
 

 

                                                                                                                    เลขทีใ่บจอง________________________________  
ใบจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ทอีาร์ซ ีคอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนตามสทิธิ จ านวน 3,423,981,013 หุน้ (มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.125 บาท) ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.125 บาท  
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิในอตัราส่วน 9 หุน้สามญัเดมิ ต่อ 5 หุน้สามญัใหม่ 

วนัทีจ่องซือ้   15 กรกฎาคม 2562   17 กรกฎาคม 2562   18 กรกฎาคม 2562   19 กรกฎาคม 2562   22 กรกฎาคม 2562 
 
 
  

  บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย เลขทีป่ระจ าตวัประชาชน              บุคคลธรรมดาทีม่ใิชส่ญัชาตไิทย เลขทีใ่บต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง.................................... 
  นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย เลขทะเบยีนนิตบุิคคล .................................................................    นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ เลขทะเบยีนนิตบุิคคล.............................................. 

 ชือ่  นาย  นาง  นางสาว  นิตบุิคคล......................................................................................................................................... เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้เลขที.่............................................................ 

 บ้านเลขที.่............................................ หมู่ที.่.............................. ตรอก/ซอย ..................................................................................... ถนน……...................................................................................... 
 แขวง/ต าบล ...........................................................................เขต/อ าเภอ ...................................................... จงัหวดั...................................................... รหสัไปรษณีย.์................................................... 
 โทรศพัท ์(บ้าน)........................................................โทรศพัทม์อืถอื.......................................................................สญัชาต.ิ.................................................. อาชพี........................................................... 
 วนั / เดอืน / ปี (วนัจดทะเบยีนนิตบุิคคล)..................................... เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ.ี........................................... ประเภทการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย       ไม่หกัภาษี ณ ทีจ่่าย     หกัภาษี ณ ทีจ่่าย 
 ขา้พเจา้เป็นผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั ทอีารซ์ ีคอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) ตามทะเบยีนผูถ้อืหุ้น ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุ้นวนัที่ 1 กรกฎาคม 2562 จ านวน.............................................................หุ้น 
ประสงคข์อจองซือ้และขอใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ดงันี้ 

ประเภทการจองซือ้หุน้สามญั   ราคาเสนอขายหุน้สามญั (บาทต่อหุน้) จ านวนหุน้สามญัทีจ่องซือ้ (หุน้) รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ (บาท) 
 จองซือ้น้อยกวา่สทิธทิี่ไดร้บัจดัสรร 

0.125  

  
 จองซือ้ตามสทิธทิี่ไดร้บัจดัสรร   
 จองซือ้เกนิสทิธทิี่ไดร้บัจดัสรร (เฉพาะส่วนเพิม่)   

รวม   
 พรอ้มกนันี้ ขา้พเจา้ขอส่งเงนิค่าจองหุน้สามญัดงักล่าวโดย   เงนิโอน (Bill Payment)       แคชเชยีร์เชค็         ดร๊าฟท์   เชค็บุคคล  
 เลขทีเ่ชค็ / ดร๊าฟท.์.......................................................... วนัที.่...................................................... ธนาคาร...................................................... สาขา..............................................................................  

โปรดช ำระผ่ำนระบบ Bill Payment ของธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) ทัง้กำรโอนเงิน (COMP CODE H140) และช ำระเป็นเชค็ แคชเชียรเ์ชค็ หรือ ดรำ๊ฟท์ 
โดยสัง่จ่ำย  “ บริษัท ทีอำรซี์ คอนสตรคัชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ”   

  
 

หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัยด์งักล่าวแล้ว ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี้: (ผูจ้องซือ้โปรดเลอืกวธิใีดวธิหีนึ่งเท่านัน้) 
 แบบไรใ้บหุน้ (Scripless): น าหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยข์องตน โดยออกหลกัทรพัยต์ามจ านวนที่ได้รบัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้
ฝาก” และด าเนินการใหบ้รษิทัหลกัทรพัย ์……………………..……………………………………….สมาชกิผูฝ้ากเลขที ่                             น าหลกัทรพัย์เขา้ฝากไวก้บั บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเข้าบญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์ ชื่อบญัช ี…………………………………………..……………………เลขที่...……………...................…………….(ช่ือผู้จองซ้ือต้องตรงกบัช่ือ
บญัชีซ้ือขำยหลกัทรพัย ์มิฉะนัน้จะด ำเนินกำรออกใบหุ้นในช่ือของผู้จองซ้ือแทน)  
 น าหลกัทรพัยเ์ขา้ฝากบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์: ใหอ้อกหุน้ส าหรบัหุน้ทีไ่ดร้บัการจดัสรรในนามของ “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และน าหลกัทรพัย์เขา้ฝาก
ไวก้บับรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยน าเขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขที่ 600 เพื่อขา้พเจ้า ทัง้นี้ผูจ้องซื้อต้องกรอกเอกสารเพิม่เตมิประกอบการจองซื้อหุ้น
เฉพาะผูท้ีป่ระสงคจ์ะน าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยแ์ละเอกสารตรวจสอบสถานะ FATCA ใหค้รบถว้นและยื่นพร้อมใบจองหลกัทรพัย์ฉบบันี้ (การถอนเป็นใบหุ้นในภายหลงั ผูจ้องซื้อ
ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามที ่บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด)  

