
 

 

ใบจองซื้อหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิทั อนันดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุจ านวนไม่เกนิ 833,250,000 หุน้ แก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัสว่นการถอืหุน้ 

มูลคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท ในอตัราสว่น 4 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หุน้สามญัเพิ่มทนุ ราคาเสนอขายหุน้ละ 1.55 บาท 

วนัท่ีจองซ้ือ  22 พฤศจกิายน 2564  23 พฤศจกิายน 2564  24 พฤศจกิายน 2564  25 พฤศจกิายน 2564  26 พฤศจกิายน 2564 

ขอ้มูลผูจ้องซ้ือหุน้ โปรดกรอกขอ้ความในช่องดา้นล่างน้ีใหค้รบถว้น ชดัเจน ตวับรรจง 

เรยีน คณะกรรมการ อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) และ/หรอื บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) (“หลกัทรพัยก์สกิรไทย”) ซึง่เป็นตวัแทนการรบัจองซื้อหุน้ของบรษิทัฯ        

ขา้พเจา้   นาย  นาง  นางสาว  นิตบิคุคล  อื่น ๆ (ระบ ุ__________ ) ชื่อ ____________________________________________________________________________________________________เพศ  ชาย  หญงิ 

 บตัรประจ าตวัประชาชน  ใบต่างดา้ว  หนงัสอืเดนิทาง เลขที ่____________________________________________    เลขทะเบยีนนิตบิคุคล เลขที ่__________________________________________________________________ 

สญัชาต ิ(ประเทศทีน่ิตบิคุคลจดทะเบยีน)_________________________________ วนั/เดอืน/ปี เกดิ (ปี พ.ศ.)/วนัจดทะเบยีนนิตบิคุคล ___________________________ โทรศพัทท์ีต่ดิต่อได ้______________________________________ 

ทีอ่ยู่ใหเ้ป็นไปตามทีอ่ยู่ทีป่รากฏอยู่ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธิไดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุ Right Offering (Record Date) ณ วนัที ่5 พฤศจกิายน 2564  

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษอีากร ________________________________ประเภทของการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  ไม่หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  

ท่านเป็นบคุคลทีม่สีถานภาพทางการเมอืง* /สมาชกิในครอบครวัของบคุคลทีม่สีถานภาพทางการเมอืง** /ผูใ้กลช้ดิ*** กบับคุคลทีม่สีถานภาพทางการเมอืงหรอืสมาชกิในครอบครวัของบคุคลทีม่สีถานภาพทางการเมอืงหรอืไม่  ไม่เป็น  เป็น  

(โปรดระบตุ าแหน่งทางการเมอืง)______________________________________________________________________________________________________________ 
 *บุคคลทีม่สีถานภาพทางการเมอืง หมายถึง ผูด้ ารงต าแหน่งส าคญัหรือเคยด ารงต าแหน่งดงักล่าวในประเทศหรือต่างประเทศ ไดแ้ก่ ประมขุแห่งรฐัหรือรฐับาล รฐัมนตรี เจา้หนา้ทีร่ะดบัสูงของรฐั ศาล องคก์รอิสระ องคก์รอยัการ หรือทหาร ผูด้ ารงต าแหน่งระดบัสูงของรฐัวสิาหกิจหรือหน่วยงานอืน่ของรฐั ผูม้บีทบาทส าคญัในพรรคการเมอืง  

ผูด้ ารงต าแหน่งส าคญัหรือเคยด ารงต าแหน่งดงักลา่วในองคก์ารระหว่างประเทศ และผูท้ีด่ ารงต าแหน่งเทียบเท่าระดบัดงักลา่ว ทัง้นี้ ตามทีเ่ลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิประกาศก าหนดโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

