินโอน
□ แคชเชียร์เช็ค
□ ดร๊ าฟท์
□ เช็คบุคคล
เลขที่เช็ค........................................................................วันที่...............................................................ธนาคาร..................................................................สาขา..................................................................................
□ ออกหุ ้นในนาม “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่.................................................บัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์เลขที่........................................................................
□ ออกหุ ้นในนาม “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” โดยนาเข้าบัญชีของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิ กเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า
□ ออกใบหุ ้นในนามผูจ้ องซื้ อ
เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับมอบอานาจ..............................................................................................................

ผูฝ้ ากเลขที่
ชื่อบริ ษทั
Participant No.
Company Name
002
บริ ษทั หลักทรัพย์ทิสโก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
003
บริ ษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
004
บริ ษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD
005
บริ ษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
006
บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
007
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.
008
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
010
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด
MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
011
บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
013
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
014
บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
015
บริ ษทั หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหำชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
016
บริ ษทั หลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
019
บริ ษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
022
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรี นิต้ ี จากัด
TRINITY SECURITIES CO.,LTD.
023
บริ ษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES CO.,LTD.
026
บริ ษทั หลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
027
บริ ษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
029
บริ ษทั หลักทรัพย์กรุ งศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
030
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
ผูฝ้ ากเลขที่
ชื่อบริ ษทั
Participant No.
Company Name
236
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
242
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซิต้ คี อร์ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)
257
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จากัด
SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO.,LTD.

รายชื่อสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์
สาหรับการจองซื้อหุ้น
ข้ อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
BROKER
ผูฝ้ ากเลขที่
ชื่อบริ ษทั
Participant No.
Company Name
032
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
034
บริ ษทั หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
038
บริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
048
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
050
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
051
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
052
บริ ษทั หลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จากัด
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED
200
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
211
บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
213
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเชี ย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.
221
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ชนั่ พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.
224
บริ ษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
225
บริ ษทั หลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
229
บริ ษทั หลักทรัพย์ เจพีมอร์ แกน (ประเทศไทย) จากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
230
บริ ษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
244
บริ ษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
247
บริ ษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
248
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
924
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB-BROKER
ผูฝ้ ากเลขที่
ชื่อบริ ษทั
Participant No.
Company Name
243
บริ ษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
245
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
ผูฝ้ ากเลขที่
ชื่อบริ ษทั
ผูฝ้ ากเลขที่
Participant No.
Company Name
Participant No.
301
ธนาคารซิต้ แี บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
329
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
302
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
330
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.
303
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) - ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน
334
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
304
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชัน่ จากัด
336
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.
305
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
337
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.
308
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
339
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
312
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
340
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.
316
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
343
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
320
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุ งเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
345
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES
328
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
425
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อบริ ษทั
Company Name
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชัน่ จากัด (เพื่อตราสารหนี้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
บริ ษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี้)
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 4

ส่ วนที่ 2 : ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนส่ วนเกินสิ ทธิ
เลขที่ใบจอง………………………….

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน บริษทั กุลธรเคอร์ บี้ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”)
การเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 300,000,000 หุ ้น เสนอขายต่อผูถ้ ือหุ ้นเดิม ในอัตราส่ วน 4 หุ ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ ้นสามัญใหม่
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ ้นละ 1.00 บาท
วันที่จองซื้ อ □ 16 กันยายน 2562

□ 17 กันยายน 2562

วันที่จองซื้ อ □ 19 กันยายน 2562

□ 20 กันยายน 2562

□ 18 กันยายน 2562

ในกรณีที่ชาระด้วย เงินโอน แคชเชียร์เช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อ เช็คบุคคล
ในกรณีที่ชาระด้วยเงินโอนเท่านั้น

ข้ อมูลผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน โปรดกรอกข้ อความในช่ องด้ านล่ างนีใ้ ห้ ครบถ้ วน ชัดเจน ตัวบรรจง
ข้าพเจ้า(นาย, นาง, นางสาว, บริ ษทั ).....................................................................................................................................เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นเลขที่........................................................................................
□ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจาตัวประชาชน...............................................
□ บุคคลธรรมดาต่างด้าว เลขที่ใบต่างด้าว/หนังสื อเดินทาง............................................................

□ นิติบุคคลสัญชาติไทย

□ นิติบุคคลต่างด้าว

เลขทะเบียนนิ ติบุคคล..................................................

เลขทะเบียนนิ ติบุคคล.............................................................................

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ..............................................................................................

*

ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ตามทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 21 สิ งหาคม 2562 โดยถือหุ ้นจานวน................................................หุ ้น มีสิทธิในการจองซื้ อหุ ้นใหม่จานวน....................................................หุ ้น
มีความประสงค์ขอจองซื้ อและขอให้จดั สรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ดังนี้

จานวนหุ ้นที่จองซื้ อ (หุ ้น)

จานวนเงินที่ชาระ (บาท)

□ จองซื้อเกินกว่าสิ ทธิ
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้ชาระเงินค่าจองซื้ อหุ ้นสามัญดังกล่าวโดย
□ เงินโอน
□ แคชเชียร์เช็ค
□ ดร๊าฟท์

□ เช็คบุคคล

สั่งจ่าย “บมจ. กุลธรเคอร์ บี้ เพื่อการจองซื้อหุ้นเกินสิ ทธิ” บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 759-1-00979-0 ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) สาขาหลานหลวง
เลขที่เช็ค.......................................................วันที่.........................................................ธนาคาร.....................................................................สาขา.....................................................................................................
หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ ้นสามัญดังกล่าวแล้ว ในการส่ งมอบหุ ้น ข้าพเจ้าตกลงให้บริ ษทั ดาเนิ นการดังต่อไปนี้ (ผู้จองซื้อโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่ านั้น)

□ ให้ออกหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดาเนินการให้บริ ษทั หลักทรัพย์............................................................

