
หมายเหต:ุ   หากผู้จองซือ้ประสงค์จะเปล่ียนแปลงท่ีอยู่ท่ีให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขตอ่นายทะเบียนโดยตรง และจดัสง่ไปท่ีฝ่ายปฎิบตักิารหลกัทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
                    เลขท่ี 93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2009-9000 

เลขที่ใบจอง/Subscription Form No…………………………………………….. 
 
  

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ทุนควบคู่กบั NEP-W3 ของบริษทั เอน็อีพ ีอสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  
Subscription Form for New Ordinary Shares with NEP-W3 of NEP Realty and Industry Public Company Limited 

การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนตามสิทธิจ านวน 965,518,334 หุน้ ในอตัราส่วน 3 หุน้สามญัเดิมต่อ 2 หุน้สามญัใหม่ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.0 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.45 บาท  
พร้อมใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน้สามญัเพิม่ทุน (NEP-W3) จ านวน 482,759,167 หน่วย ในอตัราส่วน 3 หุน้สามญัเดิมต่อ 2 หุน้สามญัใหม่ ควบคู่กบั 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ (3:2:1) โดยไม่คิดมูลค่า  

Offering to existing shareholders of 965,518,334 new ordinary shares at a ratio of  3 existing shares for 2 new ordinary share at a par value of Baht 1.0 per share at the offering price of Baht 0.45 per share  
with warrant to purchase ordinary shares (NEP-W3) of 482,759,167  units at a ratio of  3 existing shares for 2 new ordinary share with 1 NEP-W3 (3:2:1), free of charge 

วนัที่จองซ้ือ/Subscription Date       26 กนัยายน 2559 / 26 September 2016            27 กนัยายน 2559 / 27 September 2016             28 กนัยายน 2559 / 28 September 2016            29 กนัยายน 2559 / 29 September 2016              30 กนัยายน 2559 / 30 September 2016                                                       

ข้อมลูผู้จองซือ้หุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านลา่งนีใ้ห้ครบถ้วน ชดัเจน ตวับรรจง 
เรียน คณะกรรมการบริษทั เอ็นอีพ ีอสงัหาริมทรัพย ์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) / To Board of Directors of NEP Realty and Industry Public Company Limited (“the Company”) 
ขา้พเจา้/ I/ We               นาย/Mr.          นาง/Mrs.           นางสาว/Miss          นิติบุคคล/Company ………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................. 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้เลขที่ / Registration No. …………………………………………….……………………………………….…………… โทรศพัทท์ี่ติดต่อได ้/ Tel. ………………………………………………………………………………………..….…………………… 
บตัรประจ าตวัประชาชน / ใบต่างดา้ว / หนงัสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล (ID Card/Work Permit/Passport/Juristic ID) เลขที่ / No. …………………………………………………..…………………………………………………………………………………………... 
ที่อยู ่/ Address ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ขา้พเจา้มีหุน้เดิมของบริษทั เอ็นอีพ ีอสงัหาริมทรัพย ์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ตามทะเบยีนผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 13 กนัยายน 2559  จ  านวน / According to the Share Register Book as of 13 September 2016, I/We own ……………….……...…………………. หุน้ / shares 
มีสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพิม่ทุนของบริษทั จ  านวน / and have the rights to subscribe to the new ordinary shares of the Company for …………………………………………. หุน้ / shares 

ขา้พเจา้มีความประสงคข์อจองซ้ือหุน้สามญัเพิม่ทุนของบริษทั เอ็นอีพ ีอสงัหาริมทรัพย ์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ดงัน้ี  
/ I/We wish to subscribe for the new ordinary shares of the Company as follows : 

จ านวนที่จองซ้ือ (หุน้) / 
No. of shares subscription (Shares) 

จ านวนเงินที่ช าระ (บาท) / 
Total Payment Amount (Baht) 

           จองซ้ือตามสิทธิทั้งจ  านวน / Subscription for full of the entitlement            โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง 

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

  

           จองซ้ือเกินกวา่สิทธิ (ระบุเฉพาะจ านวนที่จองเกินสิทธิ) / Subscription for more than the entitlement (Specify the excess proportion only)   
                                                                                                                                            รวมจองซ้ือทั้งส้ิน / Total Subscription   

พร้อมกนัน้ี ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัดงักล่าวโดยช าระเป็น / I/ We enclose my/our payment by 
   เงินโอนเขา้บญัชี / Pay-in   เช็คบุคคล / Personal Cheque                เช็คธนาคาร / Cashier Cheque  ดร๊าฟท ์/ Draft 

