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เลขท่ีใบจอง ______________________ 
ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 226,000,100 หุ้น แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) 
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายหุ้นละ 10.00 บาท 

วนัท่ีจองซือ้      2 สิงหาคม 2564     3 สิงหาคม 2564     4 สิงหาคม 2564     5 สิงหาคม 2564     6 สิงหาคม 2564 
ข้อมูลผู้จองซือ้หุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง 

เรียน คณะกรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย ์คันทร่ี กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“CGS”) ซ่ึงเป็นตัวแทนการรับจองซือ้หุ้นของบริษัท 
ข้าพเจ้า   นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล  อ่ืนๆ (ระบ ุ________) ช่ือ __________________________________ ________________________________________________________________________   เพศ     ชาย      หญิง 

บัตรประชาชน เลขท่ี                                                                                             หรือ   ใบต่างดา้ว  หนังสือเดินทาง  เลขทะเบยีนนิติบุคคล เลขท่ี ___________________________________________________________ 
โทรศัพทท่ี์ติดต่อได้ ______________________________ 
ท่ีอยู่ให้เป็นไปตามรายช่ือผู้ถือหุ้นสามัญท่ีปรากฏ ณ วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ณ วันท่ี 16 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าถือหุ้น
สามัญเดิมตามรายช่ือผู้ถือหุ้นสามัญท่ีปรากฏ ณ วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ณ วันท่ี 16 กรกฎาคม 2564 มีความประสงคข์อจอง
ซือ้หุ้นสามัญและขอให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังน้ี 

จ านวนหุ้นท่ีจองซือ้ (หุ้น) ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินท้ังสิน้ (บาท) จ านวนเงิน (ตัวอักษร) 
 10.00   

ผู้จองซือ้ต้องยื่นใบจองซือ้น้ีพร้อมเอกสารประกอบการจองซือ้และหลักฐานการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ส าเนา Bill Payment ตามแบบท่ีก าหนด) ณ ส านักงานใหญ่ของบริษัทหลกัทรัพย ์ คันทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
เท่าน้ัน โดยสามารถช าระค่าจองซือ้ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โดย 
ผ่านเคานเ์ตอรธ์นาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) โดยช าระเป็น  เงินโอนผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  ดร๊าฟท/์แคชเชยีรเ์ช็ค/เช็คบุคคล ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) เลขที่
เช็ค __________________________________ ลงวนัที่ ____ สิงหาคม 2564 ธนาคาร __________________________________________ สาขา __________________________________  
โดยขีดคร่อมสั่งจ่ายในนาม “บมจ. หลักทรัพย ์ คันทร่ี กรุ๊ป เพื่อจองซือ้หุ้น” ลงวนัที่ 2-4 สิงหาคม 2564 และตอ้งยื่นผ่านเคานเ์ตอรธ์นาคารก่อนเวลา 11.00 น. ของแต่ละสาขาธนาคารของวนัที่ 4 สิงหาคม 2564 และตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้าก
ส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวนัที่ 4 สิงหาคม 2564 
ในการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท ในครัง้นี ้ผูถ้ือหุน้เดิมที่มีการจองซือ้ ช าระค่าจองซือ้ และไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจะไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบริษัท (PDI-W2) ในอตัรา 3 หุน้สามญัเพิ่มทุนที่ไดร้บัการจดัสรร
ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ PDI-W2 1 หน่วย โดยไม่คิดมลูค่า ทัง้นี ้เมื่อขา้พเจา้ไดร้บัการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหบ้ริษัท ด าเนินการส่งมอบหุน้และใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยวิธีการดังต่อไปนี ้(ผูจ้องซือ้โปรด
เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้) 
กรณีท่ีมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย ์

 ใหฝ้ากหุน้สามญัและใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนที่ไดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการใหบ้ริษัท ______________________________ สมาชิกผูฝ้ากเลขที่  
น าหุน้สามญัและใบส าคญัแสดงสิทธเิขา้ฝากไวก้บับรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) (“TSD”) จ ากดั เพื่อเขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องขา้พเจา้ชื่อ __________________________________เลขทีบ่ญัชี ___________________________ 
ซึ่งขา้พเจา้มีอยู่กบับริษัทนัน้ (ชื่อผูจ้องซือ้ตอ้งตรงกบัชื่อบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์มิฉะนัน้จะด าเนินการออกใบหุน้สามญัและใบส าคญัแสดงสิทธิในชื่อผูจ้องซือ้แทน) 

กรณีท่ีไม่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย ์
 ใหฝ้ากหุน้สามญัและใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนที่ไดร้บัการจัดสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด” โดยน าหุน้สามญัและใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้ฝากไวก้บั TSD โดยน าเขา้บัญชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย์

สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) เพื่อขา้พเจา้(การขอถอนเป็นใบหุน้สามัญและใบส าคัญแสดงสิทธิในภายหลงั ผูจ้องซือ้หุน้จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามที่ TSD ก าหนด) กรณีเลือกรับหุ้นและใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าบัญชีบริษัทผู้ออก
หลักทรัพยส์มาชิกเลขท่ี 600 (Issuer Account) ในช่องน้ี โปรดกรอกข้อมูลและลงนามในเอกสารเพิ่มเตมิส าหรับการด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) ตามท่ี TSD ก าหนดดังน้ี 1) แบบสอบถาม
เพื่อหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐฯ (ส าหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) 2) แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล) เพื่อน าส่งให้แก่ TSD ด้วย (บริษัทขอสงวนสิทธิไม่น าฝากหลักทรัพยเ์ข้าบัญชี
บริษัทผู้ออกหลักทรัพยส์มาชิกเลขท่ี 600 (Issuer Account) ในกรณีไม่ได้กรอกข้อมูลตามท่ีก าหนด หรือหากมีข้อบ่งชีว้่าท่านอาจเป็นบุคคลสหรัฐฯ โดยจะด าเนินการออกใบหุ้นสามัญและใบส าคัญแสดงสิทธิในช่ือผู้จองซื้อ
แทน) 

 ใหอ้อกใบหุน้สามญัและใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนที่ไดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อของขา้พเจา้และจดัส่งใบหุน้สามญัและใบส าคญัแสดงสิทธิใหข้า้พเจา้ตามที่อยู่ที่ปรากฏ ณ วันก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ที่ผูถ้ือหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ณ วนัที่ 16 กรกฎาคม 2564 โดยขา้พเจา้ยินดีมอบหมายใหบ้ริษัทด าเนินการใด ๆ เพื่อใหก้ารจดัท าใบหุน้สามญัและใบส าคัญแสดงสิทธิ และส่งมอบใบหุน้สามญัและใบส าคัญ
แสดงสิทธิใหแ้ก่ขา้พเจา้ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการจองซือ้ (บริษัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่ผูถ้ือหุน้ไม่สามารถขายหุน้สามัญและใบส าคัญแสดงสิทธิที่ไดร้บัจดัสรรไดท้ันวันที่หุน้สามัญเพิ่มทุนหรือใบส าคญัแสดงสิทธิ
เริ่มท าการซือ้ขายไดใ้นวนัแรกในตลาดหลกัทรพัยฯ์)  

ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญั หรือไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัไม่ครบตามจ านวนหุน้สามญัทีจ่องซือ้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้  าเนนิการคนืเงนิค่าจองซือ้หุน้สามญัโดยไม่มีดอกเบีย้หรือการชดเชยใดๆ ดว้ยวิธีการดงันี ้(โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึง่เท่านัน้ 
กรณีไม่ระบุ ถือว่าใหด้  าเนนิการคืนเงินค่าจองซือ้ดว้ยเช็ค) 
 โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารที่ผูกกบับริการพรอ้มเพย ์(PromptPay) ดว้ยหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 
 เช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของขา้พเจา้ และจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน ตามรายละเอียดในฐานขอ้มูลสมดุทะเบียนรายชื่อผูถ้ือหุน้สามัญที่ปรากฏ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือ
หุน้ที่ผูถ้ือหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ณ วนัที่ 16 กรกฎาคม 2564 ทัง้นี ้ขา้พเจา้ตกลงรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งที่อาจจะเกิดขึน้ 
 1) ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนดังกล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนนี ้แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนที่ไดก้รอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซือ้ที่ถูกตอ้งเรียบรอ้ย
พรอ้มช าระค่าจองซือ้ หรือหากเช็คบุคคล/แคชเชียรเ์ช็ค/ดร๊าฟทท์ี่สั่งจ่ายแลว้นัน้ไม่ผ่านการเรียกเก็บ ใหถ้ือว่าขา้พเจา้สละสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว 2) ขา้พเจา้ไดศ้ึกษาขอ้มูลในหนงัสือแจง้การจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท รวมทั้ง
สารสนเทศและเอกสารแนบ (รวมเรียกว่า “หนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้”) แลว้ และยินยอมผูกพนัตามวิธีการ ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของการจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนและที่จะไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติมในภายหนา้อีกดว้ย 3) ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือ
หุน้เดิมและไดร้บัจดัสรรการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ของขา้พเจา้เป็นผู้รบัผลประโยชนท์ี่แทจ้ริงในการถอืหุน้ดงักล่าว 4) ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขา้พเจา้มีที่อยู่นอกประเทศสหรฐัอเมริกา ไม่ใช่บุคคลอเมริกนั (U.S. Person/U.S. Persons ตาม
นิยามที่ก าหนดใน Regulation S (“Regulation S”) ภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยข์องประเทศสหรฐัอเมริกา ปี 1933 (U.S. Securities Act of 1933) ("U.S. Securities Act”)) และไม่ไดเ้ป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในสหรฐัอเมริกา และใบจองซือ้นีพ้รอ้มหนงัสือ
แจง้การจดัสรรหุน้ไม่ไดถู้กเขา้ถึงจากภายใน ภายใตอ้าณาเขต หรือจากพืน้ที่ซึ่งถือทรพัยส์ินในสหรฐัอเมริกา ทัง้นี ้ในกรณีที่ขา้พเจา้ซือ้หลักทรพัยต์ามที่ระบุไวใ้นเอกสารแนบการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน ขา้พเจา้จะท าตามเกณฑ ์Regulation S ภายใต ้U.S. 
Securities Act ในการท าธุรกรรมนอกประเทศ (offshore transaction) ตามนิยามที่ก าหนดและภายใต้ Regulation S ภายใต ้U.S. Securities Act ขา้พเจา้ยอมรบัการส่งเอกสารแนบ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ โดยผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์และ
ขา้พเจา้จะท าการเขา้ถึงเอกสารดงักล่าวจากนอกประเทศใดซึ่งการเสนอหรือการจัดใหม้ีการเสนอขาย (และธุรกรรมอ่ืนใดที่พิจารณาว่าเป็นส่วนของการเสนอขาย) จะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใชบ้งัคบั หรืออาจท าใหบ้ริษัทตอ้งมีหนา้ที่เพิ่มเติม
ในการด าเนินการนอกเหนือจากที่ตอ้งด าเนินการตามกฎหมายไทย (“อาณาเขตที่ถูกจ ากดั”) 
ขา้พเจา้ รบัรองและรบัประกนัเพิ่มเติม ว่า (1) ขา้พเจา้ ไม่มีการไดม้าซึ่งหลกัทรพัยใ์ด ๆ ตามที่อา้งถึงในที่นีเ้พื่อเสนอขาย ขาย แจกจ่าย หรือส่งมอบหลกัทรพัยใ์ด ๆ ที่อา้งถึงในที่นี ้ภายใน หรือไปยงัสหรฐัอเมริกาหรือประเทศอ่ืนใด (2) ขา้พเจา้ ไม่ยอมรบัหรือ
สละหลกัทรพัยใ์ด ๆ ที่อา้งถึงในที่นี ้แบบ non-discretionary basis ในนามของหรือเพื่อบญัชีหรือผลประโยชนข์องบุคคลใด ๆ ที่อยู่ใน หรือมีถิ่นที่อยู่ในสหรฐัอเมริกาหรือประเทศอ่ืนใดที่การกระท าดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง ณ 
เวลาที่กรอกแบบใบจองซือ้นี ้(3) ขา้พเจา้ อยู่ในหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศซึ่ง ขา้พเจา้สามารถรบัแบบใบจองซือ้นีโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย และสามารถจองซือ้หลกัทรพัยท์ี่อา้งถึงในที่นี ้
ใบจองซือ้นีแ้ละหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้ที่แนบมานีไ้ม่ถือเป็นหรือเป็นส่วนหนึ่งของค าเสนอขายหรือค าเชิญชวนใหซ้ือ้หรือจองซือ้หลกัทรพัยโ์ดยบริษัท ในอาณาเขตที่ถูกจ ากดั เอกสารนีถ้กูแจกจ่ายนอกประเทศสหรฐัอเมริกาใหแ้ก่ผูท้ี่ไม่ใชบุ่คคลอเมริกนั (U.S. 
Persons ตามนิยามที่ก าหนดใน Regulation S ภายใต ้U.S. Securities Act) ในธุรกรรมนอกประเทศ (offshore transaction) ตามนิยามที่ก าหนดและภายใต ้Regulation S ของ the U.S. Securities Act และนอกประเทศอ่ืนใดซึ่งการเสนอหรือการจดัใหม้ี
การเสนอขาย (และธุรกรรมอ่ืนใดที่พิจารณาว่าเป็นส่วนของการเสนอขาย) จะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใชบ้งัคบั หรืออาจท าใหบ้ริษัท ตอ้งมีหนา้ที่เพิ่มเติมในการด าเนินการนอกเหนือจากที่ตอ้งด าเนินการตามกฎหมายไทย 

  

 

หลักฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) (ผู้จองซือ้โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย) 

วนัที่จองซือ้  2 สิงหาคม 2564   3 สิงหาคม 2564     4 สิงหาคม 2564     5 สิงหาคม 2564     6 สิงหาคม 2564                                                                                                                                      เลขที่ใบจอง ______________________ 
บริษัทบริษัทหลักทรพัย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ไดร้บัเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) _______________________________ เพื่อจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน จ านวน ______________ หุน้ ในราคา 10.00 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงิน ____________ บาท 
โดยช าระผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) โดย 
1) เคานเ์ตอรธ์นาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
 การโอนเงิน  ดร๊าฟท/์แคชเชียรเ์ช็ค/เช็คบุคคล เลขที่เช็ค ________________  ลงวนัที่ ____ สิงหาคม 2564 ธนาคาร ____________________________ สาขา ____________________ 

โดยหากผูจ้องซือ้ไดร้บัการจัดสรรหุน้ดงักล่าวแลว้ ผูจ้องซือ้ใหด้ าเนินการ :- 
  ฝากใบหุน้ในนาม “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” เลขที่สมาชิกผู้ฝาก ________________ บญัชีซือ้ขายหลักทรพัยเ์ลขที่ _________________                                                                                   
  ฝากใบหุน้ในนาม “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด” โดยเขา้บัญชีของผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขา้พเจา้                                                                                                                                                                   
  ออกใบหุน้ในนามผู้จองซือ้ และส่งมอบภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้หุ้น 

                                                                                                                                                                                                    เจา้หนา้ที่ผูร้บัมอบอ านาจ ____________________________ 

 
 
 
 

Xลงชื่อ ________________________________________________ ผูจ้องซือ้ 
(________________________________________________) 

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี่ยงและผู้จองซื้อควรศึกษาและท าความเข้าใจข้อมูลในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นอย่างรอบคอบ 
ก่อนตัดสินใจจองซือ้หุ้น การน าส่งใบจองซือ้น้ีกระท าโดยลับเฉพาะและสงวนส าหรับบุคคลซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นท่ีได้รับใบจองซือ้น้ีและ
ไม่พึงถูกส่งต่อหรือแจกจ่ายไปยังบุคคลอ่ืนใด (นอกจากท่ีปรึกษาท่ีเป็นวิชาชีพของท่านเอง) หรือผลิตซ า้ในรูปแบบใดๆ 
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BROKER 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษัท 
Company Name 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษัท 
Company Name 

002 
บริษัทหลกัทรพัยท์ิสโก ้จ ากัด 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

032 
บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที จ ากัด (มหาชน) 
KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 
บริษัทหลกัทรพัย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากัด  (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

034 
บริษัทหลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

004 
บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD 

038 
บริษัทหลกัทรพัย ์เออีซี จ ากัด (มหาชน) 
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 
บริษัทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 
บริษัทหลกัทรพัย ์ไอร่า จ ากัด (มหาชน) 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 
บริษัทหลกัทรพัย ์เกียรนาคินภทัร จ ากัด  (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED 

050 
บริษัทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากัด 
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 
บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

051 
บริษัทหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน ์จ ากัด 
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

008 
บริษัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลัส จ ากัด 
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

052 
บริษัทหลกัทรพัย ์จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากัด 
GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

010 
บริษัทหลกัทรพัย ์เมอรริ์ล ลินช ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

200 
บริษัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 
บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 
บริษัทหลกัทรพัย ์ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 
UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD. 

013 
บริษัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

213 
บริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ ากัด 
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED. 

