
 

ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นในอตัราสว่น 1 หุ้นสามญัเดมิ ตอ่ 0.8819 หุ้นสามญัใหม ่ 

จ านวนไมเ่กิน 1,321,428,571 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 56 บาท 
วนัท่ีจองซือ้       30 กนัยายน 2562              1 ตลุาคม 2562             2 ตลุาคม 2562             3 ตลุาคม 2562             4 ตลุาคม 2562 

ข้อมูลผู้จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง 

ข้าพเจ้า นาย  นาง  นางสาว  นิติบคุคล ช่ือ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
บตัรประจ าตวัประชาชน/ใบตา่งด้าว/หนงัสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบคุคล เลขท่ี.....................................................................................  เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขท่ี (10 ต าแหน่ง) (ข้อมลูท่ีปรากฏตามสิ่งท่ีแนบมาด้วย 3) .................................................................... 
อาชีพ/ประเภทธรุกิจ .....................………….........................ช่ือและสถานท่ีตัง้ของท่ีท างาน / สถานท่ีประกอบกิจการ............................................................................................วนั/เดือน/ปีเกิด (ปี พ.ศ.) (วนัจดทะเบียนนิติบคุคล) .................…………................... 
ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดตอ่ได้ให้เป็นไปตามท่ีปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัท ตามสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น ในวนัท่ี 4 กนัยายน 2562 ซึ่งบริษัทได้รับจากบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัท”)  
ท่ีอยู่ตามบตัรประจ าตวัประชาชนหรือตามทะเบียนบ้าน/ ทะเบียนนิติบคุคล (กรณีไมต่รงกบัท่ีอยู่ท่ีสามารถติดตอ่ได้)............................................................................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่อาศยัในปัจจบุนั(กรณีไมต่รงกบัท่ีอยู่ท่ีสามารถติดตอ่ได้)........................................................................................................................................................................................................................โทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้.......................................................... 
อีเมล์.........................................................................เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี............................................................................... แหลง่ท่ีมาของรายได้จากตา่งประเทศ :  ไมม่ี    มี (ระบช่ืุอประเทศ) ………………………………………………........................ 
แหล่งท่ีมาของเงนิท่ีใช้ในการจองซือ้ (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) :  บุคคลธรรมดา :   เงินออม    ธรุกิจสว่นตวั   เงินเดือน   รายได้จากการลงทนุ/มรดก  อ่ืนๆ (ระบ)ุ ………………………………………….........................................……...... 
 นิติบุคคล :   เงินจากธรุกิจ  อ่ืนๆ (ระบ)ุ  ……………............................................…………………………………………………… 

มีความประสงค์หรือวตัถปุระสงค์ในการท าธรุกรรมเพ่ือขอจองซือ้และขอให้จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทเพ่ือการลงทนุ ท่ีราคา 56 บาทตอ่หุ้น ดงันี ้(อัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 0.8819 หุ้นสามัญใหม่ ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นท่ีเกิดจากการค านวณ ให้ปัด
เศษของหุ้นนัน้ทิง้) 

จ านวนหุ้นท่ีจองซือ้  

(หุ้น) 

ราคาเสนอขาย  

(บาทต่อหุ้น) 

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 

(บาท) 

จ านวนเงนิ 

(ตัวอักษร) 

