สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 / Enclosure 3

เลขที่ใบจองซื้อ / Subscription Form No………………………………………
ใบจองซื้อ 1 ใบต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น /One Subscription Form per one Shareholder Register No. Only

ใบจองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ บริ ษทั บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
Subscription Form for New Issued Ordinary Shares of B52 Capital Public Company Limited
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมของ บริ ษทั บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) จานวน 349,550,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.50 บาท เสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมในอัตราส่วน 6.5 หุน้ สามัญเดิมต่อ 1 หุน้ สามัญเพิ่มทุน
Offering for sale to existing shareholders of B52 Capital Public Company Limited of 349,550,000 new ordinary shares (the "Shares")
with a par value of Baht 0.50 each, at the offering price of Baht 0.50 per share, at a ratio of 6.5 existing ordinary shares to 1 new ordinary share

วันที่จองซื้อ

☐ 5 กรกฎาคม 2564 / 5 July 2021 ☐

6

กรกฎาคม 2564 / 6 July 2021

☐

7 กรกฎาคม 2564 / 7

July 2021

☐

8

กรกฎาคม 2564 / 8 July 2021

☐ 9 กรกฎาคม 2564 / 9 July 2021

ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่ องด้านล่างนี้ให้ ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง / Subscriber's Information. Please fill all the blanks in clear and legible manner.

เรี ยน คณะกรรมการ บริ ษทั บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ("บริษัท") / To Board of Directors of B52 Capital Public Company Limited (the "Company")
ข้าพเจ้า / I/We ☐ นาย/Mr. ☐ นาง / Mrs. ☐ นางสาว / Miss ☐ นิติบุคคล / Company
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เลขที่ / Registration No.
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ / Tel.
บัตรประจาตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ / ID Card/Work Permit/Passport/Juristic ID No.
ที่อยู่ / Address
ข้าพเจ้ามีหุน้ เดิมของ บริ ษทั บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ในวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิจองซื้อหุน้ สามัญใหม่ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ (Record Date) ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2564 จานวน / According to the Record Date on 8 June 2021 to compile the list
of shareholders entitled to subscribe for new ordinary shares, I/we own
หุน้ / ordinary share(s), และมีสิทธิในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวน / and have rights to subscribe for
หุน้ / new ordinary share(s)
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ดังนี้ /
จานวนที่จองซื้อ (หุน้ ) /
จานวนเงินที่ชาระ (บาท) /
I/We wish to subscribe for the newly ordinary share(s) in the Company as follows:

☐ จองซื้อตามสิ ทธิท้ งั จานวน / Subscription for full of the entitlement
☐ จองซื้อน้อยกว่าสิ ทธิ / Subscription for less than the entitlement

No. of shares subscription for (Shares)

Total Payment Amount (Baht)

โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ง / Choose o only one

☐ จองซื้อเกินกว่าสิ ทธิ (ระบุเฉพาะจานวนที่จองเกินสิ ทธิ) / Subscription for more than the entitlement (Specify the excess proportion only)

รวมจองซื้อทั้งสิ้น / Total Subscription
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหุน้ สามัญดังกล่าวโดยชาระเป็ น / I/We enclose my/our payment by:
☐ เงินโอนเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด เพื่อการจองซื้ อ” เลขที่บญ
ั ชี 155-3-00030-1 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาออลซีซั่นส์ เพลส /

Pay-in: Payable to "Globlex Securities Company Limited for Subscription" Account number 155-3-00030-1, Current Account, Siam Commercial Bank Public Company Limited, All Seasons Place Branch
เมื่อข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ในการส่งมอบหุน้ ข้าพเจ้าตกลงให้บริ ษทั ดาเนินการดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) / If I/We am/are allotted the said Shares, I/we agree to have either of the following processed by the Company (Choose only one):
☐ ให้ฝากใบหุ น
้ สามัญตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ "บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก" และดาเนินการให้ บริ ษทั
สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่
นาหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้าบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ เลขที่
ชื่อ
ซึ่งข้าพเจ้ามีอยูก่ บั บริ ษทั นั้น /
Issue a share certificate in the Name of "Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor" for the allotted Shares and assign for Participant name
To deposit the said Shares with the Thailand Securities Depository Co., Ltd. ("TSD") for my/our securities a/c no.