**สมาชิกในครอบครวัของบุคคลทีม่สีถานภาพทางการเมอืง หมายถงึ บดิา มารดา บุตร ผูร้บับุตรบุญธรรม หรือบุตรบุญธรรมของบุคคลทีม่สีถานภาพทางการเมอืง (2) พีน่อ้งร่วมบดิามารดาเดียวกนัหรือพีน่อ้งร่วมบดิาหรือร่วมมารดาเดียวกนัของบุคคลทีม่สีถานภาพทางการเมอืง (3) คู่สมรสหรือผูท้ีอ่ยู่กินดว้ยกนัฉนัสามภีรรยาโดยมไิดจ้ดทะเบียน

สมรสของบุคคลทีม่สีถานภาพทางการเมอืงหรือของบุคคลตาม (1) หรือ (2)  

***ผูใ้กลช้ิด หมายถงึ (1) บุคคลซึง่เป็นผูค้รอบครองหรือดูแลทรพัยส์นิหรือประโยชนอ์ืน่ใดของบุคคลทีม่สีถานภาพทางการเมอืง (2) บุคคลซึง่มคีวามสมัพนัธใ์กลช้ิดอนัเนือ่งมาจากการสรา้งหรือด าเนินความสมัพนัธท์างธุรกิจของบุคคลทีม่สีถานภาพทางการเมอืง 

แหล่งที่มาของรายไดจ้ากต่างประเทศ  ไม่ม ี ม ี(ระบชุื่อประเทศ)_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

แหล่งที่มาของเงนิที่ใชใ้นการจองซ้ือ บคุคลธรรมดา :  เงนิเดอืน   ธุรกิจส่วนตวั   เงนิออม   รายไดจ้ากการลงทนุ   มรดก   อื่นๆ (ระบ)ุ __________________________________________________________________ 

(สามารถตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) นิตบิคุคล     :  เงนิจากการด าเนินธุรกจิ  อื่นๆ (ระบ)ุ _______________________________________________________________________________________________________________   

ขา้พเจา้ถอืหุน้สามญัเดมิตามรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธิไดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน Right Offering (Record Date) ณ วนัที ่5 พฤศจกิายน 2564  มคีวามประสงคข์อจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทนุและขอใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯ ดงันี้   

วิธีการจองซ้ือ จ านวนหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีจองซ้ือ (หุน้) รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น (บาท) จ านวนเงนิที่ตอ้งช าระ (ตวัอกัษร) 

 จองซื้อตามสทิธิท ัง้จ านวน    

 จองซื้อนอ้ยกว่าสทิธิ    

 จองซื้อเกินกว่าสทิธิ (ระบเุฉพาะส่วนเกินสทิธิ)    

รวม    

พรอ้มกนันี้ ขา้พเจา้ขอส่งเงนิค่าจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทนุ ดงักลา่วโดยช าระเป็น 

 เงนิสด/เงนิโอนผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) เขา้บญัชชีื่อ “บมจ.หลกัทรพัยก์สกิรไทย เพือ่จองซื้อหุน้ส าหรบัผูถ้อืหุน้เดมิ” โดยระบรุายละเอยีด Ref.1 เป็นหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั หรอืเลขทีห่นงัสอื

เดนิทาง หรอืเลขทีใ่บต่างดา้ว หรอืเลขทะเบยีนนิตบิคุคล และระบุ Ref.2 เป็นเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 10 หลกั  

 เช็ค/แคชเชยีรเ์ช็ค(เชค็ธนาคาร)/ดรา๊ฟท ์ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) เลขทีเ่ช็ค___________________________ ลงวนัที ่________ พฤศจกิายน 2564  ธนาคาร __________________________________ สาขา 

__________________________ โดยขดีคร่อมเฉพาะส ัง่จ่าย “บมจ.หลกัทรพัยก์สกิรไทย เพือ่จองซื้อหุน้ส าหรบัผูถ้อืหุน้เดมิ” (ในกรณีทีช่  าระค่าจองซื้อหุน้เป็นเช็ค/แคชเชยีรเ์ช็ค/ดรา๊ฟท ์จะตอ้งลงวนัทีไ่ม่เกินวนัที ่25 พฤศจกิายน 2564 และตอ้งยื่นผ่าน

เคานเ์ตอรธ์นาคารก่อนเวลา Clearing ของแต่ละสาขาธนาคาร ของวนัที ่25 พฤศจกิายน 2564 และตอ้งสามารถเรยีกเก็บเงนิไดจ้ากส านกัหกับญัชใีนเขตเดยีวกนัภายในวนัท าการถดัไป) โดยชื่อของเจา้ของเช็คตอ้งเป็นชื่อเดยีวกบัผูจ้องซื้อเท่านัน้   

เมือ่ขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุดงักลา่ว ในการส่งมอบหุน้ ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมใหบ้รษิทัฯ ด าเนินการดงัต่อไปนี้ (ผูจ้องซื้อโปรดเลอืกวธิีใดวธิีหนึ่งเท่านัน้) 

  ใหฝ้ากหุน้สามญัเพิม่ทนุตามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่ผูฝ้าก” และด าเนินการให ้บรษิทั______________________________ สมาชกิผูฝ้ากเลขที ่____________ 

น าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“TSD”) เพือ่เขา้บญัชซีื้อขายหลกัทรพัยข์องขา้พเจา้ชือ่________________________________________เลขทีบ่ญัช ี__________________________________ ซึง่ขา้พเจา้มอียู่กบับรษิทันัน้  

 ใหฝ้ากหุน้สามญัเพิม่ทนุตามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั TSD โดยน าเขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600 (Issuer Account) เพือ่ขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบ

หลกัทรพัยใ์นภายหลงั ผูจ้องซื้อจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนยีมตามที ่TSD ก าหนด) กรณีเลือกรบัหุน้เขา้บญัชีบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชิกเลขที ่600 (Issuer Account) ในช่องน้ี โปรดกรอกขอ้มูลใน “แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งช้ีการเป็นบคุคลสหรฐั (ส าหรบับคุคล

ธรรมดาและนิติบคุคล)” และ “แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบคุคล)” เพื่อน าส่งใหแ้ก่ TSD ทัง้น้ี ในกรณีไม่จดัท าเอกสารตามท่ี TSD ก าหนด หรือมีขอ้บ่งช้ีว่าท่านอาจเป็นบคุคลอเมรกินั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไม่น าฝากหุน้เขา้บญัชี 

600 โดยจะด าเนินการออกเป็นใบหุน้แทน และจะจดัส่งใบหุน้ทางไปรษณีย ์ตามรายละเอยีดในฐานขอ้มูลสมดุทะเบียนรายช่ือผูถ้ือหุน้สามญัท่ีปรากฎ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถ้อืหุน้ท่ีมีสทิธิไดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุน้ 

 ใหอ้อกใบหุน้สามญัเพิ่มทุนตามจ านวนที่ไดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อของขา้พเจา้ และจดัส่งใบหุน้ใหข้า้พเจา้ตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ ณ วนัที่ 5 พฤศจิกายน 2564 (วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date)) ทางไปรษณีย์

ลงทะเบยีน โดยขา้พเจา้ยนิดมีอบหมายใหบ้ริษทัฯ ด าเนินการใด ๆ เพื่อใหก้ารจดัท าใบหุน้และส่งมอบใบหุน้ใหแ้ก่ขา้พเจา้ภายใน 15 วนัท าการ นบัแต่วนัที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ (บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีที่ผูถ้อืหุน้สามญัเพิ่มทุนไม่สามารถขายหุน้สามญั

เพิม่ทนุทีไ่ดร้บัจดัสรรไดท้นัวนัท าการแรกของการซื้อขายหุน้สามญัเพิม่ทนุที่ไดร้บัจดัสรร) 

ในกรณีทีจ่  านวนเงนิทีใ่ชใ้นการช าระค่าจองซื้อ ตัง้แต่ 100,000 บาทขึ้นไป หากผูไ้ดร้บัผลประโยชนท์ีแ่ทจ้รงิ* ไม่ใช่ผูจ้องซื้อ โปรดระบุ_____________________________________________________________________________________________________ 

