
 
 
  

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 35.00 บาท ใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่  

วันท่ีจองซื้อ  13 กรกฎาคม 2559     14 กรกฎาคม 2559    15 กรกฎาคม 2559      20 กรกฎาคม 2559    21 กรกฎาคม 2559 

ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง 

เรียน บริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, นิติบุคคล) ……………………………………………………………….………………………….………    เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขท่ี ……………………………………………………………………… 
บัตรประจ าตัวประชาชน /ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี...................................................................................ที่อยู่ให้เป็นไปตามที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสมุดทะเบียน 
ผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2559 ซึ่งบริษัท ได้รับจาก บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“ฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท”) โทรศัพท์ที่ติดต่อได้................................ โทรศัพท์เคล่ือนท่ี.................................... 
มีความประสงค์ขอจองซื้อและขอให้จัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน ตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้ 

จ านวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ (หุ้น) ราคาต่อหุ้น (บาท) รวมเป็นเงินท้ังส้ิน (บาท) จ านวนเงิน (ตัวอักษร) 

 35.00   

พร้อมกันน้ี ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดยส่ังจ่าย“บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์” 
 เงินโอนเข้าบัญชี ”บัญชีจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทนุ บมจ.เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ “     ธนาคาร  ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)    สาขารัชโยธิน    ประเภทกระแสรายวัน     เลขที่บัญชี 111-3-92514-5  (ช าระแบบ Bill Payment) 
 เช็ค  แคชเชียร์เช็ค   ดร๊าฟท์  (ลงวันท่ีไม่เกิน 15 กรกฎาคม 2559) เลขท่ีเช็ค …………………………วันท่ี …………….………ธนาคาร .................................................สาขา……………….……………… 
หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ : (ผู้จองซื้อโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่านั้น) 
 ในกรณีที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์: ให้ฝากไว้กับบริษัทสมาชิก โดยให้ออกใบหลักทรัพย์ตามจ านวนหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรไว้ในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และด าเนินการให ้

บริษัท……………………………………………….................…………. สมาชิกผู้ฝากเลขที่น าหลักทรัพย์เข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของ
ข้าพเจ้าชื่อบัญชี………………………………………………………………………….…….. เลขที่……………………………………………………….. ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น (ชื่อผู้จองซื้อต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพย์ เท่านั้น ในกรณีที่ระบุชื่อผู้จองซื้อไม่ตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือระบุชื่อบริษัทหลักทรัพย์ หรือเลขสมาชิกผู้ฝากไม่ถูกต้องหรือไม่สัมพันธ์กัน บริษัทโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด จะ
ออกใบหลักทรัพย์ตามจ านวนหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรในนามผู้จองซื้อและจัดส่งใบหลักทรัพย์ให้ตามชื่อ-ที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 15 วันท าการนับแต่วันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ซึ่งบริษัท จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหลักทรัพย์ที่ได้รับจัดสรรได้ทันวันท าการแรกของการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร) 

ในกรณีที่ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์: 

ขอรับใบหลักทรัพย์: ให้ออกใบหลักทรัพย์ตามจ านวนหลักทรัพย์ที่ได้รับจัดสรรไว้ในนามข้าพเจ้า และจัดส่งใบหลักทรัพย์ให้ข้าพเจ้าตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 15 วันท า
การนับแต่วันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัท ด าเนินการใดๆ เพื่อจัดท าใบหลักทรัพย์ตามที่ข้าพเจ้าได้แจ้งความประสงค์ไว้  

เข้าบัญชี 600: ให้ออกใบหลักทรัพย์ตามจ านวนหลักทรัพย์ที่ได้รับจัดสรรไว้ในชือ่ของบริษัท ศูนย์รบัฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด และน าหลักทรัพย์เข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดย
น าเข้าบัญชีของ บริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อข้าพเจ้า กรณีเลือกรับหลักทรัพย์เข้าบัญชี 600 ในช่องนี้ กรุณากรอก “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์
น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” เพื่อน าส่งให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์หรอืได้รับการจัดสรรหลักทรัพยไ์ม่ครบตามจ านวนหลักทรัพย์ทีจ่องซื้อ หรือช าระเงินเกินกว่าหลักทรัพย์ที่จองซื้อ  ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้ 
(โปรดเลือกเพียง 1 ช่อง) 
โอนเงินผ่านระบบอัตโนมัติ (ATS) เข้าบัญชีข้าพเจ้า ธนาคาร ........................................................สาขา ...........................................เลขท่ีบัญชี ........................................ (โปรดแนบส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้า