TSD number no.

a/c name

, maintained at said TSD member company.

☐ ให้ฝากใบหุ น
้ สามัญตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ "บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด" และนาหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้าบัญชีของบริ ษทั ที่ ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อ

ข้าพเจ้า (การขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในภายหลังผูจ้ องซื้อหุ ้นจะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด) / 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. (Subscriber shall pay the fees as specified by TSD for later issuance of share certificate.)

☐ ให้ออกใบหุ น
้ สามัญตามจานวนที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุน้ ให้ขา้ พเจ้าตามชื่อที่อยูท่ ี่ระบุไว้ในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริ ษทั ดาเนินการใด เพื่อทาให้การจัดทาใบหุ ้นและส่งมอบใบ

หุ ้น ให้แก่ ข ้าพเจ้าภายใน 15 วัน ทาการ นับจากวัน ปิ ดการจองซื้ อหุ ้น

/ 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.

ในกรณี จองซื้อเกินกว่าสิทธิและข้าพเจ้าไม่ได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ หรื อ ได้รับการจัดสรรไม่ครบถ้วนตามจานวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่าด้วยกรณี ใด ข้าพเจ้าตกลงรับเงินคืน โดยให้บริ ษทั ดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหรื อเงินส่วนต่าง
ค่าจองซื้อ โดยผูจ้ องซื้อโปรดระบุขอ้ มูลดังต่อไปนี้ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารประเภท ออมทรัพย์ / กระแสรายวัน (ผูจ้ องซื้อเกินสิทธิจะต้องแนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของ ธ.ไทยพาณิ ชย์, ธ.กรุ งเทพ, ธ.กสิกรไทย, หรื อ ธ.กรุ งไทย พร้อมกับเอกสารทั้งหมด
ให้ค รบถ้ว น) / 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 making a wire transfer to my/our bank account as the information
below (The Oversubscription Subscribers must attach a copy of bank account passbook of SCB, BBL, KBANK or KTB with all documents.)

☐ ธ.ไทยพาณิ ชย์ / SCB ☐ ธ.กรุ งเทพ / BBL ☐ ธ.กสิ กรไทย / KBANK ☐ ธ.กรุ งไทย / KTB, สาขา / Branch

เลขที่บญั ชี / Account No.
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรี ยบร้อยพร้อมเงินโอนเข้าบัญชี มาถึงบริ ษทั ภายในระยะเวลา
การจองซื้อ ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะใช้สิทธิจองซื้อ และข้าพเจ้ายินยอมรับเงินคืน ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนบริ ษทั บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) และยินยอมผูกพันตามหนังสือแจ้งการจัดสรรฯ ดังกล่าว และที่จะได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังด้วย /
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 B52
Capital Public Company Limited, including the amendment.

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี่ ยง ก่อนการตัดสิ นใจจองซื้อหลักทรัพย์ ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ
Please be aware of the risk involved in share investment. Please read the relevant information carefully before subscription.

ลงชื่อ
(

ผูจ้ องซื้อ / Subscriber
)

การประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) เพื่อจองซื้อหุ้น / Suitability Test for share subscription
1. ข้าพเจ้าได้ผา่ นการทาแบบประเมิน Suitability Test มาแล้ว และรับทราบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว / I/we already conducted the Suitability Test, and I/we acknowledge my/our risk tolerance level.
2. ข้าพเจ้ารับทราบระดับความเสี่ยงของหุน้ สามัญที่ขา้ พเจ้าจะจองซื้อครั้งนี้ / I/We acknowledge risk level of share I/we will subscribe for.
ทั้งนี้ หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าออกมาว่า ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุน้ ในครั้งนี้ ข้าพเจ้ายังยืนยันและประสงค์ที่จะจองซื้อหุน้ สามัญในครั้งนี้ และได้ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันในฐานะผูจ้ องซื้อด้านล่าง โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า การลงทุน
ในหุน้ สามัญครั้งนี้ไม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ขา้ พเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน 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.

ลงชื่อ
(

ผูจ้ องซื้อ / Subscriber
)

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริ ษทั บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (บริษทั ฯ) (ผู้จองซื้อ โปรดกรอกข้อความในส่ วนนี้ด้วย)
Evidence of receipt of Subscription Form for New Ordinary Shares of B52 Capital Public Company Limited (the "Company") (Subscriber shall also fill in this section.)

วันที่จองซื้อ / Subscription Date
เลขที่ใบจองซื้อ / Subscription Form No.
ผูจ้ ดั จาหน่ายได้รับเงินจาก / Underwriter received payment from
เพื่อจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวน / for subscription of
หุน้ / new ordinary shares in the Company, ในราคาหุน้ ละ 0.50 บาท / at Baht 0.50 per share, รวมเป็ นเงิน / totaling of
บาท / Baht โดยชาระเป็ น / made payable
by
☐ เงินโอน / Money Transfer
ลงวันที่ / Date
ธนาคาร / Bank
สาขาที่โอน / Branch
โดยหากผูจ้ องซื้อได้รับการจัดสรรหุน้ ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ / If the subscriber receives the allocation of the aforesaid shares, the subscriber requests as follow :
☐ ออกใบหุ น
้ ในนาม "บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก" เลขที่สมาชิกผูฝ้ าก
บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์เลขที่
/
Issue a share certificate in the Name of "Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor" Participant number

Securities trading account number

☐ ออกใบหุ ้นในนาม "บริ ษท
ั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด" โดยนาเข้าบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อผูจ้ องซื้อ / 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

☐ ออกใบหุ น
้ ในนามผูจ้ องซื้อ ภายใน 15 วันทาการนับแต่ปิดการจองซื้อหุน้ / Issue a share certificate in the name of subscriber within 15 business days from the subscription closing date
หมายเหตุ: หากผูจ้ องซื้ อประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยูท่ ี่ให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่ งไปที่ฝ่ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400 โทร. 0 2009-9000
Remark:

If subscriber wishes to amend his/her address given previously, please directly notify the change to the registrar at: Securities Operation Service, Thailand
Securities Depository Co., Ltd. No. 93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand

เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับมอบอานาจ / Authorized Officer

ผู้ฝากเลขที่
Participant No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029

ชื่อบริษัท
Company Name
บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จากัด (มหาชน)
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จากัด (มหาชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี ้ จากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

BROKER
ผู้ฝากเลขที่
Participant No.
030
032
034
038
048
050
051
052
200
211
213
221
224
225
229
230
244
247
248
924

236
242
257

ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอ้ ร์ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จากัด
SCB-Julius Baer Securities Co.,Ltd.

SUB-BROKER
243
245

ชื่อบริษัท
Company Name
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม(ประเทศไทย) จากัด
GMO-Z com SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ช่ นั พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
301
302
303
304
305
308
518
312
316
330

ธนาคารซิตแี ้ บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) - ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) – เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารสินเอเซีย จากัด (มหาชน) (คัสโตเดีย้ น)
ACL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จากัด (เพื่อตราสารหนี)้
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BOND

328
329
334
336
337
339
340
343
345
425

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited (CUSTODIAN)
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ )
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี)้
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ )
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

หมายเหตุ/Notes:
- ผูจ้ องซือ้ กรุณาแนบใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิม่ ทุน มาพร้อมกับใบจองซือ้ หุ้นสามัญเพิม่ ทุนฉบับนีด้ ว้ ย / The subscriber please attach the subscription certificate of the right to subscribe for new ordinary shares with this
subscription form for new ordinary shares.
- ผูจ้ องซือ้ โอนเงินเข้าบัญชีเดียวกัน ทัง้ กรณีจองซือ้ ตามสิทธิ หรือต่ากว่าสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รบั การจัดสรร/ The subscriber shall pay only one wire transfer for subscription according to rights or lower than rights or excess of the entitlement.
- ถ้าจานวนหุน้ ที่ระบุไว้ในใบจองซือ้ นีไ้ ม่ตรงตามจานวนเงินที่บริษัทได้รบั ชาระ บริษัทจะถือตามจานวนเงินที่ได้รบั ชาระเป็ นหลัก ทัง้ นี ้ จานวนเงินดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ามูลค่าหุน้ ที่ผจู้ องซือ้ ได้รบั จัดสรรทัง้ หมด / If the share subscription amount stated in
this subscription form for new ordinary shares does not match the payment received, the Company shall regard the payment received as the intended subscription amount. In this regard, the said payment shall not exceed the value of
the subscription amount that the subscriber is entitled to be allocated.
- ผูจ้ องซือ้ จะต้องแนบใบนาฝากชาระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip) หรือใบนาฝาก/โอนเงิน ซึ่งแสดงการชาระเงินเพื่อการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนโดยครบถ้วน / The subscriber must attach the Bill Payment Pay-In Slip or pay-in slip
showing full payment for subscription of new ordinary shares.

ใบนําฝากชําระเงินค่ าสินค้ าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip)

สําหรั บลูกค้ า / For Customer
โปรดเรี ยกเก็บค่ าธรรมเนียมจากผู้ชําระเงิน*

สาขา/ Branch……..…………...………….วันที/ Date…………..
บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็กจํากัด
ั" เพลส
87/2 ชัน 8,12 อาคารซีอาร์ซ ี ออลซีซน
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี : 0105545078214
เพือ
" เข ้าบัญชีบริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จํ ากัด เพือ
" การจองซือ
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ / Siam Commercial Bank

ชื+อ/ Name…...……………………………………………..
หมายเลขโทรศัพท์ / Telephone No.(Ref.1)

เลขบัตรประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทาง / ID or Passport Number(Ref.2)

เลขทีบ
" ญ
ั ชี 155-3-00030-1 (Bill Payment) (10/25)* ( ธุรกิจ )

เช็ค/ CHEQUE
เงินสด/ CASH
จํานวนเงิน/ Amount ==>
ชื+อธนาคาร-สาขา/ Bank-Branch
หมายเลขเช็ค/ Cheque No.

จํานวนเงิน (บาท) / Amount (Baht)

จํานวนเงินเป็ นตัวอักษร/ Amount in Words
ชือผู้นําฝาก/ Deposit by……………………….……….

สําหรั บเจ้ าหน้ าที+ธนาคาร/ For Bank's Use

โทรศัพท์/ Telephone…………...……..………………..

ผู้รับเงิน/ ผู้รับมอบอํานาจ……..………………………….

โปรดนําใบนําฝากนี 6ไปชําระเงินได้ ที บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทัวประเทศ หรื อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร

ใบนําฝากชําระเงินค่ าสินค้ าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip)
บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็กจํากัด
ั" เพลส
87/2 ชัน 8,12 อาคารซีอาร์ซ ี ออลซีซน
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี : 0105545078214
เพือ
" เข ้าบัญชีบริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จํ ากัด เพือ
" การจองซือ
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ / Siam Commercial Bank

เลขทีบ
" ญ
ั ชี 155-3-00030-1

สําหรั บธนาคาร/ For Bank

โปรดเรี ยกเก็บค่ าธรรมเนียมจากผู้ชําระเงิน*
สาขา/ Branch……..…………...………….วันที/ Date…………..

ชื+อ/ Name…......……………………………………………..
หมายเลขโทรศัพท์ / Telephone No.(Ref.1)

เลขบัตรประชาชนหรื อเลขหนังสือเดินทาง / ID or Passport Number(Ref.2)

(Bill Payment) (10/25)* ( ธุรกิจ )

เช็ค/ CHEQUE
เงินสด/ CASH
จํานวนเงิน/ Amount ==>
ชื+อธนาคาร-สาขา/ Bank-Branch
หมายเลขเช็ค/ Cheque No.

จํานวนเงิน (บาท) / Amount (Baht)

จํานวนเงินเป็ นตัวอักษร/ Amount in Words
ชือผู้นําฝาก/ Deposit by……………………….……….

สําหรั บเจ้ าหน้ าที+ธนาคาร/ For Bank's Use

โทรศัพท์/ Telephone…………...……..………………..

ผู้รับเงิน/ ผู้รับมอบอํานาจ……..………………………….

โปรดนําใบนําฝากนี 6ไปชําระเงินได้ ที บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทัวประเทศ หรื อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร

