
 

 

                        ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน) 

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 682,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

แก่ผุ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน(เศษที่เหลือปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท 

 

วันที่จองซื้อ                 18 ธันวาคม 2556            19 ธันวาคม 2556            20 ธันวาคม 2556           23 ธันวาคม 2556           24 ธันวาคม 2556 

ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง 

ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, นิติบุคคล) ...................................................................................................................................................................... เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขท่ี ........................................................................... 

  บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย     เลขประจ าตัวประชาชน...................................................................           บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว     เลขท่ีใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ................................................................    

  นิติบุคคลสัญชาติไทย           เลขทะเบียนนติิบุคคล.....................................................................           นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว           เลขทะเบียนนิติบุคคล ...................................................................................              

บ้านเลขท่ี ................ ตรอก/ซอย ........................................ ถนน .................................... แขวง/ต าบล ....................................... เขต/อ าเออ .......................................... จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย์ ................... 

สัญชาติ ............................................ อาชีพ ....................................................................................        วัน/เดือน/ปีเกิด (วันจดทะเบียนนิติบุคคล) ............................................................................ 

หมายเลขโทรศัพท์ผู้จองซื้อ            บ้าน........................................................................................         โทรศัพท์เคลื่อนที่ .................................................................... 

ข้าพเจ้าผู้ถือหุ้นเดิมตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 จ านวน........................................................... หุ้น        มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นใหม่ตามสิทธิจ านวน................................................ หุ้น 

มีความประสงค์ขอจองซื้อและขอจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน) ดังนี้ 

รายละเอียดการจอง จ านวนหุ้นที่จองซื้อ จ านวนเงินที่จองซื้อ(บาท)=จ านวนหุ้นที่จองซื้อ x 1 บาท 

  จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ    

  จองซื้อตามสิทธิทั้งจ านวน    

  จองซื้อเกินสิทธิ (เฉพาะส่วนที่เพ่ิม)   

รวมจองซื้อทั้งส้ิน   

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว 

สั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี่” ธนาคาร กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา บางพลี ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 254-1-302738 

   เช็คบุคคล               แคชเชียร์เช็ค               ดร๊าฟท ์              เงินโอน (ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น) 

       เลขท่ีเช็ค …………………………………………………………. วันที ่……………………………………………………………ธนาคาร ……………………………………………………….…..สาขา ……………………………………………………………………… 

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ : (ผู้จองซื้อโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น) 

 ให้ออกใบหุ้นตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นในนามของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และด าเนินการใหบ้ริษัท......................................................................................................... 

สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี ..............................................................(โปรดระบุชื่อและหมายเลขสมาชิกผู้ฝากตามที่มีรายชื่อปรากฏด้านหลังใบจอง) น าหุ้นเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อเข้า

บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ชื่อ ........................................................................................... เลขท่ี ................................................... ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น (ชื่อผู้จองซื้อต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ มิฉะนั้นจะ

ด าเนินการน าหุ้นเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เพื่อข้าพเจ้า - สมาชิกเลขท่ี 600) 

 ให้ออกใบหุ้นตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นในนามของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และน าหุ้นเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยเข้าบัญชีของ

บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เพื่อข้าพเจ้า - สมาชิกเลขท่ี 600 (การขอถอนเป็นใบหุ้นในอายหลังผู้จองซื้อจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด) 

 ให้ออกใบหุ้นตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นในนามของข้าพเจ้า และจัดส่งใบหุ้นให้กับข้าพเจ้า  โดยข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้นอายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าเป็นหลักทรัพย์

จดทะเบียนและอนุญาตให้ท าการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่จองซื้อเกินสิทธิ หรือได้รับจัดสรรหุ้นหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบเต็มตาม

จ านวนหุ้นที่จองซื้อ ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับจัดสรรไม่ครบ โดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่มีค่าเสียหายใดๆ อายใน 14 วันนับแต่วันส้ินสุดก าหนดระยะเวลาจอง

ซื้อและช าระเงินค่าจองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะในนามข้าพเจ้าและจัดส่งตามที่อยู่ที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ทางไปรษณีย์ 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการ

จองซื้อที่ถูกต้องเรียบร้อยพร้อมช าระค่าจองซื้อ หรือหากเช็คบุคคล/ แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ที่ส่ังจ่ายแล้วนั้นไม่ผ่านการเรียกเก็บให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 

ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือข้อสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและยินยอมผูกพันตามหนังสือข้อสนเทศดังกล่าว และท่ีจะได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในอายหน้าอีกด้วย 

 

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเส่ียง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้นควรศึกษาข้อมูลในหนังสือข้อสนเทศอย่างรอบคอบ 

หลักฐานการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน) 

วันที่จองซื้อ       18 ธันวาคม 2556            19 ธันวาคม 2556            20 ธันวาคม 2556           23 ธันวาคม 2556           24 ธันวาคม 2556 ใบจองซื้อเลขท่ี........................................ 