แรก ประเภทออมทรัพย์หรอืส าเนา Statement ของบัญชีกระแสรายวันเท่านั้น และชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อหลักทรัพย์เท่านั้น ในกรณีที่ชือ่บัญชีมิใช่บัญชีเดียวกับชื่อผู้จองซื้อ บรษิัทโดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น
จะคืนเงินด้วยเช็คขีดคร่อม) (เฉพาะบัญชีของ ธ.กรงุเทพ จ ากัด (มหาชน) ธ.กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  ธ.กรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  ธ.กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ธ.ทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  ธ.ไทยพาณชิย์ จ ากัด (มหาชน)  
ธ.ธนชาต จ ากัด (มหาชน) และ ธ.ยูโอบี จ ากัด (มหาชน)  เท่านั้น)    

จ่ายเป็นเช็ค ขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะในนามข้าพเจ้าและจัดส่งตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 10 วันท าการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น (การรับเงินคืนด้วยเช็คขีดคร่อม อาจมี
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบ เมื่อน าเช็คไปเรียกเก็บเงิน) 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจอง
ซื้อที่ถูกต้องเรียบร้อยพร้อมช าระเงินค่าจองซื้อมาถึงบริษัทภายในระยะเวลาการจองซือ้ หรอื หากเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท ์ที่ส่ังจ่ายแล้วนั้นไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 

ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและสารสนเทศของบริษัท และยินยอมผูกพันตามหนังสือแจ้งการจัดสรร 

และสารสนเทศดังกล่าวและที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าอีกด้วย 

 

 
หลักฐานการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ทุน ของบริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน)     (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน) 
วันท่ีจองซื้อ  13 กรกฎาคม 2559   14 กรกฎาคม 2559   15 กรกฎาคม 2559   20 กรกฎาคม 2559    21 กรกฎาคม 2559                                                      ใบจองซื้อเลขท่ี............................................................ 
บล.ไทยพาณิชย์ จ ากัด ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) ………………………..………......................................................................................................................เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบมจ.เบอร์ล่ี ยุคเกอร์  

จ านวนหุ้นท่ีจองซื้อ (หุ้น) ราคาต่อหุ้น (บาท) รวมเป็นเงินท้ังส้ิน (บาท) จ านวนเงิน (ตัวอักษร) 

 35.00   
โดยช าระเป็น   เงินโอนเข้าบัญชี  (ช าระแบบ Bill Payment ) เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ (ลงวันท่ีไม่เกิน 15 กรกฎาคม 2559) 
เลขท่ีเช็ค ……………………………………. วันท่ี ……………………..….………ธนาคาร ............ ……………………....................................…สาขา……………………………………………………………….……………… 
ออกใบหลักทรัพย์ ในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี............................................ บัญชซีื้อขายหลักทรัพย์เลขท่ี................................................................................. 
ออกใบหลักทรัพย์ ในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” โดยเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อผู้จองซื้อ 
 ออกใบหลักทรัพย์ ในนามผู้จองซื้อ 
กรณีไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์หรอืได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ไม่ครบตามจ านวนหลักทรัพย์ที่จองซือ้ ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกเพียง 1 ช่อง) 
 โอนเงินเข้าบัญชีของข้าพเจ้า ธนาคาร..................................................................................... สาขา............................................................................................. เลขท่ีบัญชี...................................................................  
จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะในนามข้าพเจ้า และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2559 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับเอกสารการจอง…………………………………………………………………………………………………  

 
 

หมายเหตุ  ตัวแทนรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน งดรบัการยื่นเอกสารการจองซือ้ทางไปรษณีย ์  และ ห้ามยื่น / ฝากเอกสารการจองซือ้ไว้กับธนาคารที่ท่านช าระเงินโดยเด็ดขาด 
 

 

เลขท่ีใบจอง ............................................................. 

ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 

ใบจองซื้อ 1 ใบ 
ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เท่านั้น 

 

ลงชื่อ…………………………………………………………ผู้จองซื้อหุ้น 

(...................................................................................) 

“กรุณากรอกข้อความให้ครบถ้วน มิฉะนั้นอาจจะถกูตัดสิทธิการจองซื้อ” การลงทุนในหลักทรัพย์ย่อมมีความเส่ียง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย์ ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ 
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BROKER 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 

002 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ำกัด 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 030 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จ ำกัด  (มหำชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 032 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ำกัด   

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

004 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ำกัด   
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 034 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกดั (มหำชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 038 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ ำกัด (มหำชน) 

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ำกดั (มหำชน) 
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 048 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ำ จ ำกัด (มหำชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 050 บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จ ำกัด 

ASL SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 

008 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ำกดั 
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 051 บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ำกัด 

SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

010 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จ ำกัด  
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 200 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บริษัทหลักทรัพย์ กสกิรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 211 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ำกัด 

UBS SECURITIES(THAILAND) LIMITED 

013 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 213 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ำกัด 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED  

014 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ำกัด (มหำชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 221 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พำร์ทเนอร์ จ ำกัด (มหำชน) 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จ ำกดั (มหำชน) 
APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 224 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชำต จ ำกัด  (มหำชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED        225 บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

CLSA SECURITIES(THAILAND) LIMITED 

019 บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จ ำกดั 
KKTRADE SECURITIES COMPANY LIMITED 229 บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ำกัด 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED   

022 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จ ำกัด 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 230 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบลก็ จ ำกดั 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพำณิชย์ จ ำกัด 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 244 บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ำกัด 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบ ีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ำกัด  (มหำชน)      
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 247 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ำกดั 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บริษัทหลักทรัพย์ อำร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 248 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ำกัด 

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยำ จ ำกดั (มหำชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 924 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกัด (มหำชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

SUB-BROKER 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 

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

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

242 บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245 ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
CUSTODIAN 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ชื่อบริษัท 
Company Name 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ชื่อบริษัท 
Company Name 

301 ธนาคารซิตี้แบงก์ 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 CO.,LTD. 

330 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงก้ิงคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (เพื่อตราสารหน้ี) 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) – ผู้รับฝากทรัพย์สิน 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY 

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

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

336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. 

337 ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
KASIKORNBANK 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 CO.,LTD. 

340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหน้ี) 
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 เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพื่อรับฝากทรัพย์สิน 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH–CUSTODY SERVICES 

345 ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

326 ธนาคาร เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ 
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH 

410 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) – เพื่อบริหารเงิน 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY 

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

425 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. (FOR CUSTOMER) 
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สิ�งที�สง่มาดว้ยลําดับที� 4 

 วันที� (DATE)……............................................

 สาขาผูรั้บฝาก (BRANCH)…...............................

ชื�อบัญช ีบัญชจีองซื-อหุน้สามัญเพิ�มทุน บมจ.เบอรล์ี� ยุคเกอร์ ชื�อผูจ้องซื-อ  ………………………………………………………………………….

A/C Name. Subscription Account for BJC Subscriber name

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้/Ref. 1
Registration Number/Ref. 1

  ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากัด (มหาชน)
  A/C No. 111-3-92514-5 (Bill Payment) เลขที�บัตรประชาชน/หนังสอืเดนิทาง/ใบตา่งดา้ว/ทะเบยีนนติบิคุคล/Ref. 2

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

กรณุานําเอกสารฉบับนี-ไปชําระเงนิไดท้ี�ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั�วประเทศ โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยแตอ่ย่างใด
Please bring along this document and make a payment at all SCB branches without any additional fee charged
หมายเหตุ เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้/Ref.1 เป็นตวัเลข 10 หลกัเทา่น ั#น โดยตรวจสอบจากใบรบัรองการจองซื#อหุน้ ท ี,แนบมาพรอ้มหนงัสอืแจง้สทิธกิารจองซื#อหุน้สามญัเพิ,มทุน

Remarks: Registration Number/Ref.1, comprising of 10-digit numbers, is verified by subscription certificate enclosed with Information Memorandum

ชื�อผูนํ้าฝาก/Deposit by............................................................................ โทร (โปรดระบ)ุ/Tel.................................................................................

 วันที� (DATE)……............................................

 สาขาผูรั้บฝาก (BRANCH)…...............................

ชื�อบัญช ีบัญชจีองซื-อหุน้สามัญเพิ�มทุน บมจ.เบอรล์ี� ยุคเกอร์ ชื�อผูจ้องซื-อ  ………………………………………………………………………….

A/C Name. Subscription Account for BJC Subscriber name

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้/Ref. 1
Registration Number/Ref. 1

  ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากัด (มหาชน)
  A/C No. 111-3-92514-5 (Bill Payment) เลขที�บัตรประชาชน/หนังสอืเดนิทาง/ใบตา่งดา้ว/ทะเบยีนนติบิคุคล/Ref. 2

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

กรณุานําเอกสารฉบับนี-ไปชําระเงนิไดท้ี�ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั�วประเทศ โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยแตอ่ย่างใด
Please bring along this document and make a payment at all SCB branches without any additional fee charged
หมายเหตุ เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้/Ref.1 เป็นตวัเลข 10 หลกัเทา่น ั#น โดยตรวจสอบจากใบรบัรองการจองซื#อหุน้ ท ี,แนบมาพรอ้มหนงัสอืแจง้สทิธกิารจองซื#อหุน้สามญัเพิ,มทุน

Remarks: Registration Number/Ref.1, comprising of 10-digit numbers, is verified by subscription certificate enclosed with Information Memorandum

ชื�อผูนํ้าฝาก/Deposit by............................................................................ โทร (โปรดระบ)ุ/Tel.................................................................................

ชุ
ด

แ
จ

ง้ก
ารชํ

าระเงนิ

 SERVICE CODE :

ส
ําห

รบั
ธน

าค
าร

       เช็ค / CHEQUE

จํานวนเงนิเป็นตวัอกัษร (บาท) / AMOUNT IN WORDS (BAHT)
ผูร้ับเงนิ/ผูร้ับมอบอํานาจ

ชุ
ด

แ
จ

ง้ก
ารชํ

าระเงนิ

 SERVICE CODE :

ส
ําห

รบั
ล

ูก
ค

า้

       เงนิสด / CASH เลขที,เช็ค / CHEQUE NO. ธนาคาร BANK / สาขา BRANCH จํานวนเงนิ / AMOUNT สําหรบัเจา้หนา้ที,ธนาคาร

จํานวนเงนิเป็นตวัอกัษร (บาท) / AMOUNT IN WORDS (BAHT)
ผูร้ับเงนิ/ผูร้ับมอบอํานาจ

       เงนิสด / CASH เลขที,เช็ค / CHEQUE NO. ธนาคาร BANK / สาขา BRANCH จํานวนเงนิ / AMOUNT สําหรับเจา้หนา้ที�ธนาคาร

       เช็ค / CHEQUE
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                                                                                                                    สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 

1 

 

 
 

หนังสือมอบอ านาจ 
ส าหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทนุของ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 

(ยกเว้นกรณีมอบอ ำนำจให้ผู้ดูแลรักษำผลประโยหน์ (Custodian) ซึ่งจะให้หนังสือมอบอ ำนำจตำมแบบท่ีก ำหนดโดยผู้ดูแลรักษำผลประโยชน์) 

Power of Attorney for 
Subscription of Newly Issued Shares of Berli Jucker Public Company Limited 

(except for granting the power to custodians in which case the Power of Attorney form provided by custodians will be used) 

เขียนที_่_______________________ 
made at ________________________ 

วันท่ี ______________________________  
date ______________________________ 

ข้ำพเจ้ำ___________________________________(“ผู้มอบอ านาจ”) สัญชำติ _________________________ 
I/we          (“the “Grantor”) nationality 

เลขประจ ำตัวประชำชน/หนงัสือเดินทำง/เลขทะเบียนนิติบคุคล เลขที่/ __________________________________________ 
identification No./passport No./juristic person No. 
อยู่บ้ำนเลขที่/ สำนักงำนอยู่ที่ _____________________________________ถนน_________________________________ 
residing at/having the registered address at No.                                 street 
ต ำบล/แขวง _______________________________________อ ำเภอ/เขต _______________________________________ 
sub-district                                                                       district 
จังหวดั____________________________________________รหัสไปรษณีย์_____________________________________ 
province                                                                            postcode 
ในฐำนะผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) จ ำนวน ___________ หุ้น รำยละเอียด
ปรำกฏตำมใบรับรองสิทธิกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯซึ่งเสนอขำยต่อผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) 
as the shareholder of Berli Jucker Public Company Limited (the “Company”) holding shares in an amount of _________shares, the details 
are included in the subscription certificate to subscribe to the newly issued shares of Berli Jucker Public Company Limited under its Rights 
Offering. 

ขอมอบฉันทะให้ นำย/นำง/นำงสำว ____________________________________________อำยุ ___________ปี 
hereby appoint Mr./Mrs./Ms.            age years 

เลขประจำตัวประชำชน/หนงัสือเดินทำง เลขท่ี _________________________________ อยู่บ้ำนเลขที_่_______________ 
Identification No./passport No.        residing at No. 
ถนน___________________________ต ำบล/แขวง _________________________อ ำเภอ/เขต ______________________ 
street                 sub-district                                              district 
จังหวดั _________________________________รหัสไปรษณีย์ ______________________________ (“ผู้รับมอบอ ำนำจ”) 
province     postcode           (the “Attorney”) 

อำกรแสตมป ์
30 บำท 
Baht 30 

stamp duty 
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                                                                                                                    สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 

2 

 

เป็นผู้รับมอบอ ำนำจโดยชอบด้วยกฎหมำยด ำเนินกำรแทนข้ำพเจ้ำ ในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ จ ำนวน 
___________________ หุ้น รวมถึงมีอ ำนำจในกำรลงนำม แก้ไข เพิ่มเติมข้อควำมในใบจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ 
บริษัทฯ ช ำระค่ำหุ้นสำมัญเพิ่มทุน และด ำเนินกำรใดๆ ท้ังปวงอันจ ำเป็นและสมควรทีเ่กี่ยวกับกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ หรือเพื่อด ำเนินกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แทนข้ำพเจ้ำผู้มอบอ ำนำจได้จนเสร็จกำร 
To be my/our Attorney-in-Fact to act and perform on my/our behalf in connection with subscription of the Company’s newly issued shares in 
an amount of ______________ shares and be authorised to sign, amend or add any statement in the subscription form for subscription of the 
Company’s newly issued shares, make subscription payment and perform any other acts or things that are necessary or appropriate for the 
purpose of, or in connection with, subscription of the Company’s newly issued shares. 

กำรใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท ำไปภำยใต้กำรมอบอ ำนำจตำมหนังสือมอบอ ำนำจฉบับนี้ ให้ถือเสมือนว่ำ
ข้ำพเจ้ำได้กระท ำด้วยตนเองทุกประกำร 

All acts and things done by the Attorney in the purported exercise of any power conferred by this Power of Attorney shall for all 
purposes be valid and binding as if I/we had done the aforesaid myself/ourselves. 

 
 

ลงชื่อ/Signature ______________________________ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
                                         (                                                      ) 

 
 
ลงชื่อ/Signature ______________________________ผู้รับมอบฉันทะ/Attorney 

                                         (                                                      ) 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 6
เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย ์

เฉพาะผู้ทีป่ระสงค์น าหลกัทรัพยฝ์ากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรพัย์ (Issuer Account) เท่านั้น  

ข้าพเจ้า ............................................................................................................................. ........................................................................................ 

บัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนติิบคุคล เลขที่ ........................................................................................................................ 

1. สถานที่เกิด  ………..................................................................... ประเทศ....................................................................................................... 

2. สัญชาติที่ 2 ....................................................................................................................................................................................................... 

3. ที่อยู่ถาวร........................................................................................................................................................................................................... 

      จังหวัด/State/Region………………….……………… ประเทศ............................................ รหสัไปรษณีย์/ Postal…………………….…... 

กรณีผู้ถอืหลกัทรัพย์เป็นนติิบุคคล 

1. ประเทศที่จดทะเบียนจดัตั้งบริษทั ………………………………………………………………………………………..…………………. 

2. สถานะของนิตบิุคคลตาม FATCA (FATCA STATUS*)……………………………………………………………………………………                                     

       (*โปรดตอบแบบสอบถามแนบนี้ เพื่อน าข้อมูลมากรอกในช่องนี้) 

.      - กรณีสถานะของนิตบิุคคลตาม FATCA เป็น Passive NFFE  โปรดระบุ % การถือครองของผู้ถอืหุ้นชาวสหรัฐ............................................ 

 -  กรณีสถานะของนิติบคุคลตาม FATCA เปน็ PFFI หรือ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN…………………….………….…………… 

ข้าพเจ้ามีความประสงคฝ์ากหลักทรัพย์ เข้าไว้ในบัญชีบรษิัทผู้ออกหลักทรัพย์  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ข้างตน้เป็นความจริง 
หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบญัชีบริษทัผู้ออกหลักทรัพย์ก่อใหเ้กิดความเสียหายใด ๆ ขึน้แก่บรษิัท ศูนย์รับฝากฯ ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้า
ยอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ บริษทั ศูนย์รบัฝากฯ จนครบถ้วน นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษทั ศูนย์รบัฝากฯ อาจเปิดเผยข้อมูลที่
ปรากฎในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่มีอ านาจตามกฎหมายรวมทั้งหน่วยงานที่มีข้อตกลงกบับรษิัท ศนูย์รับฝากฯ ในการ
ขอเรียกดขู้อมูลดังกล่าวได้         

 

ลงช่ือ ..............................................................................  ผู้ถือหลักทรัพย์   

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

 

กรณีผู้ถอืหลกัทรัพย์เป็นบุคคลธรรมดา 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 6

แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล 

สวนหนง: สถานจดะเบนจัดตั ง 

คํารับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 

[  ] 

1.1  ข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคล งจดัตั งข นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

1.2  ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิตบิคุคล โดยสาํนกังานใหญ่ของสาขาจดัตั งข นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

ในกรณีทีจดัตั งข นตามกหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ  ไว้แล้ว 

(หากเป็นนิตบิคุคล หรือสาขาของนิติบคุคลทีมิได้จดัตั งข นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในสว่นทีสอง 
นอกเหนือจากนั นการให้คาํรับรองถือว่าเสร็จสิ น) 

.. Pern  Nn.. 
Entity 

สวนสอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

คาํรับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.1  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท PFFI หรือ Reitered DeemedCmpliant FFI โดยมีเลข IIN ดงัต่อไปนี  
_________________________ 

PFFI, RDCFFI 

[  ] 2.2  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินทีไมเ่ข้าร่วม FATCA NPFFI 

[  ] 2.3  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินประเภท Certified DeemedCmpliant FFI และได้แนบ BENE งแสดงสถานะ
ดงักลา่วไว้แล้ว 

CDCFFI 

[  ] 2.  ข้าพเจ้ามิใช่สถาบนัการเงิน และเป็นบริษัททีจดทะเบียนื อขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัททีจด
ทะเบียนื อขายในตลาดหลกัทรัพย์นั น 

และข้าพเจ้าได้แสดงหลกัฐานการมีสถานะเป็นบริษัทงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัททีจด
ทะเบียนื อขายในตลาดหลกัทรัพย์ งปรากอยู่ในสาํเนางบการเงินทีได้แนบมากบัเอกสารคาํขอชดุนี  

Excepted NFFE 

[  ] 2.5  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใด ทีเกียวข้องกบัหลกัทรัพย์ทีจะื อขาย หรือ โอนย้ายนี  
และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบับริษัทประกนั สถาบนัรับฝากหลกัทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์ 

Exempt Beneficial 
Owner (EBO) 

[  ] 2.  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรทีไม่แสวงหาผลกําไร

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย 

NnPrfit Oraniatin 
(NPO) 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 6 สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 6

 

แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล 

สวนหนง: สถานจดะเบนจัดตั ง 

 คํารับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 

[  ] 

1.1  ข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคล งจดัตั งข นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

1.2  ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิตบิคุคล โดยสาํนกังานใหญ่ของสาขาจดัตั งข นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

ในกรณีทีจดัตั งข นตามกหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ  ไว้แล้ว 

(หากเป็นนิตบิคุคล หรือสาขาของนิติบคุคลทีมิได้จดัตั งข นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในสว่นทีสอง 
นอกเหนือจากนั นการให้คาํรับรองถือว่าเสร็จสิ น) 

.. Pern  Nn.. 
Entity 

สวนสอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

 คาํรับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.1  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท PFFI หรือ Reitered DeemedCmpliant FFI โดยมีเลข IIN ดงัต่อไปนี  
_________________________ 

PFFI, RDCFFI 

[  ] 2.2  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินทีไมเ่ข้าร่วม FATCA NPFFI 

[  ] 2.3  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินประเภท Certified DeemedCmpliant FFI และได้แนบ BENE งแสดงสถานะ
ดงักลา่วไว้แล้ว 

CDCFFI 

[  ] 2.  ข้าพเจ้ามิใช่สถาบนัการเงิน และเป็นบริษัททีจดทะเบียนื อขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัททีจด
ทะเบียนื อขายในตลาดหลกัทรัพย์นั น 

และข้าพเจ้าได้แสดงหลกัฐานการมีสถานะเป็นบริษัทงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัททีจด
ทะเบียนื อขายในตลาดหลกัทรัพย์ งปรากอยู่ในสาํเนางบการเงินทีได้แนบมากบัเอกสารคาํขอชดุนี  

Excepted NFFE 

[  ] 2.5  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใด ทีเกียวข้องกบัหลกัทรัพย์ทีจะื อขาย หรือ โอนย้ายนี  
และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบับริษัทประกนั สถาบนัรับฝากหลกัทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์ 

Exempt Beneficial 
Owner (EBO) 

[  ] 2.  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรทีไม่แสวงหาผลกําไร  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย 

NnPrfit Oraniatin 
(NPO) 

 

หน้า 1 ของ 2 

 

แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล (ต่อ) 

 คาํรับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนทีมใิช่สถาบนัการเงินงมิได้มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลทีมิได้จดัตั งข นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบนัการเงิน และ มีเงินได้ไม่เกินกง
หนงในงบการเงินปีลา่สดุทีมาจากแหลง่ใดๆ ในสีกลุม่ต่อไปนี  และ  

มีมูลค่าทรัพยสินนงบการเงนิล่าสุดไม่เกินกงหนงทีสามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสีกลุ่มต่อไปนี  

กลุม่ที  เงินปันผลและดอกเบี ย 
กลุม่ที 2 เงินค่าเช่าและค่าสทิธิ 
กลุม่ที  สว่นรายได้จากธุรกรรมบางประเภท 
 รายได้จากการขายสนิทรัพยทีก่อให้เกดิเงินได้ในกลุม่ที  และ กลุม่ที 2 
 รายได้จากสญัญาื อขายตราสารอนพุนัธสนิค้าภคภั 
 รายได้จากอตัราแลกเปลียน 
 รายได้จากสญัญาประเภท SWAP 

กลุม่ที  รายได้จากสญัญาประกนัและสญัญาบํานาญ 
 รายได้ทีได้จากเงินสํารองหากเป็นบริษัทประกนั 
 เงินได้จากสญัญาบํานาญ 
 เงินได้จากสญัญาประกนั 

Active NFFE 

[  ] 2.  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนทีมใิช่สถาบนัการเงินงมีรายได้หลักมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลทีมิได้จดัตั งข นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบนัการเงิน หรือ นิตบิคุคลใดๆ 
ดงักลา่วข้างต้น และม ีเงนิได้เกินกงหนงในงบการเงินปีลา่สดุทีมาจากแหลง่ใดๆ ในสีกลุม่ข้างต้น หรือ  

มีมูลค่าทรัพยสินนงบการเงนิล่าสุดเกินกงหนงทีสามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสีกลุ่มข้างต้นดงัทีได้กลา่วไปแล้ว  

พร้อมกนันี  ข้าพเจ้าได้ระบขุ้อมลูของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านลา่ง ดงัต่อไปนี  

[  ]  ข้าพเจ้าไม่มีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ทีเป็นบคุคลสหรัฐ หรือ 

[  ]  ข้าพเจ้ามีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ทีเป็นบคุคลสหรัฐ ดยมี ชือ ทีอยู่ และ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax 
Identification Number: TIN) ของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ทีเป็นบคุคลสหรัฐ แต่ละราย ดงัต่อไปนี  

อ ทีอยู่ เลข U.S. TIN 

   

   

   
 

Passive NFFE 

[  ] 2.9  ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิตบิคุคลสถานะใดๆ ตามทีระบขุ้างต้น  Others 

หน้า 2 ของ 2 
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