สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 2
เลขทีใ่ บจอง ______________________________________________

ใบจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษทั อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 833,250,000 หุน้ แก่ผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ ้ ละ 0.10 บาท ในอัตราส่วน 4 หุน้ สามัญเดิมต่อ 1 หุน้ สามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายหุน้ ละ 1.55 บาท
วันที่จองซื้อ  22 พฤศจิกายน 2564  23 พฤศจิกายน 2564  24 พฤศจิกายน 2564  25 พฤศจิกายน 2564  26 พฤศจิกายน 2564
ข้อมูลผูจ้ องซื้อหุน้ โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง
เรียน คณะกรรมการ อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) และ/หรือ บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) (“หลักทรัพย์กสิกรไทย”) ซึง่ เป็ นตัวแทนการรับจองซื้อหุน้ ของบริษทั ฯ
ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว  นิตบิ คุ คล  อื่น ๆ (ระบุ __________ ) ชื่อ ____________________________________________________________________________________________________เพศ  ชาย  หญิง
 บัตรประจาตัวประชาชน  ใบต่างด้าว  หนังสือเดินทาง เลขที่ ____________________________________________  เลขทะเบียนนิตบิ คุ คล เลขที่ __________________________________________________________________
สัญชาติ (ประเทศทีน่ ิตบิ คุ คลจดทะเบียน)_________________________________ วัน/เดือน/ปี เกิด (ปี พ.ศ.)/วันจดทะเบียนนิตบิ คุ คล ___________________________ โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ ______________________________________
ทีอ่ ยู่ให้เป็ นไปตามทีอ่ ยู่ทป่ี รากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน Right Offering (Record Date) ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร ________________________________ประเภทของการหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย  ไม่หกั ภาษี ณ ทีจ่ ่าย  หักภาษี ณ ทีจ่ ่าย
ท่านเป็ นบุคคลทีม่ สี ถานภาพทางการเมือง* /สมาชิกในครอบครัวของบุคคลทีม่ สี ถานภาพทางการเมือง** /ผูใ้ กล้ชดิ *** กับบุคคลทีม่ สี ถานภาพทางการเมืองหรือสมาชิกในครอบครัวของบุคคลทีม่ สี ถานภาพทางการเมืองหรือไม่  ไม่เป็ น  เป็ น
(โปรดระบุตาแหน่งทางการเมือง)______________________________________________________________________________________________________________
*บุคคลทีม่ สี ถานภาพทางการเมือง หมายถึง ผูด้ ารงตาแหน่งสาคัญหรือเคยดารงตาแหน่งดังกล่าวในประเทศหรือต่างประเทศ ได้แก่ ประมุขแห่งรัฐหรือรัฐบาล รัฐมนตรี เจ้าหน้าทีร่ ะดับสู งของรัฐ ศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ หรือทหาร ผูด้ ารงตาแหน่งระดับสูงของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอืน่ ของรัฐ ผูม้ บี ทบาทสาคัญในพรรคการเมือง
ผูด้ ารงตาแหน่งสาคัญหรือเคยดารงตาแหน่งดังกล่าวในองค์การระหว่างประเทศ และผูท้ ดี ่ ารงตาแหน่งเทียบเท่าระดับดังกล่าว ทัง้ นี้ ตามทีเ่ ลขาธิการคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
**สมาชิกในครอบครัวของบุคคลทีม่ สี ถานภาพทางการเมือง หมายถึง บิดา มารดา บุตร ผูร้ บั บุตรบุญธรรม หรือบุตรบุญธรรมของบุคคลทีม่ สี ถานภาพทางการเมือง (2) พีน่ อ้ งร่วมบิดามารดาเดียวกันหรือพีน่ อ้ งร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันของบุคคลทีม่ สี ถานภาพทางการเมือง (3) คู่สมรสหรือผูท้ อี ่ ยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียน
สมรสของบุคคลทีม่ สี ถานภาพทางการเมืองหรือของบุคคลตาม (1) หรือ (2)
***ผูใ้ กล้ชิด หมายถึง (1) บุคคลซึง่ เป็ นผูค้ รอบครองหรือดูแลทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดของบุคคลทีม่ สี ถานภาพทางการเมือง (2) บุคคลซึง่ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอันเนือ่ งมาจากการสร้างหรือดาเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจของบุคคลทีม่ สี ถานภาพทางการเมือง

