
ใบจองซือ 1 ใบต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านัน / One Subscription Form per One Shareholder Register No. Only เลขทีจ่อง/Subscription Form No…………………………………..ใบ 

 

ใบจองซือหุ้นสามัญเพมิทุน ของ บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) 

Subscription Form for New Ordinary Shares of Tongkah Harbour Public Company Limited 

การเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนต่อผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จาํกดั (มหาชน)   จาํนวน 317,867,620 หุ้น 

มูลค่าทตีราไวหุ้้นละ 0.92 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ  บาท เสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมในอตัราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ 

Offering to existing shareholders of 317,867,620 new ordinary shares (the “Shares”) at a ratio of 5 existing share for 1 new ordinary share with a par value of Baht 0.92 per share at the offering price of Baht 4 per share 

วนัทจีองซือ           กนัยายน 2564 /20th September 2021                 21 กนัยายน 2564 /21st  September 2021                  22 กนัยายน 2564/22nd September 2021                 23 กนัยายน 2564 /23rd September 2021                  24 กนัยายน 2564 /24th September 2021                      

ขอ้มูลผูจ้องซือหุ้น โปรดกรอกขอ้ความในช่องดา้นล่างนีให้ครบถว้น ชดัเจน ตวับรรจง 

เรียน คณะกรรมการ บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) / To Board of Directors of Tongkah Harbour Public Company Limited (“the Company”) 

ขา้พเจา้/ I/ We               นาย/Mr.          นาง/Mrs.           นางสาว/Miss          นิติบุคคล/Company ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................  

เลขทะเบียนผูถ้ือหุ้นเลขที / Registration No. …………………………………………….……………………………………….…………… โทรศพัทท์ตีิดต่อได ้/ Tel. ………………………………………………………………………………………..….………….…… 

บตัรประจาํตวัประชาชน / ใบต่างดา้ว / หนงัสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล (ID Card /Work Permit/ Passport/ Juristic ID) เลขท ี/ No. …………………………………………………..……………………………………………………………………………….....…... 

ทอียู่ / Address …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขา้พเจา้มีหุ้นเดิมของ บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จาํกดั (มหาชน) ตามทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัที 9 สิงหาคม 2564 จาํนวน / According to the Share Register Book as of  9th August 2021, I/We own …………………………...……………………………..……………. หุ้น / shares 

มีสิทธิในการจองซือหุ้นสามญัเพมิทุนของบริษทั จาํนวน / and have the rights to subscribe to the new ordinary shares of the Company for …………………………………………. หุ้น / shares 

ขา้พเจา้มีความประสงคข์อจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จาํกดั (มหาชน) ดงันี  

/ I/We wish to subscribe for the new ordinary shares of the Company as follows : 

จาํนวนทีจองซือ (หุ้น) / 

No. of shares subscription (Shares) 

จาํนวนเงนิทีชาํระ (บาท) / 

Total Payment Amount (Baht) 

           จองซือตามสิทธิทงัจาํนวน / Subscription for full of the entitlement            โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หนึง 

           จองซือนอ้ยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement            / Choose one only 

  

           จองซือเกินกวา่สิทธิ (ระบุเฉพาะจาํนวนทีจองเกินสิทธิ) / Subscription for more than the entitlement (Specify the excess proportion only)   

                                                                                                                                            รวมจองซือทงัสิน / Total Subscription   

พร้อมกนันี ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซือหุ้นสามญัดงักล่าวโดยชาํระเป็น / I/ We enclose my/our payment by         เงินสด/Cash        เช็ค /Cheques         แคชเชียร์เช็ค / Cashier Cheques   เลขทเีช็ค / Cheques No……………………..ธนาคาร / Bank ……………………..… 

       เงินโอนเขา้บญัชี / Pay-in โดยสงัจ่าย “บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์ (เพือรับชาํระเงินเพิมทุน)” เลขทบีญัชี 0063535346  ประเภทบญัชีกระแสรายวนั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) / Payable to “TONGKAH HARBOUR PUBLIC COMPANY LIMITED”Account number 

0063535346, Current Account, Kasikornbank Public Company Limited.  

เมือขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพมิทุนดงักล่าว ในการส่งมอบหุ้นขา้พเจา้ตกลงให้บริษทัดาํเนินการดงัต่อไปนี (โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หนึง) If  I/We am/are allotted the said Shares, I/We agree to have either of the following processed by the Company  

ให้ฝากใบหุ้นสามญัตามจาํนวนทีไดร้ับการจดัสรรนนัไวใ้นชือ “บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกัด เพอืผูฝ้าก” และดาํเนินการให้ บริษทั ............................................................................................... สมาชิกผูฝ้ากเลขที .............................................. 

นาํหุ้นเขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพือเขา้บญัชีซือขายหลกัทรัพย ์เลขที ......................................................ชือ/Name………………….…………………………….…………………….. ซึงขา้พเจา้มีอยู่กบับริษทันนั / Issue a 

share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor” for the allotted Shares and assign for Participant name ................................................................................................ TSD member no. ...................................................... 

To deposit the said Shares with the Thailand Securities Depository Co., Ltd. (“TSD”) for my/our securities a/c no. ................................................................................................................................... maintained at the said TSD member company. 

ให้ฝากใบหุ้นสามญัตามจาํนวนทีไดร้ับการจดัสรรนนัไวใ้นชือ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกัด” และนาํหุ้นเขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั โดยนําเขา้บญัชีของบริษทัที ออกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขที 600 เพอื

ขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพยใ์นภายหลงัผูจ้องซือหุ้นจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราที บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั กาํหนด / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.” For the allotted 

Shares and deposit the said Shares with TSD under issuer account for my name account number 600 (for issuing a Share certificate later, subscriber shall pay the fees as specified by TSD) 

ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจาํนวนทีไดรั้บจดัสรรนนัไวใ้นชือของขา้พเจา้และจดัส่งใบหุ้นให้ขา้พเจา้ตามชือทีอยู่ทรีะบไุวใ้นทะเบียนผูถื้อหุ้นทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยขา้พเจา้ยนิดีมอบหมายให้บริษทัดาํเนินการใดๆ เพือทาํให้การจดัทาํใบหุน้และส่งมอบใบหุ้น

ให้แก่ขา้พเจา้ภายใน 15 วนัทาํการ นบัจากวนัปิดการจองซือหุ้น / Issue a share certificate in my/our name for the allotted Shares and deliver the share certificate to me/us by registered mail according to the address stated in the shareholder register. I/We agree to 

have the Company do the necessary to have the share certificate issued and delivered to me/us within 15 business days from the closing date of the subscription period. 

ในกรณีจองซือเกินกว่าสิทธิและขา้พเจา้ไม่ไดร้ับการจดัสรรหุ้นสามญัทีจองซือเกินกว่าสิทธิ หรือ ไดร้บัการจดัสรรไม่ครบถว้นตามจาํนวนทีจองซือเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆ ขา้พเจา้ตกลงรับเงินคืน โดยให้บริษทัดาํเนินการคนืเงินค่าจองซือหรือเงินส่วนต่างค่าจอง

ซือ   โดยผูจ้องโปรดระบขุอ้มูลดังต่อไปนี โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารประเภท ออมทรัพย ์/ กระแสรายวนั /(ผู้จองเกนิสิทธิจะต้องแนบสําเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคารของ ธ.ไทยพาณชิย์, ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย, หรือ ธ.กรุงไทย พร้อมกับเอกสารทังหมดให้ครบถ้วน) If 

I/We have not been allotted the Shares or have been allotted lower than subscription amount, I/we agree to have the payment or excess payment returned to me/us by made a wire transfer to my/our bank account as the information below (The Subscribers must attach 

a copy of bank account passbook of SCB, BBL, KBANK or KTB with all documents.) 

             ธ.ไทยพาณิชย ์/ SCB                 ธ.กรุงเทพ / BBL                ธ.กสิกรไทย / KBANK              ธ.กรุงไทย / KTB     สาขา / Branch ………………..……………………………… เลขบญัชี / Account Number..............................................................................  

ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงว่าจะจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนนี แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนทีได้กรอกรายละเอียดครบถว้นเรียบร้อยพร้อมเงินโอนเขา้บญัชี มาถึงบริษทัภายในระยะเวลาการจองซือ           

ให้ถือวา่ขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะใช้สิทธิจอง และขา้พเจา้ยินยอมรับเงินคืน ขา้พเจา้ไดอ้่านหนงัสือแจง้การจดัสรรหุ้นเพมิทุน บริษทั ทุ่งคา ฮาเบอร์ จาํกดั (มหาชน) และยินยอมผูกพนัตามหนงัสือแจง้การจดัสรรฯ ดงักล่าว และทีจะไดม้ีการแกไ้ขเพมิเตมิในภาย

ภาคหนา้ดว้ย 

I/We hereby undertake to buy the said Shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If I/we do not return this duly completed subscription form with payment has not been honored within the subscription period. I/We may be 

deemed to have not exercised my/our subscription rights and receive the payment back. I/We agree to bind on conditions and any notifications specified in the notification of subscription rights for newly issued ordinary shares of Tongkah Harbour Public Company 

Limited, including the amendment of those in the future. 

 การลงทุนในหุ้นยอ่มมีความเสียง / Please be aware of the risk involved in stock investment                                                                                                                                ลงชือ………..............................................................................ผูจ้องซือ / Subscriber 

 ก่อนการตดัสินใจจองซือหลกัทรัพย ์ควรศกึษาขอ้มูลอยา่งรอบคอบ / Please read the relevant information carefully before subscription                                                          (………..............................................................................) 

การประเมินความเสียงทียอมรับได้ (Suitability Test) เพอืจองซือหุ้น / Suitability Test for share subscription 

1.ขา้พเจา้ไดผ่้านการทาํแบบประเมิน Suitability Test มาแลว้ และรับทราบระดบัความเสียงทียอมรบัได้ของขา้พเจา้แลว้ / I/we already conducted Suitability Test, and I/we acknowledge my/our risk tolerance level. 

2.ขา้พเจา้รับทราบระดบัความเสียงของหุ้นสามญัทีขา้พเจา้จะจองซือครงันี I/We acknowledge risk level of share I/we will subscribe for. 

ทงันี หากผลการประเมิน Suitability Test ของขา้พเจา้ออกมาว่า ขา้พเจา้ไม่เหมาะสมกบัการจองซือหุ้นในครังนี ขา้พเจา้ยงัยนืยนัและประสงคที์จะจองซือหุ้นสามญัในครังนี และไดล้งลายมือชือเพอืยืนยนัในฐานะผูจ้องซือดา้นล่าง โดยขา้พเจ้ารับทราบว่า การลงทุนในหุ้น

สามญัครงันีไม่เหมาะสมกบัระดบัความเสียงทขีา้พเจา้ยอมรับไดต้ามผลประเมิน Suitability Test / If the result of Suitability Test indicates that this share investment does not match my/our risk tolerance level, I/we still wish to subscribe for this share. I will put my 

signature below to confirm my intention for this share subscription. I/We acknowledge that this share investment does not match my risk tolerance level in accordance with the result of suitability test.                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ลงชือ………..............................................................................ผูจ้องซือ / Subscriber 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (………..............................................................................) 

หลกัฐานการรับฝากการจองซือหุ้นสามญัเพมิทุนของบริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จาํกดั (มหาชน) (บริษทัฯ) (ผูจ้องซือ โปรดกรอกขอ้ความในส่วนนีดว้ย) 

วนัทีจองซือ / Subscription Date ………………………………………………………………………….                                                                                                                        ใบจองซือเลขท ี/ Subscription No. 

…………………………………………………………. 

ผูจ้ดัจาํหน่ายไดร้บัเงินจาก / Underwriter received payment from ……………………………………………………………………………………………………… เพือจองซือหุ้นสามญัเพมิทุนของบริษทั จาํนวน / For a subscription of the ordinary shares of the 

Company of …………………………….……….……………….. หุ้น / Share ในราคาหุ้นละ   บาท / at Baht 4 per share  รวมเป็นเงิน / totaling of …………………………..…………………………  บาท /Baht 

โดยชาํระเป็น / made payable by                    เงินโอน / Pay-in              เช็ค /Cheques           แคชเชียร์เช็ค / Cashier Cheques         เงินสด/Cash 

  ลงวนัท ี/ Date ……………………………………….……..  ธนาคาร / Bank ……………………..…………..……………………….  สาขาทโีอน / Branch ………………………………………………………. เลขทเีช็ค / Cheques No……………………………….. 

โดยหากผูจ้องซือไดร้ับการจดัสรรหุ้นให้ดาํเนินการดงัต่อไปนี / If the subscriber receives the allocation of the aforesaid shares, the subscriber requests as follow : 

        ออกใบหุ้นในนาม “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพือผูฝ้าก” เลขทีสมาชิกผูฝ้าก  ....................................................................................... บญัชีซือขายหลกัทรัพยเ์ลขท.ี....................................................................................................................... 

        / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor” Participant number ............................................................................ Securities trading account number. ............................................................................................ 

        ออกใบหุ้นในนาม “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั” โดยนาํเขา้บญัชีของผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขที 600 เพอืผูจ้องซือ / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.” and deposit those shares under 

issuer account for my name, account number 600 

        ออกใบหุ้นในนามผูจ้องซือ ภายใน 15 วนัทาํการนบัแต่ปิดการจองซือหุ้น / Issue a share certificate in the name of subscriber within 15 business days from the subscription closing date 

เจา้หนา้ทผูีร้ับมอบอาํนาจ / Authorized Officer...……........................................................................... 

หมายเหตุ: -  หากผูจ้องซือประสงคจ์ะเปลียนแปลงทีอยู่ทีให้ไว ้โปรดแจง้การแกไ้ขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจดัส่งไปทีฝ่ายปฏิบัติการหลกัทรัพย ์บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เลขที 62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-

2229-2000 

                -  กรุณาแนบใบรับรองการจองซือหุ้น มาพร้อมกบัใบจองซือหุ้นฉบับนีดว้ย / Please attach the Subscription Certificate with this Subscription Form. 

                - ผูจ้องซือโอนเงินเขา้บญัชีเดียวกนั ทงักรณีจองซือ ตามสิทธิ หรือตาํกว่าสิทธิ หรือเกินกวา่สิทธิทีไดร้ับการจดัสรร/ The subscriber shall pay only one  wire transfer for subscription according to rights or lower than rights or excess of the entitlement . 

                - ถา้จาํนวนหุ้นทีระบุไวใ้นใบจองซือนีไม่ตรงตามจาํนวนเงินทีบริษทัได้รับชาํระ บริษทัจะถือตามจาํนวนเงินทีไดรั้บชาํระเป็นหลกั/ If the share subscription amount stated in this Subscription Form does not match the payment received, the Company shall regard the payment received as the 

intended  

                   subscription amount. 

               - ผูจ้องจะตอ้งแนบใบนาํฝากชาํระเงินค่าสินคา้และบริการให้ครบถว้นตามจาํนวนเงินทีโอน/The subscriber must attach all bill payment as total payment for subscription. 

 



 

 

 

 

BROKER 

ผู้ฝากเลขทีParticipant 

No. 

ชือบริษทั 

Company Name 

ผู้ฝากเลขที 

Participant No. 

ชือบริษัท 

Company Name 

002 บริษทัหลกัทรัพยทิ์สโก ้จาํกดั  

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บริษทัหลกัทรัพยก์รุงศรี จาํกดั (มหาชน) 

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทรี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จาํกดั (มหาชน) 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั 

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

032 บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

005 บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

CIMB SECURITIES INTERNATIONAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

034 บริษทัหลกัทรัพยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน)  

PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

038 บริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน)  

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

213 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท์ จาํกดั  

ASIA WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

008 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย พลสั จาํกดั (มหาชน) 

ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จาํกดั (มหาชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

010 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

200 บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 บริษทัหลกัทรัพย ์ยูบีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