 56   

พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอสง่หรือด าเนินการให้มีการสง่เงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วโดย  
  โอนเงินสดผา่นระบบ Bill Payment  (โดยช าระได้ท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขา)                                    
  น าฝากเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์ ผา่นระบบ Bill Payment  (โดยช าระได้ท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขา) (โดยเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์ จะต้องลงวนัท่ีไมเ่กินวนัท่ี 2 ตลุาคม 2562 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีในเขต
กรุงเทพมหานครภายในวนัถดัไปเท่านัน้) โดยสัง่จ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด(มหาชน) เพื่อลูกค้าจองซือ้หลักทรัพย์” เลขท่ีเช็ค ............................................... วนัท่ี ............................... ธนาคาร......................................... สาขา ….............................. 
  การโอนเงินผา่นระบบการโอนเงินอตัโนมตัิ (ATS) ส าหรับลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) เท่านัน้                        เงินโอนผา่นระบบบาทเนต (BAHTNET) ส าหรับผู้จองซือ้หุ้นประเภทนิติบุคคลเท่านัน้ 
ในกรณีท่ีผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุไมค่รบเตม็ตามจ านวนหุ้นท่ีจองซือ้ หรือไมไ่ด้รับการจดัสรร หรือผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ่ายเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุมากเกินมลูคา่หุ้นท่ีตนได้รับการจดัสรร บริษัทจะด าเนินการคืนเงินคา่จองซือ้
หุ้นสามญัเพ่ิมทนุสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไมค่รบ โดยไมม่ีดอกเบีย้ และไมม่ีคา่เสียหายใดๆ โดยวิธีการ ดงันี ้(กรุณาเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง): 
 โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารในช่ือของข้าพเจ้า (เฉพาะ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน), ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน), ธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน), ธนาคารทหารไทย จ ากัด 
(มหาชน), ธนาคาร ยูโอบี จ ากัด (มหาชน),ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน),ธนาคาร ธนชาต จ ากัด (มหาชน) หรือ ธนาคาร เกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) เท่านัน้) ระบุช่ือธนาคาร…………………………………สาขา...............................เลขท่ีบัญชี
...................................ประเภท  กระแสรายวนั  ออมทรัพย์ (พร้อมแนบและลงนามรับรองส าเนาถกูต้องหน้าแรกของสมดุบญัชีธนาคารหรือ Bank Statement) โดยจะโอนภายใน 7 (เจ็ด) วนัท าการนบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ (ในกรณีท่ี ช่ือบัญชีรับเงินคืน
ไมต่รงกบัช่ือผู้จองซือ้หุ้น ตามท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นวนัท่ี 4 กนัยายน 2562 หรือมิได้ระบรุายละเอียดอย่างครบถ้วน ตวัแทนรับจองซือ้จะด าเนินการคืนเงินคา่จองซือ้ด้วยเชค็หรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซือ้
หุ้น และจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้น ภายใน 10 (สิบ) วนัท าการ นบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้) 
 จ่ายเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซือ้หุ้นและจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามข้อมลูท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นวนัท่ี 4 กนัยายน 2562 ภายใน 10 (สิบ) วนัท าการ นบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาการ
จองซือ้ โดยผู้จองซือ้หุ้นจะเป็นผู้รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมการโอนเงินหรือคา่ธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างเขตส านกัหกับญัชี หรือตา่งธนาคาร (ถ้ามี) 
 ส าหรับผู้จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน): โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารท่ีลกูค้ามีอยู่กับบริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากัด (มหาชน) โดยการโอนเงินผ่านระบบโอนเงินอตัโนมตัิของของบริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากัด 
(มหาชน)    ท่ีรับจองซือ้โดยอตัโนมตัิ (Automated Transfer System (ATS)) ภายใน 5 (ห้า) วนัท าการนบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้  

หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงัตอ่ไปนี:้  (ผู้จองซือ้หุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้) 
 ในกรณีท่ีมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์: ให้ฝากหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัท.............................................................................................. 

สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี  ............................................................น าหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือเข้าบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนัน้ บัญชีเลขท่ี ………...................…...................................  
ภายใน 7 (เจ็ด) วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้(ช่ือผู้จองซือ้ต้องตรงกบัช่ือบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ มิฉะนัน้จะด าเนินการออกใบหุ้นในช่ือของผู้จองซือ้แทน ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ ซึ่งบริษัทจะไมร่ับผิดชอบ
ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถขายหุ้นท่ีได้รับจดัสรรได้ทนัวนัท่ีหุ้นสามญัของบริษัทฯ เร่ิมท าการซือ้ขายได้ในวนัแรกในตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 

ในกรณีท่ีไม่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ 

 เข้าบัญชี 600: ให้ฝากหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยน าเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิก
เลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า กรณีเลือกรับหุ้น เข้าบญัชี 600 ในช่องนี ้กรุณากรอก “เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองหลกัทรัพย์เฉพาะผู้ ท่ีประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้” ส าหรับผู้จองซือ้หุ้นประเภทบุคคล
ธรรมดา และนิติบคุคล และเอกสาร “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคล” ส าหรับผู้จองซือ้หุ้นประเภทนิติบคุคลเท่านัน้ เพ่ือน าสง่ให้แก่บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ด้วย ในกรณีไม่จัดท า
เอกสารตามท่ีบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด จะด าเนินการออกเป็นใบหุ้นแทน (การขอออกเป็นใบหุ้นสามญัในภายหลงัผู้จองซือ้หุ้นจะต้องเสียคา่ธรรมเนียมตามท่ีบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด)  

