
 ใบจองซ้ือเลขท่ี / Subscription No.  
ใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษทั แกรนด ์แอสเสท โฮเทลส ์แอนด ์พรอพเพอรต้ี์ จาํกดั (มหาชน) 

SUBSCRIPTION FORM FOR CAPITAL INCREASE ORDINARY SHARES OF GRANDE ASSET HOTELS AND PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED 
การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้ผูถื้อหุ้นเดิมจาํนวน 866,711,771 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท ในอตัราส่วนการจองซ้ือ 10 หุ้นเดิม ต่อ 3 หุ้นใหม่ 

OFFERING TO THE EXISTING SHAREHOLDERS FOR THE AMOUNT OF 866,711,771 CAPITAL INCREASE ORDINARY SHARES OF PAR VALUE OF BAHT 1.00 EACH, OFFERED FOR SALE AT BAHT 1.00 EACH  
IN THE SUBSCRIPTION RATIO OF 10 EXISTING ORDINARY SHARES TO 3 NEW ORDINARY SHARES  

 

 

วนัทีย่ ืน่จองซือ้ / Submission Date     
เรยีน คณะกรรมการ บรษิทั แกรนด ์แอสเสท โฮเทลส ์แอนด ์พรอพเพอรต์ี ้จาํกดั (มหาชน) 
To The Board of Directors of Grande Asset Hotels and Property Public Company Limited 
 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/นิตบิุคคล)                                                        ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั ณ วนักําหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้เพือ่สทิธใินการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน  
เมื่อวนัที ่5 มนีาคม 2561 และมสีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวน                                             หุน้.  
 I (Mr./Mrs./Miss/Juristic Person) hereby being an existing shareholder of the Company on the date of fixing the names of 
Shareholders who are entitled to subscribe the capital increase ordinary shares, being March 5, 2018 and entitled to subscribe for                                          ordinary shares. 
ขา้พเจา้ขอจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั แกรนด ์แอสเสท โฮเทลส ์แอนด ์พรอพเพอรต์ี ้จาํกดั (มหาชน) ดงัน้ี 
I hereby subscribe for ordinary shares of Grande Asset Hotels and Property Public Company Limited as follows: 

จาํนวนหุน้ทีจ่องซือ้ 
No. of shares subscribed 

จาํนวนเงนิทีช่าํระ 
Amount (Baht) 

          จองซือ้ตามสทิธทิัง้จาํนวน  /  Subscription for full entitlement   

           จองซือ้ตํ่ากวา่สทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร  /  Subscription for lower than entitlement   

           จองซือ้เกนิกวา่สทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร (เฉพาะสว่นเพิม่)  /  Subscription for more than the entitlement   
                                                                                                                                                               รวม / Total   

