
ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2 

 

 เลขที่ใบจอง     

ใบจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4 (EIC-W4) ของบริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จ ากัด (มหาชน) 
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนตามสิทธิ ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 5 หุ้นสามญัใหม่ จ านวนไม่เกนิ 3,502,517,315 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.15 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) 

ควบคู่กับใบส าคญัแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4 (EIC-W4) จ านวนไม่เกิน 1,556,674,362 หน่วย ในอัตราส่วน 9 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 4 ใบส าคญัแสดงสิทธิ  โดยไม่คดิมูลค่า 
วนัท่ีจองซ้ือ   4 กนัยายน 2560  5 กนัยายน 2560  6 กนัยายน 2560  7 กนัยายน 2560  8 กนัยายน 2560 
 

ขา้พเจา้ (โปรดระบุประเภทผูจ้องซ้ือหุ้น)  
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขท่ีประจ าตวัประชาชน      -                           -                                  -             -        บุคคลธรรมดาท่ีไม่ใช่สัญชาติไทย เลขท่ีใบต่างดา้ว/หนงัสือเดินทาง................................ 
 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล .................................................................    นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ เลขทะเบียนนิติบุคคล........................................... 

ช่ือ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล.................................................................................................................... .......................................................................เพศ   ชาย  หญิง 
บา้นเลขท่ี............................................. หมู่ท่ี............................... ตรอก/ซอย ..................................................................................... ถนน……...................................................................................... 
แขวง/ต าบล ...........................................................................เขต/อ าเภอ ...................................................... จงัหวดั...................................................... รหัสไปรษณีย.์................................................... 
โทรศพัท ์(บา้น)........................................................โทรศพัทมื์อถือ........................................ ...............................สัญชาติ................................................... อาชีพ........ ................................................... 
วนั / เดือน / ปี (วนัจดทะเบียนนิติบุคคล)..................................... เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี............................................ ประเภทการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย     ไม่หักภาษี ณ ท่ีจ่าย    หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

ขา้พเจา้เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั อุตสาหกรรม อีเลค็โทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ตามทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จ านวน.............................................หุ้น ประสงคข์อจองซ้ือและขอให้จดัสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิ รุ่นท่ี 4 (EIC-W4) ของบริษทั อุตสาหกรรม อีเลค็โทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) (“ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ”) ดงัน้ี (จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีจองซ้ือจะเป็นไปตามอตัราส่วน 9 หุ้นสามญั
ใหม่ ต่อ 4 ใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยอตัโนมติัท่ีราคาเสนอขาย 0.00 บาทต่อหน่วย โดยผูจ้องซ้ือไม่ตอ้งกรอกขอ้มูลการจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ)  

รายละเอียดการจองซ้ือ ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น) จ านวนหุ้นท่ีจองซ้ือ (หุ้น) จ านวนเงินท่ีช าระ (บาท) 
  จองซ้ือนอ้ยกว่าสิทธิ 

0.15 
  

  จองซ้ือตามสิทธิท้งัจ  านวน   
  จองซ้ือเกินกว่าสิทธิ   

รวม   

พร้อมกนัน้ี ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าว โดย    เงินโอนเขา้บญัชี     แคชเชียร์เชค็   ดร้าฟท ์   เชค็บุคคล 
เลขท่ีเชค็ / ดร้าฟท ์…………………………..… วนัท่ี………….........………………. ธนาคาร …………………………………………………… สาขา …………………………………………………  

 
  

หากขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหลกัทรัพย ์(หุ้นสามญัเพ่ิมทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิฯ) ดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงให้ด าเนินการดงัต่อไปน้ี: (ผูจ้องซ้ือโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่านั้น) 
 แบบไร้ใบหลกัทรัพย ์ (Scripless): น าหลกัทรัพยเ์ขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตน โดยออกใบหลกัทรัพยต์ามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก” และ

ด าเนินการให้บริษทัหลกัทรัพย ์.........................................................................................................................  สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี ............................................ น าหลกัทรัพยเ์ขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั เพ่ือเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์ ช่ือบญัชี ....................................................................................... เลขท่ี................................................. ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันั้น (ช่ือผูจ้องซ้ือตอ้งตรงกบัช่ือบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์  มิฉะนั้น
จะด าเนินการออกใบหลกัทรัพยใ์นช่ือของผูจ้องซ้ือแทน)  

 น าใบหลกัทรัพยเ์ขา้ฝากบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์ : ให้ออกใบหลกัทรัพยต์ามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหลกัทรัพยเ์ขา้ฝากไวก้บับริษทั ศูนยรั์บ
ฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั โดยน าเขา้บญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพยภ์ายหลงัผูจ้องซ้ือจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมรายการละ 65 บาทไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)  

 แบบรับเป็นใบหลกัทรัพย(์Script): ให้ออกเป็นใบหลกัทรัพยต์ามจ านวนท่ีไดรั้บจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือขา้พเจา้และจดัส่งใบหลกัทรัพยใ์ห้ขา้พเจา้ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ปรากฏในทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 4 กรกฎาคม 
2560  ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัปิดการจองซ้ือหลกัทรัพย ์โดยขา้พเจา้อาจไดรั้บใบหลกัทรัพยภ์ายหลงัจากท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหลกัทรัพยด์งักล่าวเขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและอนุญาตให้ท าการซ้ือขาย
ไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดรั้บจดัสรรหรือไดรั้บจดัสรรไม่ครบเตม็จ านวนท่ีจองซ้ือ ขา้พเจา้ตกลงให้ด าเนินการคืนเงินค่าจองซ้ือ หรือเงินส่วนต่างค่าจองซ้ือโดย 
 ส่งเชค็โดยไปรษณียล์งทะเบียนตามช่ือและท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น 
 โอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร  ธ.ไทยพาณิชย ์  ธ.กรุงเทพ  ธ.กสิกรไทย   ธ.กรุงไทย   ธ.กรุงศรีอยธุยา สาขา.......................................................เลขท่ีบญัชี....................................... ........................ 
 มารับเชค็ดว้ยตนเอง 

ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงว่าจะจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จ านวนดงักลา่วและจะไม่ยกเลิกการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ น้ี หากขา้พเจา้ไม่ส่งมอบใบจองซ้ือหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบร้อยพร้อมช าระค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนภายในก าหนดระยะเวลาการจองซ้ือ หรือหาก เชค็ / แคชเชียร์เชค็ / ดร๊าฟท ์ ท่ีสัง่จ่ายแลว้นั้นไม่ผา่นการ
เรียกเก็บ ให้ถือว่าขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคใ์ชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิ ฯ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไดอ้่านหนงัสือแจง้สิทธิการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และหนงัสือแจง้
การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และยินยอมผกูพนัตามหนงัสือดงักล่าวและท่ีจะไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมภายหนา้อีกดว้ย 

ลงช่ือ......................................................................................................... .......ผูจ้องซ้ือ 
  (............................................................................................................................ .....) 

 

 
  

  
 เลขที่ใบจอง    
วนัท่ีจองซ้ือ   4 กนัยายน 2560  5 กนัยายน 2560  6 กนัยายน 2560  7 กนัยายน 2560  8 กนัยายน 2560 

บริษทั อุตสาหกรรม อีเลค็โทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บเงินค่าจองซ้ือจาก (ช่ือตามใบจอง)....................................................................................................................... ....................เพ่ือจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบั
ใบส าคญัแสดงสิทธิ รุ่นท่ี 4 (EIC-W4) ของอุตสาหกรรม อีเลค็โทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน)  จ านวน..............................................................หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน ............................................................บาท   โดย 
ช าระเป็น   โอนเงินเขา้บญัชี  ( แคชเชียร์เชค็     ดร๊าฟท ์    เชค็บุคคล 
เลขท่ีเชค็ / ดร๊าฟท.์................................................................ วนัท่ี....... ................................................ ธนาคาร............................................................ สาขา..... .............................................................. 

 แบบไร้ใบหลกัทรัพย ์(Scripless) : น าหลกัทรัพยเ์ขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์ สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี   ช่ือบญัชี...............................................................เลขท่ี................... ................................ 
 น าใบหลกัทรัพยเ์ขา้ฝากบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี 600 
 แบบรับใบหลกัทรัพย ์(Script) โดยออกใบหลกัทรัพยใ์นช่ือผูจ้องซ้ือ     

 เจา้หนา้ท่ีผูรั้บมอบอ านาจ .........................................................................................  

ใบจองซ้ือ 1 ใบ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่าน้ัน 

ข้อมูลผู้จองซ้ือ (โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ด้วยตวับรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน) 

การส่งมอบหลักทรัพย์ 

การคนืเงนิค่าจองซ้ือหุ้น (ถ้ามี) 

การลงทุนในหลกัทรัพย์ย่อมมคีวามเส่ียง และก่อนการตดัสินใจจองซ้ือหลกัทรัพย์ 

ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบใบจองซ้ือ 1 ใบ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถอืหุ้นเท่านั้น 

หลักฐานการรับฝากการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนควบคู่ควบคู่กับใบส าคญัแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4 (EIC-W4) ของบริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จ ากัด (มหาชน)  
ผู้จองซ้ือโปรดกรอกข้อความส่วนนีด้้วยตวับรรจงให้ครบถ้วนและชัดเจน 

Z^h0v 

(ผู้จองซือ้โปรดกรอกข้อความสว่นนีด้้วยตวับรรจงให้ครบถ้วนและชดัเจน 



BROKER 

ผู้ฝากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผู้ฝากเลขท่ี ช่ือบริษทั 

002 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ำกดั 030 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 

003 บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 032 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ำกดั 

004 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 034 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

005 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน)  038 บรษิทัหลกัทรพัย ์เออซี ีจ ำกดั (มหำชน) 

006 บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ำกดั (มหำชน) 048 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอรำ่ จ ำกดั (มหำชน) 

007 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั 050 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ำกดั (มหำชน) 

008 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ ำกดั 051 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จ ำกดั 

010 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรร์ลิ ลนิช ์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 200 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

011 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 211 บรษิทัหลกัทรพัย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จ ำกดั 

013 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 213 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท ์จ ำกดั 

014 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จ ำกดั (มหำชน) 224 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) 

015 บรษิทัหลกัทรพัย ์แอพเพลิ เวลธ ์ จ ำกดั (มหำชน) 225 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

016 บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 229 บรษิทัหลกัทรพัย ์เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

019 บรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตำ้ (ประเทศไทย) จ ำกดั 230 บรษิทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ำกดั 

022 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีิตี ้จ ำกดั 244 บรษิทัหลกัทรพัย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จ ำกดั 

023 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพำณิชย ์จ ำกดั  247 บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ  (ประเทศไทย) จ ำกดั 

026 บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 248 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก ้จ ำกดั 

027 บรษิทัหลกัทรพัย ์อำรเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 924 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) 

029 บรษิทัหลกัทรพัย ์กรงุศรอียุธยำ จ ำกดั (มหำชน)   

SUB-BROKER 

236 ธนำคำร ทสิโก ้จ ำกดั (มหำชน) 243 บรษิทัหลกัทรพัย ์เพื่อธรุกจิหลกัทรพัย ์จ ำกดั (มหำชน) 

242 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซติีค้อรป์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  245 ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 

CUSTODIAN 

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

302 ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน)   330 ธนำคำรฮอ่งกงและเซีย่งไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชัน่ 

จ ำกดั (เพื่อตรำสำรหนี้) 

303 ธนำคำรกรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน) – ผูร้บัฝำกทรพัยส์นิ  334 บรษิทัหลกัทรพัยเ์พื่อธรุกจิหลกัทรพัย ์จ ำกดั (มหำชน) (คสัโตเดีย้น) 

304 ธนำคำรฮอ่งกงและเซีย่งไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั  336 ธนำคำรเกยีรตนิำคนิ จ ำกดั (มหำชน)  

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

308 ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) - เพื่อรบัฝำกทรพัยส์นิ  339 ธนำคำร ทสิโก ้จ ำกดั (มหำชน) (เพื่อรบัฝำกทรพัยส์นิ) 

312 ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) จ ำกดั (มหำชน)  340 ธนำคำร เจพมีอรแ์กน เชส (เพื่อคำ้ตรำสำรหนี้) 

316 ธนำคำรไอซบีซี ี(ไทย) จ ำกดั (มหำชน)  343 ธนำคำรซไีอเอม็บ ีไทย จ ำกดั (มหำชน)  

320 ธนำคำรดอยซ ์แบงก ์เอจ ีสำขำกรงุเทพฯ (เพื่อรบัฝำกทรพัยส์นิ)    345 ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) เพื่อรบัฝำกทรพัยส์นิ 

324 ธนำคำรยูโอบ ีจ ำกดั (มหำชน)  425 ธนำคำร กรงุไทย จ ำกดั (มหำชน) (เพื่อลกูคำ้) 

328 ธนำคำรกรงุศรอียุธยำ จ ำกดั (มหำชน)    

 