(ในกรณีที่ส่งค่าจองซ้ือหุน้สามญัดงักล่าวโดยช าระเป็นเช็คบุคคล หรือแคช็เชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท ์จะตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วนัท าการ และเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท ์ดงักล่าวจะตอ้งลงวนัที่ในระหวา่งวนัที่ 26 – 
28 กนัยายน 2559/ In case of payment by personal cheque or cashier cheque or draft, it shall be able to be cleared in Bangkok branches within 1 working day and the personal cheque or cashier cheque or bank draft should be dated between 26 – 28 September 2016) 
เลขที่เช็ค / Cheque No. ……………………………………..……………  ลงวนัที่ / Date …………….…………………..……………  ธนาคาร / Bank ……………………..….…………………  สาขา / Branch ………………..………..……………………..…………………   
โดยสัง่จ่าย “บริษทัหลกัทรัพย ์ ไอร่า จ  ากดั (มหาชน)” เลขที่บญัชี 049-3-14465-9 ประเภทบญัชีกระแสรายวนั ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) สาขา ถนนวทิย/ุ Payable to “AIRA Securities Public Company Limited” Account number 049-3-14465-9, Current Account, Siam 
Commercial Bank Plc., Wireless Road  Branch  (เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ดงักลา่วจะต้องลงวนัท่ีในระหวา่งวนัท่ี 26 – 28 กนัยายน  2559 / The cheque or cashier cheque or bank draft should be dated between 26  – 28 September 2016) 

เม่ือขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ในการส่งมอบหุน้ขา้พเจา้ตกลงใหบ้ริษทัด าเนินการดงัต่อไปน้ี (โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) If  I/We am/are allotted the said Shares, I/We agree to have either of the following processed by the Company (Choose one only)  
ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจ านวนที่ไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพือ่ผูฝ้าก” และด าเนินการให ้บริษทั ............................................................................ สมาชิกผูฝ้ากเลขที่ .............................................. 
น าหุน้เขา้ฝากไวก้บับริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพือ่เขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์เลขที่ ............................................................ ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันั้น / 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. 
ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจ านวนที่ไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั โดยน าเขา้บญัชีของบริษทัที่ ออกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขที่ 600 เพือ่ขา้พเจา้ 
(การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพยใ์นภายหลงัผูจ้องซ้ือหุน้จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราที่บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั ก าหนด / 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) 
ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจ านวนที่ไดรั้บจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือของขา้พเจา้และจดัส่งใบหุน้ใหข้า้พเจา้ตามช่ือที่อยูท่ี่ระบุไวใ้นทะเบียนผูถื้อหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยขา้พเจา้ยนิดีมอบหมายให้บริษทัด าเนินการใดๆ เพือ่ท  าใหก้ารจดัท าใบหุน้และส่งมอบใบหุน้ใหแ้ก่
ขา้พเจา้ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซ้ือหุน้ / 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. 

ในกรณีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิและขา้พเจา้ไม่ไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัที่จองซ้ือเกินกวา่สิทธิ หรือไดรั้บการจดัสรรไม่ครบถว้นตามจ านวนที่จองซ้ือเกินกวา่สิทธิ ขา้พเจา้ตกลงรับเงินคืนโดยใหบ้ริษทัด าเนินการส่งทางไปรษณีย ์เป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผูจ้องซ้ือ โดยจดัส่ง
ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยูใ่นใบจอง แต่หากตอ้งการไดรั้บเงินคืนผา่นระบบการโอนเงินผา่นบญัชีธนาคาร กรุณาแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคารหนา้แรกพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง / In case of subscription more than shareholding proportion and I/We am/are not 
allotted the said Shares in excess of shareholding proportion or no allotment for full amount that I/we subscribe for the excess of shareholding proportion, I/we agree to receive “an account payee only” cheque through registered post, with the address as specified in the 
subscription form. In case the subscriber wishes to receive the refund via Automated Transfer System (ATS), please attach a certified true copy of the front page of the subscriber’s bank account. 
ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงวา่จะจองซ้ือหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซ้ือหุน้สามญัเพิม่ทุนน้ี แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซ้ือหุน้สามญัเพิม่ทุนที่ไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบร้อยพร้อมเช็คบุคคล/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท ์หรือเงินโอนเขา้บญัชี มาถึงบริษทั
ภายในระยะเวลาการจองซ้ือ หรือหากเช็คบุคคล/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟทท์ี่สัง่จ่ายแลว้นั้นไม่ผา่นการเรียกเก็บ ใหถื้อวา่ขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิจองและขา้พเจา้ยนิยอมรับเงินคืน ขา้พเจา้ไดอ่้านหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้เพิม่ทุน บริษทั เอ็นอีพ ีอสงัหาริมทรัพย ์และ
อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) และยนิยอมผกูพนัตามหนงัสือแจง้การจดัสรรฯ ดงักล่าว และที่จะไดมี้การแกไ้ขเพิม่เติมในภายภาคหนา้ดว้ย 
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 (Personal Cheque/Cashier Cheque/Draft/Pay-in) or the Personal 
Cheque/Cashier Cheque/Draft 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 NEP Realty and Industry Public Company Limited, including the amendment of those in the future. 