พรอ้มน้ีขา้พเจา้ขอสง่เงนิคา่จองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักลา่วทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นกรุงเทพมหานครเทา่นัน้โดย/ I herewith submit for payment of the ordinary shares that could be cashed in Bangkok only: by  
 Bill Payment         เชค็ (ลงวนัทีไ่มเ่กนิ 10 เมษายน 2561) / Cheque (Date not later than 10 April 2018)       แคชเชยีรเ์ชค็ / Cashier Cheque        ดร๊าฟท ์/ Draft                 
     เงนิโอน (ผา่นเคาน์เตอรธ์นาคารเทา่นัน้) / Money Transfer (via Bank’s Counter only)  
 โอนเขา้บญัช ี“บญัชจีองซือ้หุน้ บมจ. แกรนด ์แอสเสท โฮเทลส ์แอนด ์พรอพเพอรต์ี”้ ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาเอก็เชน ทาวเวอร ์บญัชกีระแสรายวนัเลขที ่081-6-004188  
 Credit Account “Subscription A/C for Grande Asset Hotels And Property Public Company Limited”, Krung Thai Bank Public Co., Ltd., Exchange Tower Branch, Current Account No. 081-6-004188 
(ในกรณีทีส่ง่คา่จองซือ้หุน้สามญัดงักลา่ว โดยชาํระเป็นเชค็ หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์จะตอ้งสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากสาํนกัหกับญัชใีนเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วนัทาํการ และเชค็ หรอืแคชเชยีรเ์ชค็  
หรอืดร๊าฟทด์งักลา่วจะตอ้งลงวนัทีใ่นระหวา่งวนัที ่5, 9-10 เมษายน 2561 / In case of payment of the ordinary shares by cheque or cashier cheque or draft, it shall be able to be cleared in Bangkok branches 
within 1 working day and the cheque or cashier cheque or draft should be dated between 5, 9-10 April 2018)  
เลขทีเ่ชค็ / Cheque No.   วนัที ่/ Date            ธนาคาร / Bank             สาขา / Branch                      
โดยสัง่จา่ย “บญัชจีองซือ้หุน้ บมจ. แกรนด ์แอสเสท โฮเทลส ์แอนด ์พรอพเพอรต์ี ้จาํกดั (มหาชน)”/ payable to “Subscription A/C for Grande Asset Hotels And Property Public Company Limited” 
หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักลา่ว ขา้พเจา้ตกลงใหด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี (ผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนเลอืกขอ้ใดขอ้หน่ึง) / 
When I have been allotted the above ordinary shares. I hereby agree to have either one of the following executed (Subscriber must choose one) : 
(1)  แบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) 
   นําหุน้เขา้บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยข์องตนเอง  :  ใหอ้อกใบหุน้สามญัทีไ่ดร้บัจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพือ่ผูฝ้าก” และดาํเนินการใหบ้รษิทัหลกัทรพัย ์
    สมาชกิผูฝ้ากเลขที ่  (ระบุชื่อใดชื่อหน่ึงตามรายละเอยีดทีป่รากฏดา้นหลงัใบจองซือ้หุน้น้ี)     
   นําหุน้สามญัเขา้ฝากไวก้บับรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพือ่บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยซ์ึง่ขา้พเจา้มอียูก่บับรษิทันัน้ บญัชเีลขที ่   
   (ชื่อบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยต์อ้งเป็นชื่อเดยีวกบัชื่อผูจ้องซือ้หุน้เทา่นัน้ มฉิะนัน้ จะดาํเนินการนําหุน้เขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 แทน)  
  To issue the share certificates in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” for the allotted ordinary shares and have (name of broker)      

 Participant no.   (see the list appearing on the back of this subscription form)  
  deposit those shares with Thailand Securities Depository Company Limited for securities trading account number  with which I/We have maintained my/our 

account. (Name of the Subscriber must be the same with Account Name, otherwise shares subscribed will be deposited into Issuer account number 600 for my/our name). 
   นําหุน้เขา้บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์  :  ใหอ้อกใบหุน้สามญัทีไ่ดร้บัจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั” และนําหุน้เขา้ฝากกบับรษิทั    

ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั โดยนําเขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ สมาชกิเลขที ่ 600 เพือ่ขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหุน้ในภายหลงั ผูจ้องซือ้จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมตามที่
บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั กําหนด) 

   To issue the share certificates in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” and deposit those shares with Thailand Securities Depository Company Limited under 
the Issuer account number 600 for my/our name. (For issuing a share certificates later, the Subscriber will be subject to paying fee charged by Thailand Securities Depository Company 
Limited) 

(2)      แบบรบัเป็นใบหุ้น (Script)  
  โดยให้ออกใบหุ้นสามญัที่ได้รบัจดัสรรนัน้ไว้ในชื่อของขา้พเจ้าและจดัส่งใบหุ้นที่ได้รบัจดัสรรให้ข้าพเจ้าตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ในทะเบยีนผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน โดยข้าพเจ้ายนิดมีอบหมายให้บรษิัท             

ดําเนินการใดๆ เพื่อจดัทําและส่งมอบใบหุ้นให้ขา้พเจ้าภายใน 15 วนัทําการนับจากวนัปิดการจองซื้อ โดยขา้พเจ้ารบัทราบว่าขา้พเจ้าอาจได้รบัใบหุน้ล่าช้าหลงัจากที่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย           
รบัหลกัทรพัยข์องบรษิทัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนใหท้าํการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

  To issue the share certificates in my/our name and deliver them to me/us as per the name and address specified in the shareholder register by registered mail.  I/We hereby authorize the Company to 
proceed with all necessary actions to have the share certificates issued and delivered to me/us within 15 business days after the close of the subscription period. I/We also acknowledge that the share 
certificates may be received by me/us after the Stock Exchange of Thailand has approved the Listing and the trading of such securities on the Stock Exchange of Thailand. 

ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงวา่จะรบัหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวนดงักลา่ว หรอืในจาํนวนทีท่า่นจดัสรรให ้และจะไมย่กเลกิการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนน้ี รวมทัง้ยนิยอมรบัคนืเงนิในกรณีทีท่า่นปฏเิสธการจองซื้อ และหากขา้พเจา้
ไม่ส่งใบจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนทีไ่ดก้รอกรายละเอยีดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซื้อทีถู่กต้องเรยีบรอ้ยพรอ้มเชค็/ แคชเชยีรเ์ชค็/ ดร๊าฟท์/ ใบโอนเงนิ/ Bill Payment มาถงึบรษิทัภายในระยะเวลาการจองซื้อ   
หรอืหากเชค็/ แคชเชยีรเ์ชค็/ ดร๊าฟท ์ทีส่ ัง่จ่ายแลว้นัน้ไม่ผา่นการเรยีกเกบ็ ใหถ้อืว่าขา้พเจา้สละสทิธิก์ารจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว นอกจากน้ี ขา้พเจา้ยนิยอมผกูพนัตนเองตามเงื่อนไขขอ้กําหนดและขอ้ความใดๆ   
ในหนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน รวมทัง้ในหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิและขอ้บงัคบัของบรษิทัทีม่อียูแ่ลว้ขณะน้ี และ/หรอืซึง่จะแกไ้ขเพิม่เตมิต่อไปในภายหน้าดว้ย 
I hereby undertake to purchase the above amount of ordinary shares or any amount as allotted to me.  I shall not cancel my subscription, and agree to accept a refund should the subscription be refused.  
If I do not return this duly completed subscription form with payment (Cheque/ Cashier Cheque/ Draft/ Pay-in slip/ Bill Payment) or the Cheque/ Cashier Cheque/ Draft has not been honored, I shall be 
deemed to have not exercised my subscription rights.   Moreover, I agree to the conditions of the right offering as stated in the Information Memorandum concerning the allotment of ordinary shares and 
the conditions as laid down in the Memorandum and Articles of Association of the Company currently in force and/or as may be amended in the future.     
 

ลงชื่อ / Signature     ผูจ้องซือ้หุน้สามญั / Subscriber 
 ( ) 
ในฐานะผูแ้ทนโดยชอบธรรม/ผูร้บัมอบอาํนาจ/ผูม้อีาํนาจลงนามแทนของ / In the capacity as legal representative attorney or authorized signature of  

การลงทนุในหลกัทรพัยมี์ความเส่ียงและก่อนตดัสินใจจองซ้ือหลกัทรพัยค์วรศึกษาข้อมลูอย่างรอบคอบ / 
Please be aware that there is risk involved in securities investment and make sure you have thoroughly studied all information before deciding on the share subscription 

 

หลกัฐานการรบัฝากการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (ผูจ้องซ้ือโปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย) / SUBSCRIPTION RECEIPT (Subscriber please also fills in this portion)  เลขท่ี/No.  
 

บรษิทั แกรนด ์แอสเสท โฮเทลส ์แอนด ์พรอพเพอรต์ี ้จาํกดั (มหาชน) ไดร้บัเงนิจาก (ชื่อตามใบจอง)   
Grande Asset Hotels and Property Public Company Limited received money from (Name of subscriber) 
เพือ่จองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั แกรนด ์แอสเสท โฮเทลส ์แอนด ์พรอพเพอรต์ี ้จาํกดั (มหาชน) / For a subscription of ordinary shares of Grande Asset Hotels and Property Public Company Limited 
จาํนวน/ Amount of  หุน้ / shares ในราคาหุน้ละ 1.00 Baht/ at Baht 1.00 per share รวมเป็นเงนิ / Totalling amount of  บาท / Baht  
โดย / by    Bill Payment       เงนิโอน / Money Transfer  เชค็ / Cheque   แคชเชยีรเ์ชค็ / Cashier Cheque        ดร๊าฟท ์/ Draft 
เลขทีเ่ชค็/ แคชเชยีรเ์ชค็/ ดร๊าฟท/์ Cheque/ Cashier Cheque/ Draft No. วนัที ่/ Dated ธนาคาร / Bank สาขา / Branch  

 

 ออกหุน้สามญัเพิม่ทุนในนาม “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั เพื่อผูฝ้าก” / Issue the share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors”       
เลขทีส่มาชกิฝากเลขที ่/ participant No. เลขทีบ่ญัชซีือ้ขายหุน้/Trading Account No.              

 ออกใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั” โดยเขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600/ Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository 
Company Limited” and deposit those shares with Thailand Securities Depository Company Limited under the Issuer account number 600. 

 ออกใบหุน้ในนามผูจ้องซือ้ / Issue a share certificate in the name of Subscriber 
เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอาํนาจ / Authorized Officer       

(     ) 
 วนัที ่       

หมายเหต ุ : หากผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงทีอ่ยูท่ีใ่หไ้ว ้ โปรดจดัทาํหนงัสอืแจง้การแกไ้ขต่อนายทะเบยีนต่างหาก และจดัสง่ไปทีฝ่า่ยดาํเนินการสว่นกลาง บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั    
เพือ่ผูฝ้าก อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 93 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

Remark   : The subscriber who wishes to change the address, please directly sends the notice of such change to the Central Operation Department, Thailand Securities Depository Company for 
Depositors, The Stock Exchange of Thailand Building 93 Rachadapisek Road, Dindang, Dindang, Bangkok 10400. 



 

BROKER

ผู้ฝากเลขที� ชื�อบริษัท ผู้ฝากเลขที� ชื�อบริษัท

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

002 บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จํากัด  032 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด  

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

003 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี� กรุ๊ป จํากัด  (มหาชน) 034 บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

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

004 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด  038 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน)

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

005 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) 048 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน)

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

006 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด  (มหาชน) 050 บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด 

PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

007 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 051 บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด

CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.

008 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด 052 บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากัด 

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

010 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จํากัด  200 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

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

011 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 211 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด

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

013 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 213 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด

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

014 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 221 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั�น พาร์ทเนอร์  จํากัด (มหาชน)

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

015 บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จํากัด 224 บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED

016 บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จํากัด  (มหาชน) 225 บริษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด 

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

019 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด     229 บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จํากัด

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

022 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี� จํากัด 230 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด

 TRINITY SECURITIES CO.,LTD. GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

023 บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด 244 บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด

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

026 บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด  (มหาชน)     247 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จํากัด

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

027 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 248 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด

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

029 บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จํากัด (มหาชน) 924 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

030 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)   

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.

SUB-BROKER

ผู้ฝากเลขที� ชื�อบริษัท ผู้ฝากเลขที� ชื�อบริษัท

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

236 ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) 243 บริษัทหลักทรัพย์ เพื�อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน)

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

242 บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี�คอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด 245 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

   

   

CUSTODIAN

ผู้ฝากเลขที� ชื�อบริษัท ผู้ฝากเลขที� ชื�อบริษัท

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

301 ธนาคารซิตี�แบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) 329 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 330 ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮ้แบงกิ�งคอร์ปอเรชั�น จํากัด (เพื�อตราสารหนี�)

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

303 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สิน 334 บริษัทหลักทรัพย์ เพื�อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดี�ยน)

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

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮ้ แบงกิ�ง คอร์ปอเรชั�น จํากัด 336 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

305 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 337 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 339 ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) (เพื�อรับฝากทรัพย์สิน)

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

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ไทย) จํากัด (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื�อค้าตราสารหนี�)

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

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED

320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื�อรับฝากทรัพย์สิน 345 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES  THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 425 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (เพื�อลูกค้า)

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

ข้อมูล ณ วันที� 06 พฤศจิกายน  2560

สําหรับการจองซื�อหุ้น

รายชื�อสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ 



 ใบนําฝากพิเศษ Bill Payment Pay-in Slip สาํหรับชาํระค่าจองซือหุ้น "GRAND"

สาขาผู้ รับฝาก/ Branch ........................................วนัท/ี Date....................