 ขอรับใบหุ้น: ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีได้รับจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือของข้าพเจ้าและจดัสง่ใบหุ้นให้ข้าพเจ้าตามช่ือท่ีอยู่ตามฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น วนัท่ี 4 กนัยายน 2562 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วนัท าการ 
นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ ซึ่งบริษัท จะไมร่ับผิดชอบในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถขายหุ้นท่ีได้รับจดัสรรได้ทนัวนัท่ีหุ้นสามญัของบริษัทฯ เร่ิมท าการซือ้ขายได้ในวนัแรกในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ในกรณีท่ีจ านวนเงินท่ีจะใช้ในการช าระคา่จองซือ้ ตัง้แต ่100,000 บาทขึน้ไป โปรดระบผุู้ได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง* ตามประเภทของผู้จองซือ้หุ้น 
ในกรณีท่ีผู้จองซือ้หุ้นเป็นบคุคลธรรมดา  เพ่ือผู้จองซือ้หุ้น  เพ่ือบคุคลอ่ืนโปรดระบ.ุ.......................................................................... ในกรณีผู้จองซือ้หุ้นเป็นนิติบคุคล  เพ่ือผู้จองซือ้หุ้น   เพ่ือบคุคลอ่ืนโปรดระบ.ุ................................................................... 
*ผู้ได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง หมายถึง บคุคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของบญัชีท่ีแท้จริง หรือ มีอ านาจควบคมุความสมัพนัธ์ทางธรุกิจของลกูค้ากบัสถาบนัการเงิน หรือ บคุคลท่ีลกูค้าท าธรุกรรมแทน หรือ บคุคลผู้ใช้อ านาจควบคมุนิติบคุคล 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงวา่จะจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามจ านวนดงักลา่วและจะไมย่กเลิกการจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุนี ้โดยการจองซือ้และการช าระเงินเป็นไปตามรายละเอียดและเง่ือนไขตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีออกและเสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (“หนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ”) หากข้าพเจ้าไมส่ง่ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซือ้ท่ีถกูต้องเรียบร้อยพร้อมช าระคา่จองซือ้ ให้ถือวา่ข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ดงักลา่วโดยไมม่ีเง่ือนไขและไมส่ามารถเพิกถอนได้ และบริษัทและ/หรือตวัแทนรับจองซือ้มีสิทธิปฏิเสธไมร่ับจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุหากผู้จองซือ้ด าเนินการผิดพลาดจากรายละเอียดดงักลา่ว ทัง้นี ้ข้าพเจ้าได้ศกึษาข้อมลูทัง้หมดท่ีเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ในสารสนเทศการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (“สารสนเทศ”) และ/หรือหนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ และยินยอมผกูพนัตามข้อตกลงและเง่ือนไขในสารสนเทศและหนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว และท่ีจะได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในภายหลงัอีก
ด้วย 

ทัง้นี ้หากมลูคา่รวมของจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นระบใุนใบจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุมีจ านวนน้อยกวา่หรือมากกวา่จ านวนเงินท่ีบริษัทโดยตวัแทนรับจองซือ้ได้รับช าระ บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะยึดถือตามจ านวนเงินท่ีบริษัทโดยตวัแทนรับจองซือ้ได้รับช าระ และจะจดัสรร
หุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามจ านวนเงินดงักลา่วให้กบัผู้ ถือหุ้นรายนัน้ 

 
 

หลักฐานการรับใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) (ผู้จองซือ้หุ้น โปรดกรอกข้อความในส่วนนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง)  

วนัท่ีจองซือ้      30 กนัยายน 2562              1 ตลุาคม 2562             2 ตลุาคม 2562             3 ตลุาคม 2562             4 ตลุาคม 2562 ใบจองเลขท่ี ......................................................................................   24 พฤศจิกายน 2558             25 พฤศจิกายน 2558 

บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ช่ือตามใบจอง)............................................................................... เพ่ือจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน) จ านวน ................................................................ หุ้น 
โดยผู้จองซือ้หุ้นตกลงยินยอมช าระเงินคา่จองซือ้ ณ วนัท่ีจองซือ้ท่ีราคาเสนอขาย หุ้นละ 56 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้........................................................................................บาท  
โดยช าระคา่จองซือ้โดย         โอนเงินสดผา่นระบบ Bill Payment    น าฝากเชค็/ แคชเชียร์เชค็/ ดร๊าฟท์ ผา่นระบบ Bill Payment          
                                           การโอนเงินผา่นระบบการโอนเงินอตัโนมตัิ (ATS) ส าหรับลกูค้าของบริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้          เงินโอนผา่นระบบบาทเนต (BAHTNET) ส าหรับผู้จองซือ้หุ้นประเภทนิตบิคุคลเท่านัน้ 
โดย หากผู้จองซือ้ได้รับการจดัสรรหุ้นดงักลา่ว ผู้จองซือ้ให้ด าเนินการ 
  ฝากหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี  ...........................……........................................................................  บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์เลขท่ี ...........................……...................................................... 
  ฝากหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” โดยเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า 
  ออกใบหุ้นในนามผู้จองซือ้ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุ้น 
ในกรณีท่ีผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุไมค่รบเตม็ตามจ านวนหุ้นท่ีจองซือ้ หรือไมไ่ด้รับการจดัสรร หรือได้รับการจดัสรรไมค่รบตามจ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุในสว่นท่ีจองซือ้เกินสิทธิ บริษัทจะด าเนินการคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนสว่น
ท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไมค่รบ โดยไมม่ีดอกเบีย้ และไมม่ีคา่เสียหายใดๆ ดงันี:้ 
 โอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร (โปรดระบ)ุ ................................................. เลขท่ีบญัชี............................................................. สาขา.................................................. ประเภท  กระแสรายวนั  ออมทรัพย์ 
 จ่ายเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซือ้หุ้นและจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามข้อมลูท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นวนัท่ี 4 กนัยายน 2562  
 ส าหรับผู้จองซือ้หุ้นท่ีเป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน): โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารในช่ือของผู้จองซือ้หุ้น โดยอตัโนมตัิ (Automated Transfer System (ATS))  

เจ้าหน้าท่ีผู้รับมอบอ านาจ ......................................................................................................... 
หมายเหต ุ: หากผู้จองซือ้ประสงค์จะเปลีย่นแปลงที่อยู่ที่ให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจดัสง่ไปที่ฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-009-9000 

ใบจองเลขที่  ...............................................................  

การลงทุนในหุ้นมีความเส่ียง ผู้จองซือ้หุ้นควรศึกษาข้อมูลในสารสนเทศ และหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนอย่างรองคอบก่อนตัดสินใจจองซือ้หุ้น 

 

ลงช่ือ …………………….……………………….....................………..……….…ผู้จองซือ้ 
(…………………………….…………..........…...………….…………) 

   

Ticker: GPSC 

ส่ิงที่แนบมาด้วย 2 

ใบจองซือ้ 1 ใบ ต่อ 1 ใบรับรองสิทธิ
การจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่านัน้  Ticker: GPSC 



 

 

BROKER 
ผู้ฝากเลขที่ 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 
ผู้ฝากเลขที่ 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 

002 
บริษัทหลักทรัพย์ทสิโก้ จ ากัด 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 030 

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 
บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 032 

บริษัทหลักทรัพย์ เคทบีี (ประเทศไทย) จ ากัด 
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

004 
บริษัทหลักทรัพย์ ดบีีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 034 

บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 038 

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ ากัด (มหาชน) 
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 
บริษัทหลักทรัพย์ ภทัร จ ากัด  (มหาชน) 
PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 048 

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ ากัด (มหาชน) 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด 
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 050 

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จ ากัด 
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด 
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 051 

บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากัด 
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

010 
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 200 

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 211 

บริษัทหลักทรัพย์ ยบูีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED. 

013 
บริษัทหลักทรัพย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 213 

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด 
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED. 

014 
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พฒันสิน จ ากัด (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 224 

บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 
บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพลิ เวลธ์ จ ากัด 
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 225 

บริษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED. 

016 
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 229 

บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากัด 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 230 

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

022 
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี ้จ ากัด 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 244 

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากัด 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

023 
บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 247 

บริษัทหลักทรัพย์ เครดติ สวิส  (ประเทศไทย) จ ากัด 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD. 

026 
บริษัทหลักทรัพย์ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด  (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 248 

บริษัทหลักทรัพย์ เคท ีซีมิโก้ จ ากัด 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

027 
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 924 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

029 
บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED  

 

SUB BROKER 

236 
ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 243 

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ ากัด (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีค้อร์ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 245 

ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 

301 
ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK N.A.-CUSTODY SERVICES 329 

ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 330 

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (เพื่อตราสารหนี)้ 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)-ผู้ รับฝากทรัพย์สิน 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 334 

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ ากัด (มหาชน) (คัสโตเดีย้น) 
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK. 336 

ธนาคารเกียรตนิาคิน จ ากัด (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 337 

ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 339 

ธนาคาร ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 340 

ธนาคาร เจพมีอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี)้ 
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 343 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 

320 
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจ ีสาขากรุงเทพฯ – เพื่อรับฝากทรัพย์สิน 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES 345 

ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

328 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 425 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

 