*ผูไ้ดร้บัผลประโยชนท์ีแ่ทจ้ริง หมายถงึ บุคคลธรรมดาผูเ้ป็นเจา้ของทีแ่ทจ้ริง หรือมอี านาจควบคมุความสมัพนัธท์างธุรกิจของลูกคา้กบัสถาบนัการเงนิหรือผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา 16 หรือบุคคลทีลู่กคา้ท าธุรกรรมแทน รวมถงึบุคคลผูใ้ชอ้ านาจควบคมุนติิบุคคลหรือบุคคลทีม่กีารตกลงกนัทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวงการตรวจสอบ

เพือ่ทราบขอ้เท็จจริงเกีย่วกบัลูกคา้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ในกรณีทีต่อ้งมกีารคนืเงนิค่าจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทนุทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหรอืไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุไม่ครบตามจ านวนทีจ่องซื้อ ขา้พเจา้มคีวามประสงคใ์หค้นืเงนิค่าจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทนุดงันี้ (เลอืกไดเ้พยีงวธิีเดยีวเท่านัน้) (กรณีไม่ระบ ุ ถอืวา่ให ้

ด าเนนิการคนืเงนิค่าจองซื้อหุน้ดว้ยเช็ค) 

 จ่ายเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะส ัง่จ่ายในนามขา้พเจา้ และจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีป่รากฏอยู่ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ณ วนัที ่5 พฤศจกิายน 2564 (วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date)) ท ัง้นี้ ขา้พเจา้ตกลงรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายที่เกีย่วขอ้งทีอ่าจจะ

เกิดขึ้น 

 โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารของขา้พเจา้ตามที่ปรากฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ณ วนัที ่5 พฤศจกิายน 2564 (วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date)) (เฉพาะธนาคารทีก่  าหนด 8 ธนาคาร ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคาร 

กรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารซไีอเอม็บไีทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) และธนาคารยูโอบ ีจ ากดั (มหาชน)) 

ค าเตือน กรณีทีข่อ้มลูทีผู่จ้องซื้อระบไุม่สมัพนัธก์นัหรอืไม่ชดัเจน ตวัแทนรบัจองซื้อขอสงวนสทิธิด าเนินการใหม้กีารคืนเงนิค่าจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทนุดว้ยเช็คขดีคร่อมเฉพาะส ัง่จ่ายในนามผูจ้องซื้อหุน้ ส่งไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีป่รากฏอยู่ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของบรษิทั

ฯ ณ วนัที ่5 พฤศจกิายน 2564 (วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date)) 

ค ารบัรองและขอ้ตกลงของผูจ้องซื้อ 
ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทนุจ านวนดงักลา่ว และจะไม่ยกเลกิการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทนุนี้ แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทนุทีไ่ดก้รอกรายละเอยีดครบถว้นและเอกสารประกอบการจองซื้อทีถ่กูตอ้งเรยีบรอ้ยพรอ้มช าระค่าจองซื้อ หรือหาก
เช็คบคุคล/แคชเชยีรเ์ช็ค/ดรา๊ฟทท์ีส่ ัง่จ่ายแลว้นัน้ไม่ผ่านการเรยีกเก็บ ใหถ้อืว่าขา้พเจา้สละสทิธิในการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทนุดงักลา่ว 
ขา้พเจา้ไดศ้ึกษาขอ้มลูในหนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิทัฯ รวมท ัง้สารสนเทศและเอกสารแนบ (รวมเรยีกว่า “หนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้”) แลว้ และยนิยอมผูกพนัตามเงือ่นไขทีร่ะบใุนเอกสารดงักล่าวรวมท ัง้วธิีการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทนุท ัง้ทีใ่ชบ้งัคบัอยู่และทีจ่ะได ้
มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิในภายหนา้อกีดว้ยขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้เดมิและไดร้บัจดัสรรการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทนุตามสดัส่วนการถอืหุน้ของขา้พเจา้เป็นผูร้บัผลประโยชนท์ีแ่ทจ้รงิในการถอืหุน้ดงักลา่ว 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขา้พเจา้มทีีอ่ยู่นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา  
การลงทนุในหุน้ย่อมมคีวามเสีย่ง และผูจ้องซื้อควรศึกษาและท าความเขา้ใจขอ้มลูในหนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้อย่างรอบคอบก่อนตดัสนิใจจองซื้อหุน้ 
ใบจองซื้อนี้มคีวามส าคญั และผูจ้องซื้อพงึใหค้วามสนใจ การน าส่งใบจองซื้อนี้กระท าโดยลบัเฉพาะและสงวนส าหรบับคุคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ที่ไดร้บัใบจองซื้อนี้ และไม่พงึถูกส่งต่อ หรอืแจกจ่ายไปยงับคุคลอื่นใด (นอกจากทีป่รกึษาทีเ่ป็นวชิาชพีของท่านเอง) หรอืผลติซ า้ในรูปแบบใด ๆ  
ใบจองซื้อนี้และหนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้ทีแ่นบมานี้ไม่ก่อใหเ้กิดหรอืเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอหรอืเชื้อเชญิเพือ่การขายหรอืการออกหลกัทรพัย ์หรอืการชี้ชวนเพือ่การเสนอใหซ้ื้อ หรอืจองซื้อหุน้ใด ๆ  ไม่ว่าในกรณีใดทีก่ารเสนอขายหรอืการชี้ชวนนัน้จะขดัต่อกฎหมาย ใบจองซื้อนี้ควร
ถูกศกึษาควบคู่ไปกบัหนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้ และการขอจองซื้อหุน้ของบรษิทัฯ นัน้จะเกิดขึ้นไดแ้ละไดร้บัการยอมรบัโดยเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของการจองซื้อทีร่ะบใุนหนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้เท่านัน้ 
  
  

 

หลกัฐานการรบัฝากการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทนุของ บริษทั อนันดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) – ผูจ้องซ้ือโปรดกรอกขอ้ความในสว่นน้ีดว้ย 

วนัทีจ่องซื้อ  22 พฤศจกิายน 2564  23 พฤศจกิายน 2564  24 พฤศจกิายน 2564  25 พฤศจกิายน 2564  26 พฤศจกิายน 2564     เลขทีใ่บจอง  ________________________________________________________________________ 
บรษิทัฯ หรอื บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัเงนิจาก (ชื่อตามใบจอง)_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
เพือ่จองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯ จ านวน___________________________________________________ หุน้   รวมเป็นเงนิ ______________________________________________________________________________________ บาท 
โดยช าระเป็น   
 เงนิสด/เงนิโอน  
 เช็ค/แคชเชยีรเ์ช็ค/ดรา๊ฟท ์เลขทีเ่ช็ค ______________________________ ลงวนัที ่____________ พฤศจกิายน 2564 _____ ธนาคาร __________________________ สาขา  ________________________ 
โดยหากผูจ้องซื้อไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุดงักลา่ว ผูจ้องซื้อใหด้ าเนินการ :- 
 ฝากหุน้ในนาม “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” เลขทีส่มาชกิผูฝ้าก_____________บญัชซีื้อขายหลกัทรพัยเ์ลขที่ ________________________________________________________________________________ 
 ฝากหุน้ในนาม “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” โดยน าเขา้บญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 (Issuer Account) เพือ่ขา้พเจา้ 
 ออกใบหุน้ในนามผูจ้องซื้อ ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัทีส่ิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ                             

เจา้หนา้ทีผู่ร้บัมอบอ านาจ   ____  

หมายเหตุ  หากผูจ้องซื้อประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงทีอ่ยู่ทีใ่หไ้ว ้โปรดแจง้การแกไ้ขต่อนายทะเบยีนโดยตรงและจดัส่งใหฝ่้ายปฏบิตัิการหลกัทรพัย์ บริษทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั: 93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภเิษก เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-009-9999  

ลงชื่อ X _______________________________________ผูจ้องซื้อ 

(__________________________________________________) 

เลขทีใ่บจอง ______________________________________________ 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 



 

 