ชอืบัญชี : บัญชีจองซือหุ้น บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี ชือผู้จองซือ ……………………………………………………………………….

A/C Name : Subscription A/C for Grande Asset Hotels And Property Public Company Limited Subscriber Name

บมจ. ธนาคารกรุงไทย เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้น (Ref.1) …………………………………………………….

Comp Code :  22888 Registration Number(Ref.1) 

 เลขทีบตัรประชาชน /  หนงัสือเดินทาง/(Ref.2) .....................................

 ใบต่างด้าว/ ทะเบียนนิติบคุคล 

ID Card/ Passport / Alien Card / Company Registration No. (Ref.2) 

กรุณานําเอกสารฉบบันีไปชําระเงินได้ทีธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ทกุสาขาทวัประเทศ โดยไม่มีคา่ธรรมเนียมการชําระเงิน

Please bring along this document and make a payment at all Krung Thai Bank Branches with no charges

หมายเหต ุ: เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (Ref.1) เป็นตวัเลข 10 หลกัเทา่นนั โดยตรวจสอบจากใบรับรองการจองซือหุ้นทแีนบมาพร้อมหนงัสอืแจ้งสทิธิการจองซือหุ้นสามญัเพมิทนุ

Remark : Registration Number (Ref.1), Comprising of 10-digit numbers, is verified by subscription certificate enclosed with Information Memorandum. 

ชือผู้ นําฝาก (Deposit by) ..............................................................................................โทรศพัท์ (Tel) ……………………………………………………

จํานวนเงินเป็นตวัอกัษร (บาท) Amount in Words (Baht)

สําหรับธนาคาร

  เงินสด (Cash)

  เช็ค (Cheque)

เลขทีเช็ค (Cheque No.) ธนาคาร Bank / สาขา Branch จํานวนเงิน / Amount สาํหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร

ผู้ รับเงิน / ผู้ รับมอบอํานาจ

สําหรับลกูค้า

 ใบนําฝากพิเศษ Bill Payment Pay-in Slip สาํหรับชาํระค่าจองซือหุ้น "GRAND"

สาขาผู้ รับฝาก/ Branch ........................................วนัท/ี Date....................

ชอืบัญชี : บัญชีจองซือหุ้น บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี ชือผู้จองซือ ……………………………………………………………………….

A/C Name : Subscription A/C for Grande Asset Hotels And Property Public Company Limited Subscriber Name

บมจ. ธนาคารกรุงไทย เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้น (Ref.1) …………………………………………………….

Comp Code :  22888 Registration Number(Ref.1) 

 เลขทีบตัรประชาชน /  หนงัสือเดินทาง/(Ref.2) .....................................

 ใบต่างด้าว/ ทะเบียนนิติบคุคล 

ID Card/ Passport / Alien Card / Company Registration No. (Ref.2) 

กรุณานําเอกสารฉบบันีไปชําระเงินได้ทีธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ทกุสาขาทวัประเทศ โดยไม่มีคา่ธรรมเนียมการชําระเงิน

Please bring along this document and make a payment at all Krung Thai Bank Branches with no charges

หมายเหต ุ: เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (Ref.1) เป็นตวัเลข 10 หลกัเทา่นนั โดยตรวจสอบจากใบรับรองการจองซือหุ้นทแีนบมาพร้อมหนงัสอืแจ้งสทิธิการจองซือหุ้นสามญัเพมิทนุ

Remark : Registration Number (Ref.1), Comprising of 10-digit numbers, is verified by subscription certificate enclosed with Information Memorandum. 

ชือผู้ นําฝาก (Deposit by) ..............................................................................................โทรศพัท์ (Tel) ……………………………………………………

  เช็ค (Cheque)

ผู้ รับเงิน / ผู้ รับมอบอํานาจจํานวนเงินเป็นตวัอกัษร (บาท) Amount in Words (Baht)

สําหรับธนาคาร

  เงินสด (Cash) เลขทีเช็ค (Cheque No.) ธนาคาร Bank / สาขา Branch จํานวนเงิน / Amount สาํหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร


