
 
 

แบบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได้ 
ของธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ชุดท่ี 1 (TMB-T1) และการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือ 

จากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิส าหรับผู้ถือหุ้นเดมิของธนาคารฯ ท่ีมีรายช่ือในวันก าหนดสิทธิผู้ถือหุ้นท่ีมี 
สิทธิได้รับจดัสรรใบแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันท่ี 27 กันยายน 2562 (“แบบแจ้งความจ านง”) 

 

เรียน คณะกรรมการธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)(“ธนาคารฯ”) 
ข้าพเจ้า นาย  นาง  นางสาว  นิติบคุคล อ่ืนๆ(ระบ.ุ....................) ช่ือ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
บตัรประจ าตวัประชาชน/ใบตา่งด้าว/หนงัสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบคุคล เลขท่ี.....................................................................................เลขทะเบียนผู้ถือหลกัทรัพย์ (10 ต าแหน่ง) (ข้อมลูท่ีปรากฏตามสิ่งท่ีแนบมาด้วย 3).............................................................. 
ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดตอ่ได้ให้เป็นไปตามท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ถือใบแสดงสิทธิ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือใบแสดงสิทธิในวนัท่ี 29 ตลุาคม 2562 และสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับจัดสรรใบแสดงสิทธิในวนัท่ี 27 กันยายน 2562  ซึ่ง
ธนาคารฯ ได้รับจากบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด และในกรณีท่ีมีข้อมูลท่ีแตกต่างกันให้ใช้ข้อมูล ณ วันก าหนดรายช่ือผู้ ถือใบแสดงสิทธิในวันท่ี 29 ตุลาคม 2562 เป็นหลัก  (“ฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นและใบแสดงสิทธิของธนาคารฯ”)  
ท่ีอยู่ตามบตัรประจ าตวัประชาชนหรือตามทะเบียนบ้าน/ ทะเบียนนิติบคุคล (กรณีไมต่รงกบัท่ีอยู่ท่ีสามารถติดตอ่ได้)............................................................................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่อาศยัในปัจจบุนั(กรณีไมต่รงกบัท่ีอยู่ท่ีสามารถติดตอ่ได้)........................................................................................................................................................................................................................โทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้.......................................................... 
อีเมล์..............................................................เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี..................................................อาชีพ..............................แหลง่ท่ีมาของรายได้จากตา่งประเทศ :  ไมม่ี    มี (ระบช่ืุอประเทศ) ………………………………………………........................ 
แหล่งท่ีมาของเงนิท่ีใช้ในการจองซือ้ (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) :  บุคคลธรรมดา :   เงินออม    ธรุกิจสว่นตวั   เงินเดือน   รายได้จากการลงทนุ/มรดก  อ่ืนๆ (ระบ)ุ ………………………………………….........................................……...... 
 นิติบุคคล :  เงินจากธรุกิจ  อ่ืนๆ (ระบ)ุ  ……………............................................…………………………………………………… 
ในฐานะผู้ถือใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพ่ิมทนุท่ีโอนสทิธิได้ของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ชดุท่ี 1 (TMB-T1) (“ใบแสดงสิทธิ”) ข้าพเจ้ามีความประสงคใ์ช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามใบแสดงสิทธิ ในอตัราการใช้สิทธิเท่ากบัใบแสดงสิทธิ 1 หน่วยตอ่ 1 หุ้นสามญั
เพ่ิมทนุของธนาคารฯ ในราคาหุ้นละ 1.40 บาท และ/หรือ ในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนรายช่ือในวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับจดัสรรใบแสดงสิทธิในวนัท่ี 27 กนัยายน 2562 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญั
เพ่ิมทนุสว่นท่ีเหลือจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสทิธิ (โดยการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วเป็นการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีเกินกวา่สิทธิตามใบแสดงสทิธิ) ในราคาหุ้นละ 1.40 บาท 
ข้าพเจ้าได้ท าการระบรุายละเอียดการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามใบแสดงสิทธิ และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุสว่นท่ีเหลือจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ มาไว้เป็นยอดรวมตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

จ านวนหุ้นท่ีใช้สิทธิ/จองซือ้ (หุ้น) ราคาใช้สิทธ/ิจองซือ้ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ (บาท) จ านวนเงนิท่ีช าระ (ตัวอักษร) 
 1.40 บาทต่อหุ้น   