แหล่งที่มาของรายได้จากต่างประเทศ  ไม่มี  มี (ระบุช่อื ประเทศ)_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
แหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการจองซื้อ บุคคลธรรมดา :  เงินเดือน  ธุรกิจส่วนตัว  เงินออม  รายได้จากการลงทุน  มรดก  อื่นๆ (ระบุ) __________________________________________________________________
(สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
นิตบิ คุ คล :  เงินจากการดาเนินธุรกิจ  อื่นๆ (ระบุ) _______________________________________________________________________________________________________________
ข้าพเจ้าถือหุน้ สามัญเดิมตามรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน Right Offering (Record Date) ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 มีความประสงค์ขอจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนและขอให้จดั สรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ดังนี้
วิธีการจองซื้อ
จานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อ (หุน้ )
รวมเป็ นเงินทัง้ สิ้น (บาท)
จานวนเงินที่ตอ้ งชาระ (ตัวอักษร)
 จองซื้อตามสิทธิทงั้ จานวน
 จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ
 จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (ระบุเฉพาะส่วนเกินสิทธิ)
รวม
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ดังกล่าวโดยชาระเป็ น
 เงินสด/เงินโอนผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) เข้าบัญชีช่อื “บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย เพือ่ จองซื้อหุน้ สาหรับผูถ้ อื หุน้ เดิม” โดยระบุรายละเอียด Ref.1 เป็ นหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือเลขทีห่ นังสือ
เดินทาง หรือเลขทีใ่ บต่างด้าว หรือเลขทะเบียนนิตบิ คุ คล และระบุ Ref.2 เป็ นเลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ 10 หลัก
 เช็ค/แคชเชียร์เช็ค(เช็คธนาคาร)/ดร๊าฟท์ ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) เลขทีเ่ ช็ค___________________________ ลงวันที่ ________ พฤศจิกายน 2564 ธนาคาร __________________________________ สาขา
__________________________ โดยขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่าย “บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย เพือ่ จองซื้อหุน้ สาหรับผูถ้ อื หุน้ เดิม” (ในกรณีทช่ี าระค่าจองซื้อหุน้ เป็ นเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ จะต้องลงวันทีไ่ ม่เกินวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 และต้องยื่นผ่าน
เคาน์เตอร์ธนาคารก่อนเวลา Clearing ของแต่ละสาขาธนาคาร ของวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทาการถัดไป) โดยชื่อของเจ้าของเช็คต้องเป็ นชื่อเดียวกับผูจ้ องซื้อเท่านัน้
เมือ่ ข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว ในการส่งมอบหุน้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษทั ฯ ดาเนินการดังต่อไปนี้ (ผูจ้ องซื้อโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้ )
 ให้ฝากหุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามจานวนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพือ่ ผูฝ้ าก” และดาเนินการให้ บริษทั ______________________________ สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่ ____________
นาหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“TSD”) เพือ่ เข้าบัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าชือ่ ________________________________________เลขทีบ่ ญั ชี __________________________________ ซึง่ ข้าพเจ้ามีอยู่กบั บริษทั นัน้
 ให้ฝากหุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามจานวนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชือ่ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุน้ เข้าฝากไว้กบั TSD โดยนาเข้าบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) เพือ่ ข้าพเจ้า (การขอถอนเป็ นใบ
หลักทรัพย์ในภายหลัง ผูจ้ องซื้อจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ TSD กาหนด) กรณี เลือกรับหุน้ เข้าบัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) ในช่องนี้ โปรดกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็ นบุคคลสหรัฐ (สาหรับบุคคล
ธรรมดาและนิ ติบคุ คล)” และ “แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิ ติบคุ คล)” เพื่อนาส่งให้แก่ TSD ทัง้ นี้ ในกรณี ไม่จดั ทาเอกสารตามที่ TSD กาหนด หรือมีขอ้ บ่งชี้ว่าท่านอาจเป็ นบุคคลอเมริกนั บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่นาฝากหุน้ เข้าบัญชี
600 โดยจะดาเนิ นการออกเป็ นใบหุน้ แทน และจะจัดส่งใบหุน้ ทางไปรษณี ย ์ ตามรายละเอียดในฐานข้อมูลสมุดทะเบียนรายชื่อผูถ้ ือหุน้ สามัญที่ปรากฎ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ที่มีสทิ ธิได้รบั การเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้
 ให้ออกใบหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามจานวนที่ได้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อของข้าพเจ้า และจัดส่งใบหุน้ ให้ขา้ พเจ้าตามที่อยู่ท่ปี รากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 (วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date)) ทางไปรษณี ย ์
ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษทั ฯ ดาเนินการใด ๆ เพื่อให้การจัดทาใบหุน้ และส่งมอบใบหุน้ ให้แก่ขา้ พเจ้าภายใน 15 วันทาการ นับแต่วนั ที่ส้นิ สุดระยะเวลาการจองซื้อ (บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีท่ผี ูถ้ อื หุน้ สามัญเพิ่มทุนไม่สามารถขายหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนทีไ่ ด้รบั จัดสรรได้ทนั วันทาการแรกของการซื้อขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนที่ได้รบั จัดสรร)
ในกรณีทจ่ี านวนเงินทีใ่ ช้ในการชาระค่าจองซื้อ ตัง้ แต่ 100,000 บาทขึ้นไป หากผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์ทแ่ี ท้จริง* ไม่ใช่ผูจ้ องซื้อ โปรดระบุ_____________________________________________________________________________________________________

*ผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์ทแี ่ ท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผูเ้ ป็ นเจ้าของทีแ่ ท้จริง หรือมีอานาจควบคุมความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้ากับสถาบันการเงินหรือผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา 16 หรือบุคคลทีล่ ูกค้าทาธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผูใ้ ช้อานาจควบคุมนิติบุคคลหรือบุคคลทีม่ กี ารตกลงกันทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวงการตรวจสอบ
เพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้าทีเ่ กีย่ วข้อง

ในกรณีทต่ี อ้ งมีการคืนเงินค่าจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีข่ า้ พเจ้าไม่ได้รบั การจัดสรรหรือได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนไม่ครบตามจานวนทีจ่ องซื้อ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้คนื เงินค่าจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังนี้ (เลือกได้เพียงวิธีเดียวเท่านัน้ ) (กรณีไม่ระบุ ถือว่าให้
ดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุน้ ด้วยเช็ค)
 จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามข้าพเจ้า และจัดส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทป่ี รากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 (วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date)) ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกีย่ วข้องทีอ่ าจจะ
เกิดขึ้น
 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของข้าพเจ้าตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 (วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date)) (เฉพาะธนาคารทีก่ าหนด 8 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) และธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน))
คาเตือน กรณีทข่ี อ้ มูลทีผ่ ูจ้ องซื้อระบุไม่สมั พันธ์กนั หรือไม่ชดั เจน ตัวแทนรับจองซื้อขอสงวนสิทธิดาเนินการให้มกี ารคืนเงินค่าจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนด้วยเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามผูจ้ องซื้อหุน้ ส่งไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทป่ี รากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ฯ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 (วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date))
คารับรองและข้อตกลงของผูจ้ องซื้อ
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีไ่ ด้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซื้อทีถ่ กู ต้องเรียบร้อยพร้อมชาระค่าจองซื้อ หรือหาก
เช็คบุคคล/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ทส่ี งั ่ จ่ายแล้วนัน้ ไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถอื ว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษทั ฯ รวมทัง้ สารสนเทศและเอกสารแนบ (รวมเรียกว่า “หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ ”) แล้ว และยินยอมผูกพันตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุในเอกสารดังกล่าวรวมทัง้ วิธีการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทัง้ ทีใ่ ช้บงั คับอยู่และทีจ่ ะได้
มีการแก้ไขเพิม่ เติมในภายหน้าอีกด้วยข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้ เดิมและได้รบั จัดสรรการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ ของข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผลประโยชน์ทแ่ี ท้จริงในการถือหุน้ ดังกล่าว
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีทอ่ี ยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา
การลงทุนในหุน้ ย่อมมีความเสีย่ ง และผูจ้ องซื้อควรศึกษาและทาความเข้าใจข้อมูลในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจจองซื้อหุน้
ใบจองซื้อนี้มคี วามสาคัญ และผูจ้ องซื้อพึงให้ความสนใจ การนาส่งใบจองซื้อนี้กระทาโดยลับเฉพาะและสงวนสาหรับบุคคลซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ที่ได้รบั ใบจองซื้อนี้ และไม่พงึ ถูกส่งต่อ หรือแจกจ่ายไปยังบุคคลอื่นใด (นอกจากทีป่ รึกษาทีเ่ ป็ นวิชาชีพของท่านเอง) หรือผลิตซา้ ในรูปแบบใด ๆ
ใบจองซื้อนี้และหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ ทีแ่ นบมานี้ไม่ก่อให้เกิดหรือเป็ นส่วนหนึ่งของการเสนอหรือเชื้อเชิญเพือ่ การขายหรือการออกหลักทรัพย์ หรือการชี้ชวนเพือ่ การเสนอให้ซ้อื หรือจองซื้อหุน้ ใด ๆ ไม่ว่าในกรณีใดทีก่ ารเสนอขายหรือการชี้ชวนนัน้ จะขัดต่อกฎหมาย ใบจองซื้อนี้ควร
ถูกศึกษาควบคู่ไปกับหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ และการขอจองซื้อหุน้ ของบริษทั ฯ นัน้ จะเกิดขึ้นได้และได้รบั การยอมรับโดยเป็ นไปตามข้อกาหนดและเงือ่ นไขของการจองซื้อทีร่ ะบุในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ เท่านัน้
ลงชื่อ X _______________________________________ผูจ้ องซื้อ
(__________________________________________________)
หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ บริษทั อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) – ผูจ้ องซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ ด้วย
วันทีจ่ องซื้อ  22 พฤศจิกายน 2564  23 พฤศจิกายน 2564  24 พฤศจิกายน 2564  25 พฤศจิกายน 2564  26 พฤศจิกายน 2564 เลขทีใ่ บจอง ________________________________________________________________________
บริษทั ฯ หรือ บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) ได้รบั เงินจาก (ชื่อตามใบจอง)_____________________________________________________________________________________________________________________________
เพือ่ จองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จานวน___________________________________________________ หุน้ รวมเป็ นเงิน ______________________________________________________________________________________ บาท
โดยชาระเป็ น
 เงินสด/เงินโอน
 เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ เลขทีเ่ ช็ค ______________________________ ลงวันที่ ____________ พฤศจิกายน 2564 _____ ธนาคาร __________________________ สาขา ________________________
โดยหากผูจ้ องซื้อได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว ผูจ้ องซื้อให้ดาเนินการ : ฝากหุน้ ในนาม “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” เลขทีส่ มาชิกผูฝ้ าก_____________บัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์เลขที่ ________________________________________________________________________________
 ฝากหุน้ ในนาม “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” โดยนาเข้าบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) เพือ่ ข้าพเจ้า
 ออกใบหุน้ ในนามผูจ้ องซื้อ ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ทีส่ ้นิ สุดระยะเวลาการจองซื้อ
เจ้าหน้าทีผ่ ูร้ บั มอบอานาจ
____
หมายเหตุ หากผูจ้ องซื้อประสงค์จะเปลีย่ นแปลงทีอ่ ยู่ทใ่ี ห้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรงและจัดส่งให้ฝ่ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด: 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-009-9999