014 
บริษัทหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสิน จ ากัด (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

221 
บริษัทหลกัทรพัย ์เมอรช์ั่น พารท์เนอร ์ จ ากัด (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED. 

015 
บริษัทหลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จ ากัด (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

224 
บริษัทหลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ากัด (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 
บริษัทหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากัด  (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

225 
บริษัทหลกัทรพัยซ์ี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD. 

019 
บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

229 
บริษัทหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากัด 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 
บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนิตี ้จ ากัด 
TRINITY SECURITIES CO.,LTD. 

230 
บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จ ากัด 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
บริษัทหลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จ ากัด 
SCB SECURITIES CO.,LTD. 

244 
บริษัทหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากัด 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 
บริษัทหลกัทรพัยยู์โอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด  (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

247 
บริษัทหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จ ากัด 
CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD. 

027 
บริษัทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 
บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากัด 
KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 
บริษัทหลกัทรพัยก์รุงศรี จ ากัด (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 
บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 
บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD. 

  

SUB-BROKER 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษัท 
Company Name 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษัท 
Company Name 

236 
ธนาคาร ทิสโก ้จ ากัด (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 
บริษัทหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกิจหลักทรพัย ์จ ากัด (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 
บริษัทหลกัทรพัย ์ซิตีค้อรป์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED) 

245 
ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

257 
บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จูเลียส แบร ์จ ากัด 
SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED 

  

CUSTODIAN 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษัท 
Company Name 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษัท 
Company Name 

301 
ธนาคารซิตีแ้บงก ์เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES 

329 
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. 

330 
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชั่น จ ากัด (เพื่อตราสารหนี)้ 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) – ผู้รบัฝากทรพัยสิ์น 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY 

334 
บริษัทหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกิจหลักทรพัย ์จ ากัด (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

304 
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชั่น จ ากัด 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. 

336 
ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากัด (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. 

337 
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  
KASIKORNBANK PUBLIC CO.,LTD. 

339 
ธนาคาร ทิสโก ้จ ากัด (มหาชน) (เพื่อรบัฝากทรพัยสิ์น) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์  (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. 

340 
ธนาคาร เจพีมอรแ์กน เชส (เพื่อคา้ตราสารหนี)้ 
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

343 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 

320 
ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพื่อรบัฝากทรพัยสิ์น 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES 

345 
ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน)  
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

328 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

425 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (เพื่อลกูคา้) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

 



3เร่ือง 

  

subject:  

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (XR) 

บริษัท ผาแดงอนิดสัทรี จำกัด (มหาชน) (PDI)  

Notification of the subscription for Right offering (XR) of PDI 

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

บริษัท ผาแดงอนิดสัทรี จำกัด (มหาชน) 
 PADAENG INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED 

  PDI 

 วนัขึน้เครื่องหมายเพ่ือรับสิทธิประโยชน์ (X-Date)   XR     15/07/2021 

 วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)    19/07/2021 

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

  1:1 

 ราคาหนว่ย/หุน้/บาท (Baht per share)    10.00   

 กำหนดวันจองซื้อระหวา่งวนัที่ (Subscription Period)     02/08/2021 - 06/08/2021 

 ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ท่านมหีุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ   
 (Your existing shares as bookclose date)  

  .......(2).......   หุ้น (shares)  

 ถ้าทา่นมอบหมายให้บริษัทฯ นำส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพ่ือใช้
สิทธ ิ
 ในการจองซื้อฯ ทา่นต้องนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษทัฯ  
 (Documents Required) 

1. ใบจองซื้อฯ  
(Registration Form) 

2. ใบรับรองการใช้สิทธิการจองซือ้ฯ 
(Certificate of subscription Entitlement issued by TSD) 

3. เช็คชำระการจองซื้อ หรือใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ
ในใบจองฯ  

(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง 
(Certified true copy of the identification card or passport) 

 

 
  ตดิต่อภายในวันที่ (contact within) 
 
          03/08/2021  
 
 
**เพ่ิมเติม (Remark) : 3 หุน้เพ่ิมทนุ ต่อ 1 
หน่วยใบสำคญัแสดงสิทธิ (PDI-W2) ฟร ี
กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพแนบสำเนา
ทะเบียนบ้าน  
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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) 

 

รายละเอียดวิธีการจองซ้ือและการช าระค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) 

ท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดสวนการถือหุ้นแต่ละรายถือถืออยู่ (Rights Offering) 

 

 

 

 

 

 

ค าเตือน: การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ผาแดงอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) ในคร้ังน้ี เป็นการเสนอขายให้กบัผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯ 

ตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีผูถ้ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยเสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุ้นในประเทศไทยและผูถ้ือหุ้นในต่างประเทศ 

อย่างไรก็ตามบริษทัสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหรือจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในการเสนอขายน้ีให้กบัผูถ้ือหุ้นรายใดๆ หากการเสนอขายหรือ

การจดัสรรหุ้นให้แก่ผูถ้ือหุ้นรายนั้นจะท าให้หรืออาจท าให้บริษทัฯมีหน้าท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ หุ้นสามญัเพ่ิมทุนน้ีไม่ไดม้ีการจดทะเบียน

และจะมี่การจดทะเบียนภายใตก้ฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยข์องประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 1993 (U.S. Securities Act of 1993) (“U.S. Securities 

Act”) และจะไม่มีการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลอเมริกนั (U.S. Persons ตามนิยามท่ีก าหนดใน Regulation S ภายใต ้

U.S. Securities Act) หรือให้แก่ผูถ้ือหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอ่ืนใด ตามท่ีบริษทัฯพิจารณาเห็นสมควร หากการเสนอขายหรือ

จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวท าให้ หรืออาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระท าท่ีขดัต่อกฎหมาย กฎเกณฑ ์หรือระเบียบขอ้บงัคบัใดๆ ของประเทศ