 แบบรบัเป็นใบหุน้ (Script): ใหอ้อกใบหุน้ส าหรบัหุน้ทีไ่ดร้บัจดัสรรในนามของขา้พเจา้ และส่งใบหุน้ใหก้บัขา้พเจา้ตามชือ่และทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยขา้พเจ้า
อาจไดร้บัใบหุน้ภายหลงัจากทีต่ลาดหลกัทรพัยร์บัหลกัทรพัยด์งักล่าวเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและอนุญาตใหท้ าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์  

 

  ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้บัจดัสรรหรอืไดร้บัจดัสรรไมค่รบเตม็จ านวนทีจ่องซือ้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการคนืเงนิคา่จองซือ้ หรอืเงนิสว่นต่างคา่จองซือ้โดย  
   สง่เชค็โดยไปรษณียล์งทะเบยีนตามชื่อและทีอ่ยูท่ ีร่ะบุไวใ้นสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 
   โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร   ธ.ไทยพาณิชย ์   ธ.กสกิรไทย   ธ.กรุงไทย   ธ.ธนชาต   ธ.กรุงศรอียธุยา สาขา......................................................เลขทีบ่ญัช.ี................................................................ 
   มารบัเชค็ดว้ยตนเอง 

ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะจองซือ้หลกัทรพัยจ์ านวนดงักล่าว และจะไมย่กเลกิการจองซื้อหลกัทรพัยน์ี้ แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนทีไ่ดก้รอกรายละเอยีดครบถ้วน และเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ทีถู่กตอ้งเรยีบรอ้ย พรอ้มเชค็ / แคชเชยีรเ์ชค็ / ดร๊าฟท ์/  Bill payment มาถงึบรษิทัภายในระยะเวลาการจองซื้อ หรอืหากเชค็ / แคชเชยีร์เชค็ / ดร๊าฟท์ ทีส่ ัง่จ่ายแล้วนัน้ไม่ผ่านการเรยีกเกบ็ ให้
ถอืว่าขา้พเจา้สละสทิธใินการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ทัง้นี้ ข้าพเจา้ไดอ้่านหนังสอืแจง้สทิธกิารจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัและยนิยอมผูกพนัตาม
หนงัสอืดงักล่าวและทีจ่ะไดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิภายหน้าอกีดว้ย 

 

        ลงชื่อ................................................................................................................ผูจ้องซื้อ 
        (...................................................................................................................... ...........) 
 

 
 

เลขทีใ่บจอง______________________________________ 
 วนัทีจ่องซือ้        15 กรกฎาคม 2562   17 กรกฎาคม 2562   18 กรกฎาคม 2562   19 กรกฎาคม 2562   22 กรกฎาคม 2562 
บรษิทั ทอีาร์ซ ีคอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัเงนิจาก (ชือ่ตามใบจองซือ้)..................................................................................................................................เพื่อจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทั 
ในราคาหุน้ละ 0.125 บาท จ านวน.................................................................................................หุน้ รวมเป็นเงนิ...............................................................................................................................บาท      
โดยช าระเป็น  เงนิโอน (Bill Payment)          แคชเชยีรเ์ชค็        ดร๊าฟท์         เชค็บุคคล 
เลขทีเ่ชค็ / ดร๊าฟท.์................................................................ วนัที.่...................................................... ธนาคาร............................................................ สาขา................................................................... 
 น าหุน้เขา้บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยต์นเอง สมาชกิผูฝ้ากเลขที ่                    ชือ่บญัช.ี.............................................................................................เลขที่...................................................................... 
  น าหลกัทรพัยเ์ขา้ฝากบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมาชกิผูฝ้ากเลขที่ 600 
 แบบรบัใบหุน้ (Script) โดยออกใบหุน้ในชือ่ผูจ้องซือ้                                                  

 เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอ านาจ .........................................................................................  

ข้อมูลผู้จองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษัท ทีอำรซี์ คอนสตรคัชัน่ จ ำกดั (มหำชน) โปรดกรอกข้อควำมในช่องด้ำนล่ำงน้ีด้วยตวับรรจงให้ครบถ้วนชดัเจน  

หลกัฐานการรบัฝากการจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ทอีารซ์ ีคอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) (ผูจ้องซือ้โปรดกรอกขอ้ความส่วนนี้ดว้ยตวับรรจงใหค้รบถว้นและชดัเจน) 

กำรลงทุนในหลกัทรพัยย่์อมมีควำมเส่ียงและก่อนตดัสินใจ
จองซ้ือหลกัทรพัย ์ควรศึกษำข้อมูลอย่ำงรอบคอบ 

การคนืเงนิค่าจองซือ้หลกัทรพัย ์(ถา้ม)ี 

 

การส่งมอบหลกัทรพัย ์(หุน้สามญัเพิม่ทุนควบคู่ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ของบรษิทั) 

 

ใบจองซือ้ 1 ใบ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเท่านัน้ 

สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 
 



 

 

BROKER 

ผู้ฝำกเลขท่ี ช่ือบริษทั ผู้ฝำกเลขท่ี ช่ือบริษทั 

002 บริษทัหลกัทรพัย ์ทิสโก้ จ ำกดั   030 บริษทัหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 

003 บริษทัหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุป๊ จ ำกดั  (มหำชน)  032 บริษทัหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ำกดั     

004 บริษทัหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั   034 บริษทัหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  

005 บริษทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้ำส ์ จ ำกดั (มหำชน) 038 บริษทัหลกัทรพัย ์เออีซี จ ำกดั  (มหำชน)           

006 บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ำกดั  (มหำชน) 048 บริษทัหลกัทรพัย ์ไอร่ำ จ ำกดั (มหำชน) 

007 บริษทัหลกัทรพัย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ำกดั 050 บริษทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ำกดั  

008 บริษทัหลกัทรพัย ์เอเชีย พลสั จ ำกดั (มหำชน) 051 บริษทัหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ำกดั  

010 บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรริ์ล ลินช์ (ประเทศไทย) จ ำกดั   200 บริษทัหลกัทรพัย ์เมย์แบงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

011 บริษทัหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 211 บริษทัหลกัทรพัย ์ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ำกดั 

013 บริษทัหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  213 บริษทัหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท์ จ ำกดั   

014 บริษทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสิน จ ำกดั (มหำชน)  224 บริษทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) 

015 บริษทัหลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จ ำกดั (มหำชน) 225 บริษทัหลกัทรพัย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ำกดั  

016 บริษทัหลกัทรพัย ์ธนชำต จ ำกดั  (มหำชน) 229 บริษทัหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ำกดั 

019 บริษทัหลกัทรพัย ์หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จ ำกดั 230 บริษทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ำกดั 

022 บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนิต้ี จ ำกดั 244 บริษทัหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ำกดั 

023 บริษทัหลกัทรพัย ์ไทยพำณิชย ์จ ำกดั 247 บริษทัหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จ ำกดั 

026 บริษทัหลกัทรพัย ์ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 248 บริษทัหลกัทรพัย ์เคที ซีมิโก้ จ ำกดั 

027 บริษทัหลกัทรพัย ์อำรเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 924 บริษทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) 

029 บริษทัหลกัทรพัย ์กรงุศรี จ ำกดั (มหำชน)   

SUB-BROKER 

236 ธนำคำร ทิสโก้ จ ำกดั (มหำชน) 243 บริษทัหลกัทรพัย ์เพ่ือธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ำกดั (มหำชน) 

242 บริษทัหลกัทรพัย ์ซิต้ีคอรป์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 245 ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 

CUSTODIAN 

301 ธนำคำรซิต้ีแบงก ์เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES)  329 ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) เพ่ือผู้รบัฝำกทรพัยสิ์น 

302 ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน)  330 ธนำคำรฮ่องกงและเซ้ียงไฮ้แบงก้ิงคอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (เพ่ือตรำสำรหน้ี) 

303 ธนำคำรกรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน) - ผู้รบัฝำกทรพัยสิ์น 334 บริษทัหลกัทรพัย ์เพ่ือธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ำกดั (คสัโตเด้ียน)  

304 ธนำคำรฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงก้ิง คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั  336 ธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) 

305 ธนำคำรกรงุไทย จ ำกดั (มหำชน) เพ่ือกำรช ำระรำคำหลกัทรพัย์ 337 ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 

308 ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) เพ่ือรบัฝำกทรพัยสิ์น 339 ธนำคำร ทิสโก้ จ ำกดั (มหำชน) (เพ่ือรบัฝำกทรพัยสิ์น) 

312 ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์  (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 340 ธนำคำร เจพีมอรแ์กน เชส (เพ่ือค้ำตรำสำรหน้ี) 

316 ธนำคำร ไอซีบีซี (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 343 ธนำคำรซีไอเอม็บี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 

320 ธนำคำรดอยซ์แบงก ์เอจี สำขำกรุงเทพฯ – เพ่ือรบัฝำกทรพัยสิ์น 345 ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) เพ่ือรบัฝำกทรพัยสิ์น 

328 ธนำคำรกรงุศรีอยุธยำ จ ำกดั (มหำชน) 425 ธนำคำรกรงุไทย จ ำกดั (มหำชน) (เพ่ือลูกค้ำ) 

     