224 บริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

014 บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จาํกัด (มหาชน) 

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

225 บริษทัหลกัทรัพยซี์ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

015 บริษทัหลกัทรัพย ์แอพเพิล เวลธ์ จาํกดั 

APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

229 บริษทัหลกัทรัพย ์เจพมีอร์แกน (ประเทศไทย) จาํกดั 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

016 บริษทัหลกัทรัพยธ์นชาต จาํกดั (มหาชน) 

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

230 บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จาํกดั 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

019 บริษทัหลกัทรัพยห์ยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั 

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

244 บริษทัหลกัทรัพย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิตี จาํกดั 

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED  

247 บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

023 

 

บริษทัหลกัทรัพยไ์ทยพาณิชย ์จาํกดั 

SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

248 บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

026 บริษทัหลกัทรัพยยู์โอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

027 บริษทัหลกัทรัพย ์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

SUB-BROKER 

236 ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 บริษทัหลกัทรัพย ์เพอืธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษทัหลกัทรัพย ์ซิตีคอ้ร์ป (ประเทศไทย) จาํกดั 

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 

301 ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) 

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES 

328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน)  

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

329 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) เพือผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

303 ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) - ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น  

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY  

334 บริษทัหลกัทรัพย ์เพอืธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน)  

TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ ้แบงกิง คอร์ปอเรชัน จาํกดั  

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. 

336  ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

425 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

337 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) – เพอืรับฝากทรัพยสิ์น 

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

339 ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) (เพอืรบัฝากทรัพยสิ์น) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

311 ธนาคารคาลิยง (เครดิต อะกริกอล อินโดสุเอช) 

CALYON BANK (CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ) 

340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพือคา้ตราสารหนี) 

JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

341 บริษทัเงินทุน สินอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

THE SIAM INDUSTRIAL CREDIT PUBLIC COMPANY LIMITED 

315 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) (เพือผูฝ้ากหลกัทรัพย)์  

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN  

342 บริษทัเงินทุน ฟินนัซ่า จาํกดั  

FINANSA CREDIT COMPANY LIMITED 

316 ธนาคารสินเอเซีย จาํกดั (มหาชน) (คสัโตเดียน) 

ACL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)  

343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

318 บริษทั ดอยช์ ทรัสตรี จาํกดั 

DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED 

344 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ  

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH  

345 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) (เพือรับฝากทรัพยสิ์น) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

324 ธนาคารยูโอบี จาํกดั (มหาชน)  

UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

407 ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง คอร์ปอเรชนั 

SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION 

326 ธนาคาร เดอะโรยลัแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.ว.ี สาขากรุงเทพฯ  

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH 

417 ธนาคารอาร์ เอช บี จาํกดั 

RHB BANK BERHAD 

หมายเหตุ/Notes:  
- กรุณาแนบใบรับรองการจองซือหุ้น มาพร้อมกบัใบจองซือหุ้นฉบบันดีว้ย / Please attach the Subscription Certificate with this Subscription Form. 
- ผูจ้องซือโอนเงินเขา้บญัชีเดียวกนั ทงักรณีจองซือ ตามสิทธิ หรือตาํกว่าสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิทีไดรั้บการจดัสรร/ The subscriber shall pay only one  wire transfer for subscription according to rights or lower than rights or excess of the entitlement . 
- ถา้จาํนวนหุ้นทีระบุไวใ้นใบจองซือนีไม่ตรงตามจาํนวนเงินทบีริษทัไดร้บัชาํระ บริษทัจะถือตามจาํนวนเงนิทีไดร้บัชาํระเป็นหลกั/ If the share subscription amount stated in this Subscription Form does not match the payment received, the Company shall regard the 
payment received as the intended subscription amount. 
-.ผูจ้องจะตอ้งแนบใบนาํฝากชาํระเงินค่าสินคา้และบริการ (Bill Payment Pay-In Slip) ให้ครบถว้นตามจาํนวนเงินทีโอน / The subscriber must attach all bill payment as total payment for subscription. 
 

 

 

 



 

 