ผูฝ้ ากเลขที่
ชื่อบริษทั
002 บริษทั หลักทรัพย์ทสิ โก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
003 บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
004 บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD
005 บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
006 บริษทั หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited
007 บริษทั หลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.
008 บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
010 บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์รลิ ลินช์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
011 บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
013 บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
014 บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
015 บริษทั หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จากัด (มหาชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
016 บริษทั หลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
019 บริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
022 บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนิต้ ี จากัด
TRINITY SECURITIES CO.,LTD.
023 บริษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES CO.,LTD.
026 บริษทั หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
027 บริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
029 บริษทั หลักทรัพย์กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
030 บริษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.

BROKER
ผูฝ้ ากเลขที่
ชื่อบริษทั
032 บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบเี อสที จากัด (มหาชน)
KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
034 บริษทั หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
038 บริษทั หลักทรัพย์ บียอนด์ จากัด (มหาชน)
Beyond Securities Public Company Limited
048 บริษทั หลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
050 บริษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
051 บริษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
052 บริษทั หลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จากัด
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED
200 บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
211 บริษทั หลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
213 บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.
221 บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์ชนั ่ พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.
224 บริษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
225 บริษทั หลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
229 บริษทั หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
230 บริษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
244 บริษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
247 บริษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
248 บริษทั หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิ ก้ จากัด
KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
924 บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB-BROKER
236
242
257

301
302
303
304
305
308
312
316
320
350

ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ซิต้คี อร์ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)
บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จากัด
SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO.,LTD.

243
245

CUSTODIAN
ธนาคารซิต้แี บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
329
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
330
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) - ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ
334
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซีย่ งไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชัน่ จากัด
336
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
337
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
339
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
340
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จากัด (มหาชน)
343
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY
LIMITED
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพือ่ รับฝากทรัพย์สนิ
328
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY
SERVICES
บริษทั หลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จากัด
425
SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED

บริษทั หลักทรัพย์ เพือ่ ธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited
ธนาคารฮ่องกงและเซีย่ งไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชัน่ จากัด (เพือ่ ตราสารหนี้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
บริษทั หลักทรัพย์ เพือ่ ธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพือ่ รับฝากทรัพย์สนิ )
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพือ่ ค้าตราสารหนี้)
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (เพือ่ ลูกค้า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