ทัง้นี ้ข้าพเจ้ารับทราบวา่ ภายใต้มติท่ีประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2562 ธนาคารฯ จะจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิท่ีได้จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามใบแสดงสทิธิครบถ้วนแล้วเสร็จก่อน จึงจะท าการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุสว่นท่ีเหลือให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีมีรายช่ือใน
วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับจดัสรรใบแสดงสทิธิในวนัท่ี 27 กนัยายน 2562 ท่ีมีความประสงคใ์ช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุในสว่นท่ีเหลือจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ เป็นล าดบัถดัมา 
พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอสง่หรือด าเนินการให้มีการสง่เงินคา่ใช้สิทธิและ/หรือจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วโดย 
ช าระท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
 เงินสด    เงินโอนหกัจากบญัชีธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี................................ สาขา ..................................... 
 น าฝากเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์ (โดยเช็ค/ แคชเชียร์เชค็/ ดร๊าฟท์ จะต้องลงวนัท่ีไมเ่กินวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2562 และสามารถ

เรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวนัถดัไปเท่านัน้) โดยสัง่จ่าย “บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
บมจ.ธนาคารทหารไทย” เลขท่ีเช็ค .............................................. วนัท่ี .............................................................................. 
ธนาคาร…………………..……........................................ สาขา........................................................................................... 

 เงินโอนผา่นระบบบาทเนต (BAHTNET) เข้าบญัชี “TMB Bank Public Company Limited for subscribers” เลขท่ีบญัชี 001-1-
90338-2 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) (กรุณาแนบหลกัฐานการโอนเงิน)  

ช าระท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคารเกียรตินาคนิ จ ากัด(มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ  
(เฉพาะแจ้งความจ านงผ่านบริษัทหลักทรัพย์ภัทร จ ากัด(มหาชน) เท่าน้ัน) 
 โอนเงินสดผา่นระบบ Bill Payment   
 น าฝากเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์ ผา่นระบบ Bill Payment (โดยเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์ จะต้องลงวนัท่ีไมเ่กินวนัท่ี 21 

พฤศจิกายน 2562 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวนัถดัไปเท่านัน้) โดยสัง่จ่าย 
“บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) เพื่อลูกค้าจองซือ้หลักทรัพย์” เลขท่ีเช็ค ..............................................................
วนัท่ี ...................................... ธนาคาร…………………..……............. สาขา....................................................................... 

 การโอนเงินผา่นระบบการโอนเงินอตัโนมตัิ (ATS) ส าหรับลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) เท่านัน้ 
 เงินโอนผา่นระบบบาทเนต (BAHTNET) ส าหรับผู้จองซือ้หุ้นประเภทนิติบุคคลเท่านัน้  เข้าบญัชี “ Phatra for Clients for 

Securities Subscriptions” เลขท่ีบญัชี 100-0033-942 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

 
ช าระท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาในกรุงเทพมหานคร 
 เงินสด   เงินโอนหกัจากบญัชีธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี................................ สาขา ........................................ 
 น าฝากเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์ (โดยเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์ จะต้องลงวนัท่ีไมเ่กินวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2562 และสามารถ
เรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวนัถดัไปเท่านัน้) โดยสัง่จ่าย “บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
บมจ.ธนาคารทหารไทย” เลขท่ีเชค็ .............................................. วนัท่ี ..................................................................................
ธนาคาร…………………..……........................................ สาขา............................................................................................... 

การช าระเงนิส าหรับจองซือ้ประเภทนักลงทุนสถาบัน 
(เฉพาะแจ้งความจ านงผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) เท่าน้ัน) 
 เงินโอนผา่นระบบบาทเนต (BAHTNET) เข้าบญัชี “Phatra for Clients for Securities Subscriptions” เลขท่ีบญัชี 100-0033-

942 ธนาคารเกียรตินาคนิ จ ากดั (มหาชน) 
 ช าระด้วยเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์ (โดยเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์ จะต้องลงวนัท่ีไมเ่กินวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2562 และ

สามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวนัถดัไปเท่านัน้) โดยสัง่จ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร 
จ ากัด(มหาชน) เพื่อลูกค้าจองซือ้หลักทรัพย์” เลขท่ีเชค็ .............................................. วนัท่ี ...................................... 
ธนาคาร…………………..……............. สาขา....................................................................... 