                                การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเส่ียง / Please be aware of the risk involved in stock investment                                                                                                           ลงช่ือ………..............................................................................ผูจ้องซ้ือ / Subscriber 
 ก่อนการตัดสินใจจองซ้ือหลักทรัพย์ ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ / Please read the relevant information carefully before subscription                                                                                   (………..............................................................................) 

การประเมินความเส่ียงทีย่อมรับได้ (Suitability Test) เพื่อจองซ้ือหุ้น / Suitability Test for share subscription 
1.ขา้พเจา้ไดผ้า่นการท าแบบประเมิน Suitability Test มาแลว้ และรับทราบระดบัความเส่ียงที่ยอมรับไดข้องขา้พเจา้แลว้ / I/we already conducted Suitability Test, and I/we acknowledge my/our risk tolerance level. 
2.ขา้พเจา้รับทราบระดบัความเส่ียงของหุน้สามญัที่ขา้พเจา้จะจองซ้ือคร้ังน้ี I/We acknowledge risk level of share I/we will subscribe for. 
ทั้งน้ี หากผลการประเมิน Suitability Test ของขา้พเจา้ออกมาวา่ ขา้พเจา้ไม่เหมาะสมกบัการจองซ้ือหุน้ในคร้ังน้ี ขา้พเจา้ยงัยนืยนัและประสงคท์ี่จะจองซ้ือหุน้สามญัในคร้ังน้ี และไดล้งลายมือช่ือเพือ่ยนืยนัในฐานะผูจ้องซ้ือดา้นล่าง โดยขา้พเจา้รับทราบวา่ การลงทุนในหุน้สามญั
คร้ังน้ีไม่เหมาะสมกบัระดบัความเส่ียงที่ขา้พเจา้ยอมรับไดต้ามผลประเมิน 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.                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ลงช่ือ………..............................................................................ผูจ้องซ้ือ / Subscriber 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (………..............................................................................) 

หลกัฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท เอ็นอีพี อสงัหาริมทรัพย์และอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วย) 
วนัที่จองซ้ือ / Subscription Date ………………………………………………………………………….                                                                                                                        ใบจองซ้ือเลขที่ / Subscription No. …………………………………………………………. 
ผูจ้ดัจ  าหน่ายไดรั้บเงินจาก / Underwriter received payment from ……………………………………………………………………………………………………… เพือ่จองซ้ือหุน้สามญัเพิม่ทุนของบริษทั จ  านวน / For a subscription of the ordinary shares of the Company of 
………………………………………….. หุน้ / Share ในราคาหุน้ละ 0.45 บาท / at Baht 0.45 per share  รวมเป็นเงิน / totaling of …………………………………………  บาท /Baht 
โดยช าระเป็น / made payable by                    เงินโอน / Pay-in                 เช็คบุคคล / Personal Cheque                      เช็คธนาคาร / Cashier Cheque                    ดร๊าฟท ์/ Draft 
เลขที่เช็ค  / Cheque No. ……………………………………..  ลงวนัที่ / Date …………………………………………..  ธนาคาร / Bank ……………………………………………………….  สาขา / Branch ……………………………………………………. 
โดยหากผูจ้องซ้ือไดรั้บการจดัสรรหุน้ใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี / If the subscriber receives the allocation of the aforesaid shares, the subscriber requests as follow : 
        ออกใบหุน้ในนาม “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพือ่ผูฝ้าก” เลขที่สมาชิกผูฝ้าก  ............................................................................ บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ลขที่   .......... ............... ............... ............... ............... ................................................... 
        / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor” Participant number ............................................................................ Securities trading account number. ........... ............... ............... .................................................. 
        ออกใบหุน้ในนาม “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั” โดยน าเขา้บญัชีของผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขที่ 600 เพือ่ผูจ้องซ้ือ / 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 
        ออกใบหุน้ในนามผูจ้องซ้ือ ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่ปิดการจองซ้ือหุน้ / Issue a share certificate in the name of subscriber within 15 business days from the subscription closing date 

เจา้หนา้ที่ผูรั้บมอบอ านาจ / Authorized Officer  ………............................................................................. 

ใบจองซ้ือ 1 ใบต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่าน้ัน / One Subscription Form per One Shareholder Register No. Only 



 
BROKER 

ผู้ฝากเลขที่
Participant No. 

ช่ือบริษัท 
Company Name 

ผู้ฝากเลขที่ 
Participant No. 

ช่ือบริษัท 
Company Name 

002 บริษัทหลกัทรัพย์ทิสโก้ จ ากดั  
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

030 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

032 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

004 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

034 บริษัทหลกัทรัพย์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าล์ จ ากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

038 บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จ ากดั (มหาชน)  
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน)  
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

050 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จ ากดั 
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย พลสั จ ากดั (มหาชน) 
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

051 บริษัทหลกัทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

010 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ริล ลนิช์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

200 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบีูเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชียเวลท์ จ ากดั 
ASIA WEALTH COMPANY LIMITED 

014 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จ ากดั (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บริษัทหลกัทรัพย์ แอพเพลิ เวลธ์ จ ากดั 
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

224 บริษัทหลกัทรัพย์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บริษัทหลกัทรัพย์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

225 บริษัทหลกัทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 บริษัทหลกัทรัพย์เกียรตนิาคนิ จ ากดั 
KIATNAKIN SECURITIES COMPANY LIMITED 

229 บริษัทหลกัทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากดั 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนิตี ้จ ากดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จ ากดั 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
 

บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

244 บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

247 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บริษัทหลกัทรัพย์  อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมโิก้ จ ากดั 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

SUB-BROKER 

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

243 บริษัทหลกัทรัพย์ เพ่ือธรุกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

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

CUSTODIAN 

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

329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

330  ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (เพ่ือตราสารหนี)้ 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK. – BOND 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) - ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ  
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 

334 บริษัทหลกัทรัพย์ เพ่ือธรุกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั  
THE HONGKONG  AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. 

336 ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

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

308 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) – เพ่ือรับฝากทรัพย์สนิ 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY 

339 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพย์สนิ) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

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

340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพ่ือค้าตราสารหนี)้ 
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  
INDUSTRIAL  AND COMMERCIAL  BANK OF CHINA (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  

343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ (เพ่ือรับฝากทรัพย์สนิ) 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH – CUSTODY SERVICES 

345 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพย์สนิ) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODY SERVICES) 

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

410 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพย์สนิ) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY 

328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)  
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือลกูค้า) 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. (FOR CUSTOMER) 

หมายเหต/ุNotes:  
- กรุณาแนบใบรับรองการจองซือ้หุ้น มาพร้อมกบัใบจองซือ้หุ้นฉบับนีด้้วย / Please attach the Subscription Certificate with this Subscription Form. 
- เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค ดงักลา่วต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครเทา่นัน้ ส าหรับการจองซือ้จากตา่งจงัหวดัรับเป็นดร๊าฟท์เทา่นัน้ / The Company accepts only cheque or cashier cheque that can be drawn  
  from Bangkok branches only. For subscription from up-country, only bank draft is acceptable.  
- ในกรณีท่ีเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ดงักลา่วไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ไม่วา่ด้วยเหตใุดๆ ให้ถือวา่ ข้าพเจ้าสละสทิธิท่ีจะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุครัง้นี/้ If the cheque or cashier cheque or bank draft cannot be cleared for whatsoever reason, 
it is considered that I/we have waived my/our subscription rights. 
- ผู้จองซือ้ โปรดสัง่จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ รวมเป็นฉบบัเดียวกนั ทัง้กรณีจองซือ้ ตามสทิธิ หรือต ่ากวา่สทิธิ หรือเกินกวา่สทิธิท่ีได้รับการจดัสรร/ The subscriber shall pay in only one cheque, cashier cheque or bank draft for subscription 
according to rights or lower than rights or excess of the entitlement . 
- ถ้าจ านวนหุ้นท่ีระบุไว้ในใบจองซือ้นีไ้ม่ตรงตามจ านวนเงินท่ีบริษัทได้รับช าระ บริษัทจะถือตามจ านวนเงินท่ีได้รับช าระเป็นหลกั/ 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. 