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน)  ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) ……………………………....................................………..........…… เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 1 บาท  

รายละเอียดการจอง จ านวนหุ้นที่จองซื้อ จ านวนเงินที่จองซื้อ (บาท) 

  จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ   

  จองซื้อตามสิทธิทั้งจ านวน   

  จองซื้อเกินสิทธิ (เฉพาะส่วนที่เพ่ิม)    

รวมจองซื้อทั้งส้ิน   

โดยช าระเป็น       เช็คบุคคล           แคชเชียร์เช็ค           ดร๊าฟท์            เงินโอน (ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น)          

เลขท่ีเช็ค …………………………………………………………. วันที ่……………………………………………………………ธนาคาร ……………………………………………………….......................................…..สาขา ……………………………………………………………………… 

  ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือผู้ฝาก” สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี ……………………………………………..บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขท่ี .………………………………….…......................... 

 ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือผู้ฝาก” โดยเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า       

 ออกใบหุ้นในนามผู้จองซื้อ      

กรณีไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นหรือได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจ านวนหุ้นที่จองซื้อ ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะในนามข้าพเจ้า และจัดส่งตามที่อยู่ที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 

27 พฤศจิกายน 2556 ทางไปรษณีย ์

 

 

RO  
 

   ลงชื่อ ………………………………………………………………………………… ผู้จองซื้อ 

(....................................................................) 

เลขท่ีใบจอง ……………………………………………………… 

 

 
 



 

 

รายชื่อสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ กับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

BROKER 

ผู้ฝากเลขที ่ ชื่อบริษัท ผู้ฝากเลขที ่ ชื่อบริษัท 

002 บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จ ากัด 030 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 

003 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ ากัด  (มหาชน) 032 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด 

004 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด   033 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากัด 

005 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 034 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

006 บริษัทหลักทรัพย์ อัทร จ ากัด  (มหาชน) 038 บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จ ากัด  (มหาชน)     

007 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด 048 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ ากัด (มหาชน) 

008 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จ ากัด  (มหาชน) 200 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

010 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จ ากัด  211 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 

011 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 213 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบ-ีจีเค (ประเทศไทย) จ ากัด 

013 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 221 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ช่ัน พาร์ทเนอร์ จ ากัด (มหาชน) 

014 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) 224 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 

015 บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จ ากัด 225 บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด 

016 บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จ ากัด  (มหาชน) 229 บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากัด 

019 บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จ ากัด 230 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด 

022 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จ ากัด 244 บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากัด 

023 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 247 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จ ากัด 

026 บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ากัด  (มหาชน)      248 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด 

027 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 924 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซยี ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 

029 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน)   

 

SUB-BROKER 

ผู้ฝากเลขที ่ ชื่อบริษัท ผู้ฝากเลขที ่ ชื่อบริษัท 

242 บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จ ากัด   

 

CUSTODIAN 

ผู้ฝากเลขที ่ ชื่อบริษัท ผู้ฝากเลขที ่ ชื่อบริษัท 

236 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 339 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) 

245 ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส  

301 ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. 341 บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) – ผู้รับฝากทรัพย์สิน 345 ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพย์สิน  

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 407 ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น 

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เพื่อการช าระราคาหลักทรัพย์  410 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) – เพื่อบริหารเงิน 

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพย์สิน  411 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

311 ธนาคาร เครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรทแอนด์อินเวสเมนท์แบงก์ 413 ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต จ ากัด สาขากรุงเทพฯ 

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 414 ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จ ากัด สาขากรุงเทพฯ 

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 416 ธนาคารดอยซ์แบงก์ สาขากรุงเทพฯ 

318 บริษัท ดอยซ์ ทรัสตรี จ ากัด 417 ธนาคาร อาร์ เอช บี จ ากัด 

320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพื่อรับฝากทรัพย์สิน 418 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ 

324 ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) 420 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

326 ธนาคาร เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ 421 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 424 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

329 ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 426 ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด สาขากรุงเทพฯ 

334 บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ ากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน) 518 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 

336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) 520 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จ ากัด 

337 ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 521 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัด 

 