 
 

ในกรณีท่ีข้าพเจ้าใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามสิทธิ และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุสว่นท่ีเหลือจากการใช้สทิธิตามใบแสดงสิทธิ และข้าพเจ้าไมไ่ด้รับการจดัสรรหุ้นสามญัท่ีจองซือ้ตามสิทธิ และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุสว่นท่ีเหลือจากการใช้สทิธิตามใบแสดง
สิทธิ และ/หรือ ได้รับการจดัสรรไมค่รบถ้วนตามจ านวนท่ีจองซือ้ตามสิทธิ และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุสว่นท่ีเหลือจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ ข้าพเจ้าตกลงรับเงินคืน โดยให้ธนาคารฯ ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้(โปรดเลือกวธีิใดวธีิหน่ึงเท่านัน้) 
 โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารในช่ือของข้าพเจ้า ช่ือธนาคาร..................................สาขา...............................เลขท่ีบญัชี...................................ประเภท  กระแสรายวนั  ออมทรัพย์ (พร้อมแนบและลงนามรบัรองส าเนาถกูต้องหน้าแรกของสมดุบญัชีธนาคารหรือ 
Bank Statement) โดยจะโอนภายใน 7 (เจด็) วนัท าการนบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาแจ้งความจ านง (ในกรณีท่ี ช่ือบญัชีรับเงินคืนไมต่รงกบัช่ือผู้จองซือ้หุ้น ตามท่ีปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นและใบแสดงสิทธิของธนาคารฯ หรือมิได้ระบรุายละเอียดอย่างครบถ้วน ตวัแทนรับ
แจ้งความจ านงจะด าเนินการคืนเงินคา่จองซือ้ด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผู้แจ้งความจ านงและจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นและใบแสดงสิทธิของธนาคารฯ ภายใน 10 (สิบ) วนัท าการ นบัแตว่นั
สิน้สดุระยะเวลาแจ้งความจ านง (กรณีแจ้งความจ านงผ่านบริษัทหลกัทรพัย์ภทัร จ ากดั (มหาชน) บญัชีธนาคารเฉพาะ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน), ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน), 
ธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน), ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน), ธนาคาร ยูโอบี จ ากดั (มหาชน),ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน),ธนาคาร ธนชาต จ ากดั (มหาชน) หรือ ธนาคาร เกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) เทา่นัน้)  
 เฉพาะแจ้งความจ านงผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จ ากัด(มหาชน): จ่ายเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เชค็ ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผู้แจ้งความจ านงและจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามข้อมลูท่ีปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นและใบแสดงสิทธิของธนาคารฯ 
ภายใน 10 (สิบ) วนัท าการ นบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาแจ้งความจ านง โดยผู้จองซือ้หุ้นจะเป็นผู้รบัผิดชอบคา่ธรรมเนียมการโอนเงินหรือคา่ธรรมเนียมการเรียกเก็บเชค็ตา่งเขตส านกัหกับญัชี หรือตา่งธนาคาร (ถ้ามี) 
ส าหรับลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน): โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารท่ีลกูค้ามีอยู่กบับริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) โดยการหกัจากบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) ท่ีรับจองซือ้โดยอตัโนมตัิ (Automated Transfer System 
(ATS)) ภายใน 5 (ห้า) วนัท าการนบัแตว่นัใช้สิทธิ 
หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงัตอ่ไปนี:้  (โปรดเลือกวธีิใดวธีิหน่ึงเท่านัน้) 
ในกรณีท่ีมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์:  
 ให้ฝากหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัท........................................................................... สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี  ......................................................  

น าหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รบัฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ซึ่งข้าพเจ้ามอียู่กบับริษัทนัน้ บญัชีเลขท่ี ………............…...................................  ภายใน 7 (เจ็ด) วนัท าการ นบัจากวนัใช้สทิธิ 
(ช่ือผู้จองซือ้ต้องตรงกบัช่ือบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ มิฉะนัน้จะด าเนินการออกใบหุ้นในช่ือของผู้จองซือ้แทน ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัใช้สทิธิ ซึ่งธนาคารฯ จะไมร่ับผิดชอบในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถขายหุ้นท่ีได้รับจดัสรรได้ทนัวนัท่ีหุ้นสามญัของธนาคารฯ 
เร่ิมท าการซือ้ขายได้ในวนัแรกในตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 

ในกรณีท่ีไมม่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์: 
 เข้าบัญชี 600: ให้ฝากหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยน าเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขท่ี 