BROKER 

ผูฝ้ากเลขที่ ชื่อบรษิทั ผูฝ้ากเลขที่ ชื่อบรษิทั 

002 บรษิทัหลกัทรพัยท์สิโก ้จ ากดั   032 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบีเีอสท ีจ ากดั (มหาชน) 

  TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED    KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุป๊ จ ากดั  (มหาชน)  034 บรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

  COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.   PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

004 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั   038 บรษิทัหลกัทรพัย ์บยีอนด ์จ ากดั (มหาชน) 

  DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD   Beyond Securities Public Company Limited 

005 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 048 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 

  LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บรษิทัหลกัทรพัย ์เกียรตนิาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 050 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั  

  Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited   ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 051 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอสบไีอ ไทย ออนไลน ์จ ากดั 

  CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.   SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

008 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ ากดั 052 บรษิทัหลกัทรพัย ์จเีอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั  

  ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED   GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND)  LIMITED  

010 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรร์ลิ ลนิช ์(ประเทศไทย) จ ากดั   200 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   

  MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED    MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 211 บรษิทัหลกัทรพัย ์ยูบเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

  KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD. 

013 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  213 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท ์จ ากดั 

  KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.   ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED. 

014 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)  221 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ ัน่ พารท์เนอร ์ จ ากดั (มหาชน) 

  CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.   MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED. 

015 บรษิทัหลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จ ากดั (มหาชน) 224 บรษิทัหลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

  KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั  (มหาชน) 225 บรษิทัหลกัทรพัยซ์ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั  

  THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED                CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD. 

019 บรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั      229 บรษิทัหลกัทรพัย ์เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั 

  YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED    JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED    

022 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีิตี้ จ ากดั 230 บรษิทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ากดั 

  TRINITY SECURITIES CO.,LTD.   GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บรษิทัหลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จ ากดั 244 บรษิทัหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 

  SCB SECURITIES CO.,LTD.   MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บรษิทัหลกัทรพัยยู์โอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน)      247 บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ  (ประเทศไทย) จ ากดั 

  UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.   CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD. 

027 บรษิทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 248 บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซมีโิก ้จ ากดั 

  RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED   KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บรษิทัหลกัทรพัยก์รุงศรี จ ากดั (มหาชน) 924 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 

  KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED   FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน)     

  I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.     

SUB-BROKER 

236 ธนาคาร ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 243 บรษิทัหลกัทรพัย ์เพือ่ธุรกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) 

  TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED    TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซติี้คอรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 245 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

  CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)   TMBThanachart Bank Public Company Limited 

257 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จูเลยีส แบร ์จ ากดั      

  SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO.,LTD.     

CUSTODIAN 

301 ธนาคารซติี้แบงก ์เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES)  329 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

  CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES   TMBThanachart Bank Public Company Limited 

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  330 ธนาคารฮ่องกงและเซีย่งไฮแ้บงกิ้งคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (เพือ่ตราสารหนี้ ) 

  THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.   THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) - ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ 334 บรษิทัหลกัทรพัย ์เพือ่ธุรกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดี้ยน) 

  BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY   TSFC  SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซีย่งไฮ ้แบงกิ้ง คอรป์อเรชัน่ จ ากดั  336 ธนาคารเกียรตนิาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 

  THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.   Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited 

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  337 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

  THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.   TMBThanachart Bank Public Company Limited 

308 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  339 ธนาคาร ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) (เพือ่รบัฝากทรพัยส์นิ) 

  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED   TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์  (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพมีอรแ์กน เชส (เพือ่คา้ตราสารหนี้ ) 

  STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.   JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 

  
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY 

LIMITED 
  

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 

320 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจ ีสาขากรุงเทพฯ - เพือ่รบัฝากทรพัยส์นิ  328 ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) 

  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY 

SERVICES   
  

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

350 บรษิทัหลกัทรพัย ์สยามเวลธ ์จ ากดั 425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพือ่ลูกคา้) 

  SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED   KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

 