□

สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่..............................(ระบุชื่อใดชื่อหนึ่งตามรายชื่อที่ปรากฎด้านหลังใบจองซื้ อนี้) นาหุ ้นเข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้าบัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์
ชื่อบัญชี...........................................................................เลขที่บญั ชี...............................................................ซึ่ งข้าพเจ้ามีอยูก่ บั บริ ษทั นั้น (ชื่อผูจ้ องซื้ อต้องตรงกับชื่อบัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์ มิฉะนั้นจะ
ดาเนินการออกใบหุ ้นในชื่อของผูจ้ องซื้ อแทน)
ให้ออกหุ ้นสามัญตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุ ้นเข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้า

□

บัญชีของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า กรุ ณากรอก “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผูท้ ี่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชี บริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer
Account) เท่านั้น” เพื่อนาส่ งให้แก่บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ด้วย
“ขอสงวนสิ ทธิไม่นาฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ หากมีขอ้ บ่งชี้ วา่ ท่านอาจเป็ นบุคคลสัญชาติอเมริ กนั ”
(การขอถอนเป็ นใบหุ ้นในภายหลัง ผูจ้ องซื้ อจะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมตามที่บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด)
ให้ออกใบหุ ้นสามัญตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้า และจัดส่ งใบหุ ้นให้ขา้ พเจ้าตามชื่อที่อยูท่ ี่ปรากฏตามทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 21 สิ งหาคม 2562 ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน โดย

ข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริ ษทั ดาเนินการใดๆ เพื่อทาให้การจัดทาใบหุ ้นและส่ งมอบใบหุ ้นให้แก่ขา้ พเจ้าภายใน 45 วันนับจากวันปิ ดการจองซื้ อหุ ้น ซึ่ งข้าพเจ้าตกลงว่าข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ ้นหลังจาก
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยรับหลักทรัพย์ของบริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ทาการซื้ อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรหุ้นไม่ ครบตามจานวนที่จองซื้อ ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการดังนี้
โอนเงินเข้าบัญชีขา้ พเจ้า ธนาคาร..............................................................สาขา...................................................เลขที่บญั ชี................................................................ (โปรดแนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรัพย์เท่านั้น และชื่อบัญชี ตอ้ งเป็ นชื่อเดียวกันกับผูจ้ องซื้ อหุ ้นเท่านั้น)
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วน
เรี ยบร้อยพร้อมเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊ าฟท์/ใบโอนเงิน มาถึงบริ ษทั ภายในระยะเวลาการจองซื้ อ หรื อหากเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊ าฟท์ ที่สั่งจ่ายแล้วนั้นไม่ผา่ นการเรี ยกเก็บ ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์
จะใช้สิทธิจองซื้ อหุ ้น ข้าพเจ้าได้อ่านสารสนเทศการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน และยินยอมผูกพันตามสารสนเทศดังกล่าวและที่จะแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าอีกด้วย

*กรุณาแนบใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นนีด้ ้วย

ลงชื่อ..............................................................................................ผูจ้ องซื้ อ

การลงทุนในหุ ้นย่อมมีความเสี่ ยงและก่อนตัดสิ นใจจองซื้ อหุ ้น ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ

(

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
(ผู้จองซื้อ โปรดกรอกข้ อความในส่ วนนีด้ ้ วยตัวบรรจงให้ ครบถ้ วนชัดเจน)

)

ส่ วนที่ 2 : ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนส่ วนเกินสิ ทธิ

วันที่จองซื้ อ □ 16 กันยายน 2562 □ 17 กันยายน 2562 □ 18 กันยายน 2562 □ 19 กันยายน 2562 □ 20 กันยายน 2562
เลขที่ใบจอง……………………..……….
บริ ษทั กุลธรเคอร์บ้ ี จากัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง)............................................................................................................................................................................................................................
เพื่อจองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท กุลธรเคอร์ บี้ จากัด (มหาชน) ในราคาเสนอขายหุ ้นละ 1.00 บาท จานวน.........................................................หุ ้น รวมเป็ นเงิน..........................................................บาท
โดยชาระเป็ น

□ เงินโอน

□ แคชเชียร์เช็ค

□ ดร๊าฟท์

□ เช็คบุคคล

เลขที่เช็ค...............................................................วันที่...........................................................ธนาคาร.................................................................................สาขา...............................................................................
□ ออกหุ้นในนาม “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่.........................................................บัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์เลขที่...............................................................

□ ออกหุ้นในนาม “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” โดยนาเข้าบัญชีของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า
□ ออกใบหุ้นในนามผูจ้ องซื้อ
เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับมอบอานาจ...........................................................................................................

ผูฝ้ ากเลขที่
ชื่อบริ ษทั
Participant No.
Company Name
002
บริ ษทั หลักทรัพย์ทิสโก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
003
บริ ษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
004
บริ ษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD
005
บริ ษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
006
บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
007
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.
008
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
010
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด
MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
011
บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
013
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
014
บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
015
บริ ษทั หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหำชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
016
บริ ษทั หลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
019
บริ ษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
022
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรี นิต้ ี จากัด
TRINITY SECURITIES CO.,LTD.
023
บริ ษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES CO.,LTD.
026
บริ ษทั หลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
027
บริ ษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
029
บริ ษทั หลักทรัพย์กรุ งศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
030
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
ผูฝ้ ากเลขที่
ชื่อบริ ษทั
Participant No.
Company Name
236
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
242
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซิต้ คี อร์ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)
257
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จากัด
SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO.,LTD.

รายชื่อสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์
สาหรับการจองซื้อหุ้น
ข้ อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
BROKER
ผูฝ้ ากเลขที่
ชื่อบริ ษทั
Participant No.
Company Name
032
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
034
บริ ษทั หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
038
บริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
048
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
050
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
051
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
052
บริ ษทั หลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จากัด
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED
200
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
211
บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
213
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเชี ย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.
221
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ชนั่ พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.
224
บริ ษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
225
บริ ษทั หลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
229
บริ ษทั หลักทรัพย์ เจพีมอร์ แกน (ประเทศไทย) จากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
230
บริ ษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
244
บริ ษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
247
บริ ษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
248
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
924
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB-BROKER
ผูฝ้ ากเลขที่
ชื่อบริ ษทั
Participant No.
Company Name
243
บริ ษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
245
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
ผูฝ้ ากเลขที่
ชื่อบริ ษทั
ผูฝ้ ากเลขที่
Participant No.
Company Name
Participant No.
301
ธนาคารซิต้ แี บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
329
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
302
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
330
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.
303
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) - ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน
334
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
304
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชัน่ จากัด
336
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.
305
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
337
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.
308
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
339
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
312
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
340
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.
316
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
343
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
320
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุ งเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
345
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES
328
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
425
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อบริ ษทั
Company Name
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชัน่ จากัด (เพื่อตราสารหนี้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
บริ ษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี้)
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

เรื่อง

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (XR)

subject:

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จากัด (มหาชน) (KKC)
Notification of the subscription for Right offering (XR) of KKC

ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้
ท่านทราบว่า
We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows.

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จากัด (มหาชน)
KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED

KKC

วันขึน
้ เครื่องหมายเพื่อรับสิทธิประโยชน์ (X-Date) XR

20/08/2019

วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)

22/08/2019

อัตราส่วน (ratio)
หุ้นสามัญเดิม (Old) : หุ้นสามัญใหม่ (New)

4:1

ราคาหน่วย/หุน
้ /บาท (Baht per share)

1.00

กาหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ (Subscription Period)

16/09/2019 - 20/09/2019

ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
้ ท่านมีหุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ
(Your existing shares as bookclose date)
ถ้าท่านมอบหมายให้บริษัทฯ นาส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพื่อใช้
สิทธิ
ในการจองซื้อฯ ท่านต้องนาส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษท
ั ฯ
(Documents Required)
1. ใบจองซื้อฯ
(Registration Form)
2. ใบรับรองการใช้สิทธิการจองซือ
้ ฯ
(Certificate of subscription Entitlement issued by TSD)
3. เช็คชาระการจองซื้อ หรือใบโอนเงิน / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ
ในใบจองฯ
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment)
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน รับรองสาเนาถูกต้อง
(Certified true copy of the identification card or passport)

.......(2)....... หุน
้ (shares)
ติดต่อภายในวันที่ (contact within)
13/09/2019

ที่ 0240/2562
วันที่ 6 กันยายน 2562
เรือ
่ ง

แจ ้งการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิม
่ ทุน

เรียน

ผู ้ถือหุ ้นบริษัท กุลธรเคอร์บ ี้ จากัด (มหาชน)

สิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย

้ หุ ้นสามัญเพิม
1. ใบรับรองสิทธิการจองซือ
่ ทุน
2. หนังสือสารสนเทศการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิม
่ ทุน
้ หุ ้นสามัญเพิม
3. ใบจองซือ
่ ทุนส่วนตามสิทธิ (ส่วนที่ 1)
้ หุ ้นสามัญเพิม
4. ใบจองซือ
่ ทุนส่วนเกินสิทธิ (ส่วนที่ 2)
5. เอกสารเพิม
่ เติมประกอบการจองหลักทรัพย์
เฉพาะผูท
้ ป
ี่ ระสงค์นาหล ักทร ัพย์ฝากเข้าบ ัญชีบริษ ัทผูอ
้ อกหล ักทร ัพย์ (Issuer Account) เท่านน
ั้

ทีป
่ ระชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ของบริษัท กุลธรเคอร์บ ี้ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมือ
่ วันที่ 4 กันยายน
2562 ได ้มีมติอนุมัตใิ ห ้จัดสรรหุ ้นสามัญเพิม
่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทจานวน 300,000,000 หุ ้น (สามร ้อยล ้านหุ ้น) มูลค่าที่
ื่ อยู่ในสมุด
ตราไว ้หุ ้นละ 1 บาท รวม 300,000,000 บาท (สามร ้อยล ้านบาท) เพื่อเสนอขายให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นเดิม ทีม
่ ช
ี อ
ทะเบียนผู ้ถือหุ ้น ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ตามสัดส่วนจานวนการถือหุ ้นของบริษัท (Rights Offering) ในอัตราส่วนการ
จัดสรร 4 หุ ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ ้นสามัญใหม่ (ในกรณีทม
ี่ เี ศษให ้ปั ดทิง้ ) เสนอขายในราคาหุ ้นละ 1.00 บาท (หนึง่ บาท)
้ หุ ้นเพิม
โดยผู ้ถือหุ ้นสามารถจองซือ
่ ทุนได ้ในระหว่างวันที่ 16 - 20 กันยายน 2562
้ หุ ้นสามัญเพิม
บริษัทจึงเรียนมาเพื่อแจ ้งสิทธิของท่านในการจองซือ
่ ทุนซึง่ มีจานวนตามทีร่ ะบุไว ้ใน ใบรับรองสิทธิ
้ หุ ้นสามัญเพิม
การจองซือ
่ ทุน (สิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย 1) และได ้แนบหนังสือสารสนเทศการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิม
่ ทุน (สิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย
้ หุ ้นสามัญเพิม
2) เพือ
่ ใช ้ประกอบการตัดสินใจจองซือ
่ ทุน โดยมีรายละเอียดเกีย
่ วกับการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิม
่ ทุนให ้แก่ผู ้
ถือหุ ้นเดิม ดังนี้
1. ราคา และการจ ัดสรรหุน
้ เพิม
่ ทุน
1.1

ราคาเสนอขาย
หุ ้นละ 1.00 บาท (หนึง่ บาท)

1.2

้
อัตราส่วนการจองซือ
4 หุ ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ ้นสามัญใหม่ (ในกรณีทม
ี่ เี ศษให ้ปั ดทิง้ )

1.3

่ ผู ้ถือหุ ้นเพือ
้ หุ ้นสามัญเพิม
กาหนดรายชือ
่ สิทธิในการจองซือ
่ ทุน
่ ผู ้ถือหุ ้นเพือ
้ หุ ้นสามัญเพิม
ให ้กาหนดรายชือ
่ สิทธิในการจองซือ
่ ทุนในวันที่ 21 สิงหาคม 2562
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1.4

้ หุ ้นโดยผู ้ถือหุ ้นเดิม และกรณีเศษของหุ ้น
การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิม
่ ทุนทีเ่ หลือจากการจองซือ
้ หุ ้นสามัญเพิม
คณะกรรมการได ้มีมติให ้จัดสรรหุ ้นเพิม
่ ทุนในส่วนทีเ่ หลือให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นทุกรายทีป
่ ระสงค์จะจองซือ
่
ทุนเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ ้น โดยบริษัทจะจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ ้นเดิม (ในกรณีทม
ี่ เี ศษจากการ
คานวณให ้ปั ดทิง้ ) แล ้วจัดสรรทีละรอบจนกว่าจะครบจานวนหุ ้นทีเ่ หลือ
ทัง้ นี้ ในกรณีท ภ
ี่ ายหลังจากการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนทีเ่ หลือดังกล่าวให ้แก่ผู ้ถือ หุ ้นทีจ
่ องเกินสิทธิตาม
สัดส่วนการถือหุ ้นแล ้ว แต่ยังมีเศษของหุ ้นเหลือและไม่สามารถจัดสรรให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นทีจ
่ องเกินสิทธิทย
ี่ ังคงมีอยู่ให ้
เป็ นจ านวนหุ น
้ ที่เ ต็ ม หน่ ว ยได ้ ให ค
้ ณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ กรรมการผู ม
้ ี อ านาจ และ/หรื อ บุ ค คลที่
คณะกรรมการหรือกรรมการผู ้มีอานาจมอบหมายเป็ นผู ้พิจารณาและดาเนินการจัดสรรเศษของหุ ้นดังกล่าวนี้ตามที่
เห็นสมควร

้ และร ับชาระเงินค่าหุน
2. กาหนดการจองซือ
้ สาม ัญเพิม
่ ทุน
้ หุน
2.1 ระยะเวลาการจองซือ
้ สาม ัญเพิม
่ ทุน
วันที่ 16 - 20 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00 น.-16.00 น.
้ และการร ับชาระเงินค่าจองซือ
้ หุน
2.2 วิธก
ี ารจองซือ
้ สาม ัญเพิม
่ ทุน
้ หุ ้นสามัญเพิม
ผู ้ถือหุ ้นทีป
่ ระสงค์จะจองซือ
่ ทุน ต ้องบันทึกรายละเอียดให ้ถูกต ้องครบถ ้วนและชัดเจน พร ้อมทัง้ ลง
่ ผู ้จองในใบจองซือ
้ หุ ้นสามัญเพิม
้ หรือผู ้รับมอบอานาจยืน
ลายมือชือ
่ ทุน (สิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย 3 และ 4) โดยผู ้จองซือ
่
้ และชาระเงินค่าหุ ้นเต็มจานวนในวันทีจ
้ ให ้กับเจ ้าหน ้าทีผ
้ หุ ้นสามัญ
เอกสารประกอบ การจองซือ
่ องซือ
่ ู ้รับจองซือ
เพิม
่ ทุนของบริษัท โดยในการชาระเงินค่าหุ ้นให ้ชาระด ้วยวิธก
ี ารอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้

2.2.1

การชาระด้วยเช็ คบุคคล หรือแคชเชียร์เช็ ค หรือดร๊าฟท์
้ แต่ไม่เกินวันที่ 18 กันยายน 2562 และต ้องสามารถเรียกเก็บเงิน
กาหนดให ้ชาระได ้ตัง้ แต่เริม
่ เปิ ดจองซือ
ได ้จากสานั กหัก บัญชีเ ดียวกันในกรุงเทพมหานครภายในวันทาการถั ดไป

โดยกาหนดให ้ลงวัน ที่ 16

กันยายน 2562 หรือ 17 กันยายน 2562 หรือ 18 กันยายน 2562 เท่านัน
้ และให ้ขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่าย
้ หุน
2.2.1.1 บ ัญชีจองซือ
้ สาม ัญเพิม
่ ทุนส่วนตามสิทธิ

้ หุน
่ บัญชี “บมจ. กุลธรเคอร์บ ี้ เพือ
ชือ
่ การจองซือ
้ ตามสิทธิ ”
่ เดียวกันกับผู ้มีสท
ิ ธิในการจองซือ
้ หุ ้นสามัญเพิม
สาหรับเช็คบุคคล เช็คทีส
่ ั่งจ่ายต ้องเป็ นชือ
่ ทุน

และ

ื่ นามสกุล หมายเลขโทรศัพ ท์ด ้านหลัง ทัง้ เช็ค บุค คล แคชเชีย ร์เ ช็ค หรือ ดราฟท์
กรุ ณ าระบุชอ

ทัง้ นี้

้ สัง่ จ่ายเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ 1 ฉบับ ต่อใบจองซือ
้ หุ ้นสามัญเพิม
กาหนดให ้ผู ้จองซือ
่ ทุน 1
้ หุ ้นเท่านัน
ใบจองซือ
้
้ หุน
2.2.1.2 บ ัญชีจองซือ
้ สาม ัญเพิม
่ ทุนส่วนเกินสิทธิ

้ หุน
่ บัญชี “บมจ. กุลธรเคอร์บ ี้ เพือ
ชือ
่ การจองซือ
้ เกินสิทธิ”
่ เดียวกันกับผู ้มีสท
ิ ธิในการจองซือ
้ หุ ้นสามัญเพิม
สาหรับเช็คบุคคล เช็คทีส
่ งั่ จ่ายต ้องเป็ นชือ
่ ทุน และกรุณา
ื่ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ด ้านหลังทัง้ เช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ทัง้ นี้ กาหนดให ้
ระบุชอ
้ สัง่ จ่ายเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ 1 ฉบับ ต่อใบจองซือ
้ หุ ้นสามัญเพิม
ผู ้จองซือ
่ ทุน 1 ใบจอง
้ หุ ้นเท่านัน
ซือ
้
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2.2.2

การชาระโดยการโอนเงินเข้าบ ัญชี
้ หุ ้นที่
กาหนดให ้ชาระด ้วยเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านัน
้ เพือ
่ เข ้าบัญชีจองซือ
ธนาคารกสิกรไทย จาก ัด (มหาชน) สาขาหลานหลวง
ระหว่างวันที่ 16-20 กันยายน 2562 ตัง้ แต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
ื่ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ด ้านหลังหลักฐานการโอนเงิน หรือใบนาฝากเงินเข ้าบัญชี
กรุณาระบุชอ
้ หุน
2.2.2.1 การจองซือ
้ ส่วนตามสิทธิ
่ บัญชี
ชือ

้ หุน
“บมจ. กุลธรเคอร์บ ี้ เพือ
่ การจองซือ
้ ตามสิทธิ ”

ประเภทบัญชี

กร

ร

759-1-00971-5

้ หุน
2.2.2.2 การจองซือ
้ ส่วนเกินสิทธิ
่ บัญชี
ชือ

้ หุน
“บมจ. กุลธรเคอร์บ ี้ เพือ
่ การจองซือ
้ เกินสิทธิ ”

ประเภทบัญชี

กร

ร

759-1-00979-0

้ หุ ้นเป็ นผู ้รับภาระค่าใช ้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ ้ามี) ต่างหากจากจานวนเงินค่าจองซือ
้ หุ ้น
ทัง้ นี้ ผู ้จองซือ

้ หุน
2.3 การนาส่งเอกสารการจองซือ
้
ผู ถ้ ื อ หุ น
้ ที่ไ ด ้รั บ สิท ธิใ นการจองซื้อ หุ น
้ สามั ญ เพิ่ม ทุ น สามารถน าส่ง ใบจองซื้อ หุ น
้ และเอกสารที่เ กี่ย วข อ้ ง
ประกอบด ้วยแคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ เช็คบุคคล หรือหลักฐานการโอนเงิน หรือใบนาฝากเงินเข ้าบัญชีธนาคาร โดย
การจัดส่งดังนี้
2.3.1

การนาส่งโดยตรง
้ สามารถนาส่งใบจองซือ
้ หุ ้นและเอกสารทีเ่ กีย
ผู ้จองซือ
่ วข ้องได ้ในระหว่างวันที่ 16 - 20 กันยายน 2562
ตัง้ แต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ได ้ที่

้ หุน
ผูจ
้ ัดการส่วนการเงิน (เพือ
่ การจองซือ
้ สาม ัญเพิม
่ ทุน)
บริษ ัท กุลธรเคอร์บ ี้ จาก ัด (มหาชน)
เลขที่ 126 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลาปลาทิว
เขตลาดกระบ ัง กรุงเทพมหานคร
ั : 0 2326 0831-6, 0 2739 4893
โทรศพท์
โทรสาร: 0 2326 0837, 0 2739 4892
2.3.2