600 เพ่ือข้าพเจ้า กรณีเลือกรับหุ้น เข้าบญัชี 600 ในช่องนี ้กรุณากรอก “แบบสอบถามเพ่ือหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบคุคลสหรัฐฯ (บคุคลและนิติบคุคล) เฉพาะผู้ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account)” ส าหรับผู้จองซือ้หุ้นประเภทบุคคล
ธรรมดา และนิติบคุคล และเอกสาร “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคล” ส าหรับผู้จองซือ้หุ้นประเภทนิติบคุคลเท่านัน้ เพ่ือน าสง่ให้แก่บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ด้วย ในกรณีไมจ่ดัท าเอกสาร
ตามท่ีบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด จะด าเนินการออกเป็นใบหุ้นแทน (การขอออกเป็นใบหุ้นสามญัในภายหลงัผู้จองซือ้หุ้นจะต้องเสียคา่ธรรมเนียมตามท่ีบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด)  

 ขอรับใบหุ้น: ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีได้รับจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือของข้าพเจ้าและจดัสง่ใบหุ้นให้ข้าพเจ้าตามช่ือท่ีอยู่ตามฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นและใบแสดงสิทธิของธนาคารฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วนัท าการ นับจากวนัใช้สิทธิ ซึ่งธนาคารฯ จะไม่
รับผิดชอบในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถขายหุ้นท่ีได้รับจดัสรรได้ทนัวนัท่ีหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารฯ 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 าระเงินเป็นไปตามรายละเอียดและเง่ือนไขตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามการใช้สทิธิของ
ใบแสดงสิทธิ และหุ้นสามญัเพ่ิมทนุสว่นท่ีเหลือจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ(“หนงัสือแจ้งการจดัสรร”) หากข้าพเจ้าไมส่ง่แบบแจ้งความจ านงท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซือ้ท่ีถกูต้องเรียบร้อยพร้อมช าระคา่จองซือ้ ให้ถือวา่ข้าพเจ้าสละ
สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วโดยไมม่ีเง่ือนไขและไมส่ามารถเพิกถอนได้ และธนาคารฯ และ/หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงมีสิทธิปฏิเสธไมร่ับจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุหากผู้จองซือ้ด าเนินการผิดพลาดจากรายละเอียดดงักลา่ว ทัง้นี ้ข้าพเจ้าได้ศกึษาข้อมลู
ทัง้หมดท่ีเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุในสารสนเทศการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ และ/หรือหนงัสือแจ้งการจดัสรร และยินยอมผกูพนัตามข้อตกลงและเง่ือนไขในสารสนเทศและหนงัสือแจ้งการจดัสรรดงักลา่ว และท่ีจะได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในภายหลงัอีกด้วย 
ทัง้นี ้หากมลูคา่รวมของจ านวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นระบใุนใบจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุมจี านวนน้อยกวา่หรือมากกวา่จ านวนเงินท่ีธนาคารฯ โดยตวัแทนรับแจ้งความจ านงได้รับช าระ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะยึดถือตามจ านวนเงินท่ีธนาคารฯ โดยตวัแทนรับแจ้งความจ านงได้รับ
ช าระ และจะจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามจ านวนเงินดงักลา่วให้กบัผู้ถือหุ้นรายนัน้ 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
 

หมายเหตุ : หากผู้จองซือ้ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจดัสง่ไปที่ฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-009-9000  

Ticker: GPSC 

ส่ิงที่แนบมาด้วย 2 

แบบแจ้งความจ านง 1 ใบ  
ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ 

การลงทนุในหุ้นมีความเสี่ยง ผู้จองซ้ือหุ้นควรศึกษาข้อมูลในสารสนเทศ  

และหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิม่ทนุอย่างรองคอบก่อนตัดสินใจจองซ้ือหุ้น 

ลงช่ือ …………………….……………………….....................………..……….…ผู้แจ้งความจ านง 
(…………………………….…………..........…...………….…........………) 

 
 
 

วนัท่ีแจ้งความจ านง................................... 

ลงช่ือ (ตวับรรจง) …………………….……………………….....................………..……….…เจ้าหน้าท่ีผู้รบัเอกสารและรับช าระเงิน  
ธนาคาร / บริษัทหลกัทรัพย์ ................................................................................................. สาขา .............................................. 
 
 

เลขที่ใบแจ้งความจ านง...................................................... 



 

 

 

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 คิงส์ฟอร์ด จ ากัด (มหาชน) KINGSFORD SECURITIES PUBLIC 
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 

052 
บริษัทหลักทรัพย์ จเีอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากัด 
GMO-Z com Securities (Thailand) 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) 

 