ไทยหรือต่างประเทศ  และ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ (ข) บริษัทฯมีภาระหรือหน้าท่ีต้องปฏิบั ติหรือต้องด าเนินการใดๆ เพ่ิมเติม

นอกเหนือจากท่ีต้องด าเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย  หรือ                           

(ค) ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ หรือเง่ือนไขท่ีก าหนดในการเสนอขายหรือจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน  
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รายละเอียดวิธีการจองซ้ือและการช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) 

ท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) 

 

1. ขั้นตอนและวิธีการจองซ้ือและรับช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิม่ทุน 

1.1 วิธีการจองซ้ือและการช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิม่ทุน 

ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีประสงคจ์ะจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จะตอ้งกรอกรายละเอียดในใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน

ให้ถูกตอ้งครบถว้นและชดัเจน พร้อมลงลายมือช่ือผูจ้องซ้ือ และต้องช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิม่ทุนคร้ังเดียว

เต็มตามจ านวน โดยผูจ้องซ้ือหรือผูรั้บมอบอ านาจตอ้งย่ืนเอกสารประกอบการจองซ้ือและหลกัฐานการ

ช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเต็มตามจ านวนท่ีจองซ้ือ ณ ท่ีท าการของตวัแทนการรับจองซ้ือภายในวนัและ

เวลาท่ีรับจอง 

 

กรณีช าระด้วยเงินสดผ่าน Bill Payment 

(1) ฝาก / โอนเงินเขา้บญัชีผา่นระบบ Bill Payment 

ผูจ้องซ้ือสามารถชาระเงินค่าจองซ้ือหุ้นผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ไดทุ้กสาขา ตั้งแต่เวลา 

9.00 น. ของวนัท่ี 2 สิงหาคม 2564 ถึงเวลา 16.00 ของวนัท่ี 6 สิงหาคม 2564 โดยใชแ้บบฟอร์มใบ

ช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อเข้าบัญชีช่ือ 

“บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เพ่ือจองซ้ือหุ้น” 

(2) โดยให้ผูจ้องซ้ือน าเอกสารหลกัฐานการฝาก / โอนเงินเขา้บญัชี แนบกบัแบบฟอร์ม Bill Payment 

(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7) โดยกรอกขอ้มูลให้ครบถว้นพร้อมระบุ Ref.1 เป็นเลขบตัรประจ าตวัประชาชน/

เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลกั และระบุ Ref.2 เป็นเลขทะเบียนผูถื้อหุ้น 10 หลกั (ตามท่ีปรากฏใน

ใบรับรองการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน – ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4) (กรุณาระบุช่ือ-นามสกุล หมายเลข

โทรศพัท ์ท่ีสามารถติดต่อไดใ้น Bill Payment) 

(3) น าส่งเอกสารประกอบการจองซ้ือและหลกัฐานการช าระเงิน ณ ท่ีท าการของตวัแทนการรับจองซ้ือฯ 

ระหว่างวนัท่ี 2 – 6 สิงหาคม 2564 (รวม 5 วนัท าการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. (พกัเท่ียง

เวลา 12.30 น. – 13.30 น.) 

 

กรณีช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

(1) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ดงักล่าวตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านกัหักบญัชีเดียวกนั

ภายในวนัท าการถดัไป โดยขีดคร่อมเพื่อเข้าบัญชีโดยเฉพาะ (AC Payee Only) ส่ังจ่าย ช่ือบัญชี 

“บมจ.หลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป เพ่ือจองซ้ือหุ้น” ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านักหักบัญชีใน

กรุงเทพฯไดภ้ายใน 1 วนัท าการเท่านั้น โดยวนัท่ีในเช็คตอ้งระบุไวไ้ม่เกินวนัท่ี 4 สิงหาคม 2564 
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(2) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ดงักล่าว ต้องน าฝากภายในเวลา 11.00 น. ของวันที่ 4 สิงหาคม 

2564 หากเกินระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้จองซ้ือจะต้องช าระด้วยเงินสดผ่าน Bill Payment เท่านั้น 

ท้ังนีต้ัวแทนการรับจองไม่มีหน้าท่ีน าฝากเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ดังกล่าวทุกกรณี 

(3) โดยให้ผูจ้องซ้ือน าเอกสารหลกัฐานการฝากส่ังจ่ายเช็คบุคคล หรือเช็คธนาคาร หรือดร๊าฟท์จาก

ธนาคาร (1 ฉบบั ต่อ 1 ใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน) แนบกบัแบบฟอร์ม Bill Payment (ส่ิงท่ีส่งมา

ดว้ย 7) โดยกรอกขอ้มูลให้ครบถว้นพร้อมระบุ Ref.1 เป็นเลขบตัรประจ าตวัประชาชน/เลขทะเบียน

นิติบุคคล 13 หลกั และระบุ Ref.2 เป็นเลขทะเบียนผูถื้อหุ้น 10 หลกั (ตามท่ีปรากฏในใบรับรองการ

จองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนฯ – ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4) (กรุณาระบุช่ือ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ท่ี

สามารถติดต่อไดใ้น Bill Payment) 

(4) น าส่งเอกสารประกอบการจองซ้ือและหลกัฐานการช าระเงิน ณ ท่ีท าการของตวัแทนการรับจองซ้ือฯ 

ระหว่างวนัท่ี 2 – 6 สิงหาคม 2564 (รวม 5 วนัท าการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. (พกัเท่ียง

เวลา 12.30 น. – 13.30 น.) 

 

2. เง่ือนไขอ่ืนๆ ในการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนควบหุ้นสามัญเพิม่ทุนฯ 

(1) ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน และช าระเงินค่าจองซ้ือแลว้ ไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซ้ือ 

(2) ในกรณีช าระค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท ์การช าระเงินค่าจอง

ซ้ือจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือธนาคารผูจ้่ายท าการขึ้นเงินตามเช็คเรียบร้อยแลว้ และการจองซ้ือหุ้นสามญั

เพ่ิมทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือบริษทัสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซ้ือไดแ้ลว้เท่านั้น 

(3) หากผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน หรือมิไดป้ฏิบติัตามวิธีการ

ช าระเงินค่าจองซ้ือและด าเนินการให้เป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีก าหนดเพ่ือให้สามารถเรียก

เก็บเงินค่าจองซ้ือไดท้นัตามก าหนดระยะเวลาจองซ้ือ หรือ บริษทั และ/หรือ ตวัแทนการรับจองซ้ือฯ 

ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซ้ือได ้(ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามดว้ยเหตุท่ีมิใช่ความผิดของบริษทั 

และ/หรือ ตวัแทนการรับจองซ้ือฯ) ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนภายในก าหนดระยะเวลาการจองซ้ือ

ตามท่ีก าหนด หรือจองซ้ือดว้ยวิธีการอ่ืนท่ีมิไดก้ าหนดไวใ้นหนังสือแจง้การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิม

ทุนของบริษทัฉบบัน้ี หรือน าส่งเอกสารประกอบการจองซ้ือไม่ครบถว้น บริษทัและ/หรือ ตวัแทน

การรับจองซ้ือฯ จะถือว่าผูถื้อหุ้นเดิมสละสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว และ บริษทั 

และ/หรือ ตวัแทนการรับจองซ้ือฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ให้แก่ ผูถื้อหุ้น

เดิมรายดงักล่าว 

(4) ในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซ้ือไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือไม่

สัมพนัธ์กัน บริษทั และ/หรือ ตัวแทนการรับจองซ้ือฯ ขอสงวนสิทธิในการใช้ขอ้มูลในเอกสาร

ประกอบการจองซ้ือตามท่ีเห็นสมควรในการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณี

ดงักล่าวบริษทั และ/หรือ ตวัแทนการรับจองซ้ือฯ มีสิทธิท่ีจะถือว่าผูถื้อหุ้นเดิมสละสิทธิในการจอง
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ซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน และบริษทั และ/หรือ ตวัแทนการรับจองซ้ือฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรร

หุ้นสามญัเพ่ิมทุน ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมรายดงักล่าว 

(5) ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจะเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารเอง (ถา้มี) 

(6) บริษทัโดยตวัแทนการรับจองซ้ือฯ งดรับการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนทางไปรษณีย์ 

(7) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเดิมไดรั้บใบรับรองการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น ผู ้

ถือหุ้นเดิมจะตอ้งเตรียมเอกสารประกอบการจองซ้ือตามจ านวนเลขทะเบียนผูถื้อหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นเดิม

ไดรั้บใบรับรองการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซ้ือ 1 ชุด ต่อ 1 เลข

ทะเบียนผูถื้อหุ้นเท่านั้น หากผูถื้อหุ้นเดิมจองซ้ือดว้ยเลขทะเบียนผูถื้อหุ้นหมายเลขเดียว โดยรวม

สิทธิท่ีจะไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเขา้ดว้ยกนัเป็นรายการเดียวกนั หรือระบุขอ้มูลดงักล่าว

ในเอกสารประกอบการจองซ้ือชุดเดียวกนั ผูจ้องซ้ืออาจไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไม่ครบตาม

สิทธิทั้งหมดท่ีมีตามเลขทะเบียนผูถื้อหุ้นทุกหมายเลขรวมกนั และบริษทั และ/หรือตวัแทนการรับ

จองซ้ือฯ ขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูจ้องซ้ือตามท่ีเห็นสมควร หรือไม่

จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูจ้องซ้ือรายดงักล่าว 

(8) บริษทัขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซ้ือ และการช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้น

สามญัเพ่ิมทุน เง่ือนไขอ่ืน ๆ ในการจองซ้ือ ตามความเหมาะสมในกรณีท่ีเกิดปัญหา อุปสรรค หรือ

ขอ้จ ากดัในการด าเนินงาน ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั 

 

3. เอกสารท่ีใช้ประกอบในการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุน 

3.1 ใบจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6) ท่ีกรอกรายละเอียดถูกตอ้ง ครบถว้นและชดัเจน พร้อมทั้งลง

ลายมือช่ือผูจ้องซ้ือ ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นสามารถย่ืนใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 1 ฉบบั ต่อใบรับรองการจองซ้ือหุ้น

สามญัเพ่ิมทุน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4) 1 ฉบบัเท่านั้น 

3.2 หลักฐานการช าระเงิน ไดแ้ก่ ใบน าฝากเงินสด / ใบน าฝากเช็คแนบกบัแบบ Bill Payment ฉบบัจริง (ส่ิงท่ีส่ง

มาดว้ย 7) ทั้งน้ี ทางตวัแทนการรับจองซ้ือขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองซ้ือหลกัทรัพย ์ในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือ

หลกัทรัพยข์องบริษทัหรือบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ผูจ้องซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทัมีบญัชีซ้ือขาย(และเป็นตวัแทน

ในการรวบรวมเอกสารการจองซ้ือมาส่งกบัตวัแทนรับจองซ้ือ) ไม่ด าเนินการกรอกรายละเอียดในใบแจง้การ

ช าระเงินผา่นระบบ Bill Payment 

3.3 ใบรับรองการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4) ซ่ึงออกโดยบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศ

ไทย) จ ากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษทัและได้จัดส่งไปทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมพร้อมกบัหนงัสือฉบบัน้ี ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นจะตอ้งแยกกรอกใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิม

ทุน 1 ฉบบั ต่อใบรับรองการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 1 ฉบบัเท่านั้น 

3.4 หนังสือมอบอ านาจให้กระท าการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีท่ีมอบหมายให้ผูรั้บมอบอ านาจ

มากระท าการแทน) พร้อมส าเนาบตัรประชาชนของผูจ้องซ้ือ และผูรั้บมอบอ านาจซ่ึงลงนามรับรองส าเนา
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ถูกตอ้งส าหรับกรณีท่ีมอบหมายให้ผูรั้บมอบอ านาจมากระท าการแทน พร้อมเอกสารประกอบการแสดงตน

ของผูจ้องซ้ือและผูรั้บมอบอ านาจ ซ่ึงมีการลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

3.5 เอกสารประกอบการแสดงตน 

(1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง หรือใน

กรณีท่ีไม่มีบตัรประจ าตวัประชาชน ให้แนบส าเนาทะเบียนบา้นท่ีมีเลขประจ าตวัประชาชน 

13 หลกั หรือส าเนาเอกสารทางราชการอื่นท่ีมีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนาม

รับรองส าเนาถูกตอ้งในกรณีท่ีมีการเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล ซ่ึงท าให้ช่ือ/ช่ือสกุลไม่ตรงกบัรายช่ือผู ้

ถือหุ้นท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (Record Date) ในวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2564 หรือใน

ใบรับรองการจองซ้ือหุ้น ให้แนบส าเนาเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียน

สมรส ใบหยา่ ใบแจง้เปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล เป็นตน้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(2) บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว 

ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(3) นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

ส าเนาหนงัสือรับรองท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยไ์ม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซ้ือ พร้อมลงนาม

รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทบัตราส าคญัของนิติ

บุคคล (ถา้มี) พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือ

เดินทาง (แลว้แต่กรณี) ของผูมี้อ านาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมลงนามรับรองส าเนา

ถูกตอ้ง 

(4) นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ 

ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตั้งบริษทั หรือหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือหนงัสือรับรองของบริษทั

ท่ีมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซ้ือ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูมี้อ  านาจลง

นามของนิติบุคคลนั้น และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) พร้อมแนบส าเนาใบต่างดา้ว 

หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (แลว้แต่กรณี) ของผูมี้อ านาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อม

ลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง ส าเนาเอกสารประกอบท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ ตอ้ง

ไดรั้บการรับรองลายมือช่ือโดยเจา้หน้าท่ี Notary Public และรับรองโดยเจา้หน้าท่ีสถานทูต

ไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศท่ีเอกสารดงักล่าวไดจ้ดัท า หรือรับรองความถูกตอ้ง และ

มีอายไุม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซ้ือ 

3.6 ส าหรับผูท่ี้ประสงคจ์ะฝากหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไวใ้นบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 ในนาม

ผูจ้องซ้ือ โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ท่ีประสงค์น า

หลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10) เพื่อน าส่ง
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ให้แก่ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี ลายมือช่ือในเอกสารประกอบการแสดงตนทุกฉบบัตอ้งตรงกบัลายมือช่ือ

ท่ีลงนามในเอกสารประกอบการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั 

 

4. การคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในกรณีท่ีไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุน 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นแสดงความจ านงจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและไดช้ าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนครบถว้น

แลว้ แต่ไม่ไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีจองซ้ือ บริษทัจะด าเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ

ส่วนท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรโดยไม่มีดอกเบ้ีย และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ เป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะในนามของ               

ผูจ้องซ้ือภายใน 10 วนัท าการนบัถดัจากวนัส้ินสุดก าหนดระยะเวลาการจองซ้ือและส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน

ตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (Record Date) ในวนัท่ี 16 กรกฎาคม 

2564 ของบริษทั ทั้งน้ีการรับคืนเงินเป็นเช็คนั้นบริษทัจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างส านกัหกั

บญัชีหรือเช็คธนาคาร (ถา้มี) 

 

ทั้งน้ี ไม่ว่ากรณีใดๆ หากไดมี้การคืนเงินค่าจองซ้ือในส่วนท่ีไม่ได้รับการจดัสรรผ่านการส่งเช็คทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนให้ผูจ้องซ้ือตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (Record Date) 

ในวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2564 ของบริษทั ให้ถือว่าผูจ้องซ้ือไดรั้บเงินค่าจองซ้ือในส่วนท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรโดย

ชอบ และผูจ้องซ้ือไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ จากบริษทัหรือตวัแทนการรับจองซ้ือฯ อีก

ต่อไป 

 

5. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์ 

5.1 ในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือประสงคจ์ะฝากหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไวใ้นบญัชีของบริษทัหลกัทรัพยซ่ึ์งผูจ้องซ้ือมีบญัชีซ้ือ

ขายหลกัทรัพยอ์ยู่ บริษทัจะด าเนินการน าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีไดรั้บจดัสรรฝากไวก้บั “บริษทั ศูนยรั์บฝาก

หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” โดยศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และบริษทัหลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอด

บญัชีจ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีผูจ้องซ้ือฝากไวแ้ละออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผูจ้องซ้ือภายใน 7 วนัท าการ 

นบัถดัจากวนัส้ินสุดก าหนดระยะเวลาการจองซ้ือ 

5.2 ในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือประสงคจ์ะฝากหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไวใ้นบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 

บริษทัจะด าเนินการน าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีไดรั้บจดัสรรฝากไวก้บั “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศ

ไทย) จ ากดั” ผูจ้องซ้ือจะตอ้งกรอกขอ้มูลพร้อมลงลายมือช่ือผูจ้องซ้ือใน “เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจอง

ซ้ือหลกัทรัพยเ์ฉพาะผูท่ี้ประสงคน์ าหลกัทรัพยฝ์ากเขา้บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์(Issuer Account) เท่านั้น” 

และกรอกขอ้มูลใน “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (Foreign Account Tax Compliance 

Act)” โดยแนบเอกสารดงักล่าวให้แก่ตวัแทนรับจองซ้ือดว้ย โดยศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอดบญัชี

จ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเขา้บญัชีดงักล่าวในนามของผูจ้องซ้ือภายใน 7 วนัท าการ และออกหลกัฐานการฝาก

ให้แก่ผูจ้องซ้ือภายใน 15 วนัท าการ นบัถดัจากวนัส้ินสุดก าหนดระยะเวลาการจองซ้ือ 
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5.3 ในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือประสงคจ์ะขอรับหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในนามของผูจ้องซ้ือ ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ในฐานะ

นายทะเบียนของบริษทัจะส่งมอบหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ตามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรให้แก่ผูไ้ดรั้บการจดัสรร

ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามช่ือและท่ีอยู่ท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

(Record Date) ในวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2564 ของบริษทั ภายใน 15 วนัท าการ นับถดัจากวนัส้ินสุดก าหนด

ระยะเวลาการจองซ้ือ 

 

6. ข้อมูลส าคัญอ่ืนๆ เกี่ยวกับการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุน 

6.1 ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือจะไดรั้บหลกัฐานการรับฝากการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีลงช่ือรับจากเจา้หนา้ท่ีผูรั้บ

จองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือเป็นหลกัฐานในการรับจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน โดยการจองซ้ือจะสมบูรณ์ก็

ต่อเม่ือบริษทัสามารถเรียกเก็บเงินค่าหลกัทรัพยไ์ดเ้ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

6.2 ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีมิไดใ้ช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน หรือมิไดช้ าระเงินตามวนัและเวลาท่ีก าหนด หรือเช็ค 

หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ท่ีส่ังจ่ายไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดต้ามวนัท่ีท่ีส่ังจ่าย บริษทัจะถือว่าผูถื้อหุ้น

ดงักล่าวสละสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 

6.3 หากจ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีผูถื้อหุ้นระบุในใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนมากกว่าจ านวนเงินท่ีบริษทัไดรั้บ

ช าระ บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะถือตามจ านวนเงินท่ีบริษทัไดรั้บจากการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเป็นหลกั 

6.4 หากจ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีผูถื้อหุ้นเดิมระบุในใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนน้อยกว่าจ านวนเงินท่ีบริษทั

ไดรั้บช าระ บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะใชดุ้ลยพินิจในการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนควบหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ให้แก่

ผูถื้อหุ้นแต่ละรายตามท่ีบริษทัเห็นสมควร 

6.5 ผูถื้อหุ้นท่ีใชสิ้ทธิในการจองซ้ือจะตอ้งระบุรหสับริษทัหลกัทรัพย ์(ตามท่ีระบุไวด้า้นหลงัใบจอง) ท่ีผูถื้อหุ้นมี

บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยอ์ยู่ และเลขท่ีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ประสงคจ์ะให้โอนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีไดรั้บ

การจดัสรรเขา้บญัชีดงักล่าวให้ถูกตอ้ง โดยช่ือบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ระบุไวใ้นใบจองซ้ือจะตอ้งเป็นช่ือ

เดียวกนักบัผูจ้องซ้ือ หากระบุรหัสบริษทัหลกัทรัพยห์รือเลขท่ีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยไ์ม่ถูกตอ้ง หรือระบุ

เลขท่ีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ของบุคคลอ่ืน จะท าให้ไม่สามารถโอนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเข้าบัญชีซ้ือขาย

หลกัทรัพยไ์ด ้ซ่ึงในกรณีดงักล่าวบริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้นสามญัเพ่ิมทุน หรือความ

ล่าชา้ในการติดตามหุ้นสามญัเพ่ิมทุนคืน และบริษทัขอสงวนสิทธิในการส่งมอบบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 

โดยออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรในนามของผูจ้องซ้ือและจดัส่งหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้

ตามช่ือท่ีอยู่ท่ีปรากฏในฐานข้อมูลผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (Record Date) ในวนัท่ี 16 

กรกฎาคม 2564 ของบริษทั ภายใน 15 วนัท าการนบัถดัจากวนัส้ินสุดก าหนดระยะเวลาการจองซ้ือซ่ึงบริษทั

จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีไดรั้บจดัสรรไดท้นัวนัท าการแรกของ

การซ้ือขาย 

6.6 บริษทัขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนเง่ือนไขในการจองซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั วิธีการช าระเงินค่าจอง

ซ้ือหลกัทรัพย ์และ/หรือขอ้มูลใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการจองซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั ตามความเหมาะสม 
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ในกรณีท่ีเกิดปัญหา อุปสรรคหรือข้อจ ากัดในการด าเนินงาน ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซ้ือ

หลกัทรัพยข์องบริษทั 

6.7 กรณีท่ีผูจ้องซ้ือไม่น าส่งเอกสารตามท่ีก าหนดภายในระยะเวลาการจองซ้ืออนัเป็นเหตุให้บริษทัไม่ สามารถ

ระบุตวัตนของผูจ้องซ้ือได ้บริษทัจะถือว่าผูถื้อหุ้นรายดงักล่าวสละสิทธิในการจองซ้ือหลกัทรัพยแ์ละบริษทั

ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จดัสรรหลกัทรัพยใ์ห้แก่ผูถื้อหุ้นรายดงักล่าว 

6.8 หากท่านมีขอ้สงสัยประการ กรุณาติดต่อสอบถามไดท่ี้  

บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  

ท่ีอยู ่132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 

ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั  กรุงเทพฯ 10330  

โทรศพัท ์02-205-7000 ต่อ 2311 2310 2305 2300 

โทรสาร  02-205-7171 

 

แผนทีบ่ริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  
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