การนาส่งทางไปรษณีย ์ (ไปรษณียล
์ งทะเบียนหรือไปรษณียด
์ ว
่ นพิเศษ (EMS))
้ จะต ้องนาส่งใบจองซือ
้ หุ ้นและเอกสารทีเ่ กีย
ผู ้จองซือ
่ วข ้องภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 18 กันยายน
2562 เป็ นอย่างช ้า โดยถือตราประทับรับรองของไปรษณียป
์ ลายทางเป็ นสาคัญ โดยส่งไปที่

้ หุน
ผูจ
้ ัดการส่วนการเงิน (เพือ
่ การจองซือ
้ สาม ัญเพิม
่ ทุน)
บริษ ัท กุลธรเคอร์บ ี้ จาก ัด (มหาชน)
เลขที่ 126 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลาปลาทิว
เขตลาดกระบ ัง กรุงเทพมหานคร 10520
้ หุ ้น หากได ้รับเอกสารการจองซือ
้ หุ ้นเกินเวลาทีก
ทัง้ นี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการจองซือ
่ าหนดข ้างต ้น
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้ หุน
้ ระกอบในการจองซือ
2.4 เอกสารทีใ่ ชป
้ สาม ัญเพิม
่ ทุน
้ หุ ้นสามัญเพิม
้ หุ ้นเพิม
2.4.1 ใบจองซือ
่ ทุนตามสิทธิ หรือจองซือ
่ ทุนน ้อยกว่าสิทธิ (ส่วนที่ 1) (สิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย 3)
้ หุ ้นสามัญเพิม
และใบจองซือ
่ ทุนเกินสิทธิ (ส่วนที่ 2) (สิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย 4) สาหรับผู ้ถือหุ ้นทีม
่ ค
ี วามประสงค์
้ หุ ้นสามัญเพิม
จะจองซือ
่ ทุนเกินกว่าสิทธิทไี่ ด ้รับการจัดสรร
้ หุ ้นสามัญเพิม
้ หุ ้นสามัญเพิม
ผู ้ประสงค์จะจองซือ
่ ทุน ต ้องบันทึกรายละเอียดและลงนามในใบจองซือ
่ ทุน
อย่างถูกต ้องและครบถ ้วน
2.4.2 หลักฐานการชาระเงิน
ได ้แก่ ใบนาฝากฉบับจริง (Pay-in Slip) กรณีชาระค่าหุ ้นด ้วยการโอนเงิน หรือเช็คบุคคล หรือแคชเชียร์เช็ค
ื่ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ทส
หรือดร๊าฟพร ้อมทัง้ ระบุชอ
ี่ ามารถติดต่อได ้ไว ้ด ้านหลังของหลักฐานการชาระเงิน
2.4.3

้ หุ ้นสามั ญเพิ่มทุน ซึง่ ออกโดยบริษั ท ศูนย์รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย)
ใบรั บ รองสิทธิการจองซือ
ิ ธิได ้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ ้น
จากัดในฐานะนายทะเบียนของบริษัททีร่ ะบุจานวนหุ ้นทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นมีสท

2.4.4 เอกสารประกอบการแสดงตัว


บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาทะเบียนบ ้านทีม
่ เี ลขประจาตัวประชาชน
พร ้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต ้อง



บุคคลธรรมดาชาวต่างชาติ
สาเนาใบต่างด ้าว หรือ สาเนาหนังสือเดินทางพร ้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต ้อง



นิตบ
ิ ค
ุ คลทีจ
่ ดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนั งสือรั บ รองทีอ
่ อกโดยกระทรวงพาณิช ย์พ ร ้อมลงนามรั บรองสาเนาถูกต ้องโดยผู ้มีอานาจ
ลงนามของนิตบ
ิ ค
ุ คลนั น
้ และประทับตราสาคัญของนิตบ
ิ ุคคล (ถ ้ามี) และแนบสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู ้มีอานาจลงนามของนิตบ
ิ ค
ุ คลดังกล่าวพร ้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต ้อง



นิตบ
ิ ค
ุ คลทีจ
่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญแสดงการจัดตัง้ นิตบ
ิ ค
ุ คลพร ้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต ้องโดยผู ้มีอานาจลงนาม
ของนิตบ
ิ ค
ุ คลนัน
้ และประทับตราสาคัญของนิตบ
ิ ค
ุ คล (ถ ้ามี) และแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
หรือสาเนาหนั งสือเดินทาง (แล ้วแต่กรณี) ของผู ้มีอานาจลงนามของนิตบ
ิ ุคคลดังกล่าวพร ้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต ้อง

2.4.5 หนังสือมอบอานาจ
ปิ ดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณี ทม
ี่ อบหมายให ้ผู ้รั บมอบอานาจมากระทาการแทน) พร ้อมสาเนาบัต ร
้ และผู ้รับมอบอานาจทีไ่ ด ้ลงนามรับรองสาเนาถูกต ้อง
ประจาตัวประชาชนของผู ้จองซือ
2.4.6 สาหรับผู ้ทีป
่ ระสงค์จะฝากหุ ้นสามัญเพิม
่ ทุนไว ้ในบัญชีของบริษัทผู ้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600
้ โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิม
ในนามผู ้จองซือ
่ เติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู ้ที่
ประประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข ้าบัญชีบริษัทผู ้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน
้ ” (สิง่ ทีส
่ ง่ มา
ด ้วย 5) เพือ
่ นาส่งให ้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

บริ ษัท กุลธรเคอร์ บี ้ จำกัด (มหำชน)

4

้ เกินสิทธิ
3. การจ ัดสรรหุน
้ สาม ัญเพิม
่ ทุนตามสิทธิ และการจองซือ
้ หุ ้นสามัญเพิม
้ หุ ้นจะ
3.1 ผู ้จองซือ
่ ทุนตามสัดส่วนการถือหุ ้น ในจานวนไม่เกินกว่าทีป
่ รากฏในใบรับรองสิทธิการจองซือ
้ ในกรณีทม
ได ้รับการจัดสรรหุ ้นตามจานวนทีจ
่ องซือ
ี่ เี ศษของหุ ้นให ้ตัดทิง้ และให ้เศษของหุ ้นดังกล่าวดาเนินการ
ตามข ้อ 4
้ หุ ้นสามัญเพิม
้ หุ ้น จะได ้รับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิม
3.2 ผู ้จองซือ
่ ทุนเกินกว่าสิทธิทป
ี่ รากฏในใบรับรองสิทธิการจองซือ
่
้ เกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดในข ้อ 4
ทุนทีจ
่ องซือ
4. การจ ัดสรรหุน
้ สาม ัญเพิม
่ ทุนส่วนทีเ่ หลือจากการจ ัดสรรตามสิทธิ และหุน
้ ทีเ่ หลือจากการปัดเศษในข้อ 3
้ หุ ้นสามัญเพิม
คณะกรรมการได ้มีมติให ้จัดสรรหุ ้นสามัญเพิม
่ ทุนในส่วนทีเ่ หลือให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นทุกรายทีป
่ ระสงค์จะจองซือ
่
ทุนเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ ้น โดยบริษัทจะจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ ้นเดิม (ในกรณีทม
ี่ เี ศษจากการคานวณ
ให ้ปั ดทิง้ ) แล ้วจัดสรรทีละรอบจนกว่าจะครบจานวนหุ ้นทีเ่ หลือ
ทัง้ นี้ ในกรณีทภ
ี่ ายหลังจากการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิม
่ ทุนส่วนทีเ่ หลือดังกล่าวให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นทีจ
่ องเกินสิทธิตามสัดส่วน
การถือหุ ้นแล ้ว แต่ยังมีเศษของหุ ้นเหลือและไม่สามารถจัดสรรให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นที่ จองเกินสิทธิทย
ี่ ังคงมีอยู่ให ้เป็ นจานวน
หุ ้นทีเ่ ต็มหน่วยได ้ ให ้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู ้มีอานาจ และ/หรือบุคคลทีค
่ ณะกรรมการหรือกรรมการผู ้
มีอานาจมอบหมาย เป็ นผู ้พิจารณาและดาเนินการจัดสรรเศษของหุ ้นดังกล่าวนี้ตามทีเ่ ห็นสมควร

้
5. การสละสิทธิการจองซือ
้ หรือมิได ้ชาระเงินภายในระยะเวลาทีก
ผู ้ถือหุ ้นทีม
่ ไิ ด ้ใช ้สิทธิจองซือ
่ าหนดไว ้ หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟต์ หรือเช็ค
บุค คลไม่ส ามารถเรีย กเก็ บ เงิน ได ้ตามเวลาที่กาหนด หรือ ผู ้ถือ หุ ้นไม่ป ฎิบัต ต
ิ ามวิธ ีก ารใด ๆ ที่ร ะบุไ ว ้อย่ า งถู ก ต ้อง
้ หุ ้นครัง้ นี้
บริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิการจองซือ
้ หุน
6. การคืนเงินค่าจองซือ
้ ให้แก่ผูถ
้ อ
ื หุน
้ ในกรณีทไี่ ด้ร ับการจ ัดสรรหุน
้ ไม่ครบตามจานวน
้ หุ ้นเพิม
ในกรณีทผ
ี่ ู ้จองซือ
่ ทุนเกินสิทธิทไี่ ด ้รับจัดสรรไม่ได ้รับการจัดสรรหุ ้นเพิม
่ ทุนในส่วนทีจ
่ องเกินสิทธิ หรือได ้รับการ
้ อันเนื่องมาจากมีจานวนหุ ้นทีป
้ มากกว่าจานวนหุ ้นทีเ่ หลือ
จัดสรรหุ ้นไม่ครบเต็มตามจานวนหุ ้นทีจ
่ องซือ
่ ระสงค์จองซือ
้ หุ ้นเป็ นจานวนเงินตามจานวนหุ ้นทีไ่ ม่ได ้รับการจัดสรรดังกล่าวโดยไม่มด
บริษัทจะโอนเงินเข ้าบัญชีของผู ้จองซือ
ี อกเบีย
้
้ สุดระยะเวลาการจองซือ
้ หุ ้น หรือจัดส่งเช็คระบุชอ
ื่ เป็ นจานวนเงินตามจานวนหุ ้นที่
ภายใน 14 วัน ทาการนั บจากวันสิน
ไม่ได ้รั บการจัดสรรดังกล่าวโดยไม่มด
ี อกเบีย
้ โดยจะจัดส่งทางไปรษณียล
์ งทะเบียนภายใน 14 วันทาการนั บจากวัน
้ สุดระยะเวลาการจองซือ
้ หุ ้น ตามทีอ
สิน
่ ยูท
่ รี่ ะบุในทะเบียนผู ้ถือหุ ้น ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562
้ หุน
7. ข้อมูลสาค ัญอืน
่ ๆ เกีย
่ วก ับการจองซือ
้ สาม ัญเพิม
่ ทุน
้ จะได ้รั บ หลั ก ฐานการรั บ ฝากการจองซื้อ หุ ้นที่ล งชือ
่ รั บ จากเจ ้าหน า้ ทีผ
7.1 ผู ้ถือ หุ ้นทีจ
่ องซือ
่ ู ้รั บ จองซื้อ หุ ้นเพื่อ เป็ น
้ หุ ้น โดยผลแห่งการจองซือ
้ จะสมบูรณ์เมือ
หลักฐานในการรับจองซือ
่ บริษัทสามารถเรียกเก็บเงินได ้เป็ นทีเ่ รียบร ้อย
แล ้ว
้ และชาระเงินค่าจองซือ
้ แล ้วจะไม่มส
ิ ธิยกเลิกการจองซือ
้
7.2 ผู ้ถือหุ ้นทีไ่ ด ้ทาการจองซือ
ี ท
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7.3 ผู ้ถือหุ ้นทีม
่ ไิ ด ้ใช ้สิทธิหรือมิได ้ชาระเงินตามวันและเวลาทีก
่ าหนด หรือเช็คบุคคล หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟทีส
่ งั่
้ หุ ้นสามัญเพิม
จ่ายไม่สามารถเรียกเก็บเงินได ้ตามวันทีส
่ งั่ จ่าย บริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิในการจองซือ
่ ทุนในครัง้ นี้
7.4 เช็คบุคคล หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ให ้ลงวันทีต
่ ามทีร่ ะบุไว ้เท่านั น
้

การลงวันทีก
่ อ
่ นหรือหลังระยะเวลาการ

้ เป็ นการผิดกฎของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และมีโทษปรับ
จองซือ
้ จะต ้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ (ตามทีร่ ะบุไว ้ด ้านหลังใบจอง) ทีผ
7.5 ผู ้ถือหุ ้นทีใ่ ช ้สิทธิในการจองซือ
่ ู ้ถือหุ ้นมีบัญชี
้ ขายหลักทรัพย์อยูแ
ื้ ขายหลักทรัพย์ทป
ซือ
่ ละเลขทีบ
่ ญ
ั ชีซอ
ี่ ระสงค์จะให ้โอนหุ ้นทีไ่ ด ้รับการจัดสรรเข ้าบัญชีดังกล่าว
ื้ ขายหลักทรัพย์ได ้ซึง่ บริษัท
ให ้ถูกต ้อง หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ผด
ิ จะทาให ้ไม่สามารถโอนหุ ้นเข ้าบัญชีซอ
จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ ้นหรือความล่าช ้าในการติดตามหุ ้นคืน
่ ผู ้จองซือ
้ และชือ
่ บัญชีซอ
ื้ ขายหลักทรัพย์จะต ้องเป็ นชือ
่ เดียวกัน หากเป็ นชือ
่ บัญชีซอ
ื้ ขายหลักทรั พย์ของบุคคล
7.6 ชือ
อืน
่ จะทาให ้ไม่สามารถโอนหุ ้นเข ้าบัญชีได ้
่ “บริษัท ศูนย์รั บ
ในกรณีดังกล่า ว บริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ ้นสามัญเพิม
่ ทุนดังกล่าวโดยออกหุ ้นในชือ
ฝากหลักทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู ้ฝาก”

และนาหุ ้นสามั ญเพิม
่ ทุน เข ้าฝากไว ้กับ บริษัท ศูนย์รับ ฝาก

หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัดโดยนาเข ้าบัญชีของบริษัทผู ้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ซึง่ อาจทาให ้ผู ้
้ ขายหุ ้นทีไ่ ด ้รับการจัดสรร
ถือหุ ้นไม่สามารถขายหุ ้นทีไ่ ด ้รับจัดสรรได ้ทันวันทาการแรกของการซือ
่ ของผู ้จองซื้อ บริษั ทโดย บริษั ท ศูน ย์รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์
7.7 ผู ้จองซื้อ ที่ป ระสงค์จ ะขอรั บ ใบหุ ้นโดยให ้ออกในชือ
้ ไว ้ให ้แก่ผู ้จองซือ
้ ทางไปรษณียล
่ ทีอ
(ประเทศไทย) จากัด จะส่งมอบใบหุ ้นตามจานวนทีจ
่ องซือ
์ งทะเบียนตามชือ
่ ยู่
้ ในกรณีนี้ผู ้จอง
ทีร่ ะบุในทะเบียนผู ้ถือหุ ้น ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ภายใน 45 วันทาการนั บจากวันปิ ดจองซือ
้ จะไม่สามารถขายหุ ้นทีจ
้ ในตลาดหลักทรั พย์ได ้จนกว่าจะได ้รั บใบหุ ้นซึง่ อาจจะได ้รั บภายหลังจากทีห
ซือ
่ องซือ
่ ุ ้น
้ ขายในตลาดหลักทรัพย์
สามัญของบริษัทเริม
่ ซือ
หากมีข ้อสงสัย สามารถสอบถามเพิม
่ เติมได ้ที่
คุณสมใจ

บัวแก ้ว

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2326 0831 ต่อ 1820 หรือ

ิ
คุณนรินทร์ ศักดิว์ ช
ิ ต

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2326 0831 ต่อ 1810 หรือ

คุณสายชล หมูส
่ ะแก

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2326 0831 ต่อ 1826

จึงเรียนมาเพือ
่ ทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท กุลธรเคอร์บ ี้ จากัด (มหาชน)

(นายสุธ ี สิมะกุลธร)
กรรมการผู ้จัดการใหญ่
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