
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 / Enclosure 3 

                                                                                                                                                                                                                              เลขท่ีใบจองซ้ือ / Subscription Form No……………………………………… 
ใบจองซ้ือ 1 ใบต่อ 1 เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นเท่านั้น /One Subscription Form per one Shareholder Register No. Only 

                                                                                                                                                     
ใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ของ บริษทั บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)  

Subscription Form for New Issued Ordinary Shares of B52 Capital  Public Company Limited 

การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อผูถื้อหุน้เดิมของ บริษทั บี-52 แคปปิตอล  จ  ากดั (มหาชน) จ านวน 349,550,000 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.50 บาท เสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิมในอตัราส่วน 6.5 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หุน้สามญัเพ่ิมทุน 

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 

วนัท่ีจองซ้ือ ☐ 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  

ข้อมูลผู้จองซ้ือหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง / Subscriber's Information. Please fill all the blanks in clear and legible manner. 

เรียน คณะกรรมการ บริษทั บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ("บริษัท") / To Board of Directors of B52 Capital  Public Company Limited (the "Company") 

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

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้เลขท่ี / Registration No.   โทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้/ Tel.   

บตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างดา้ว/หนงัสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี / ID Card/Work Permit/Passport/Juristic ID No.   

ท่ีอยู ่/ Address    

ขา้พเจา้มีหุน้เดิมของ บริษทั บี-52 แคปปิตอล   จ  ากดั (มหาชน) ในวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุน้สามญัใหม่ในการเพ่ิมทุนคร้ังน้ี (Record Date) ณ  วนัท่ี 8 มิถุนายน 2564  จ านวน / 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), และมีสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ านวน / and have rights to subscribe for 

  หุน้ / new ordinary share(s) 
ขา้พเจา้มีความประสงคข์อจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั บี-52 แคปปิตอล จ  ากดั (มหาชน) ดงัน้ี /  

I/We wish to subscribe for the newly ordinary share(s) in the Company as follows: 
จ านวนท่ีจองซ้ือ (หุน้) / 

No. of shares subscription for (Shares) 
จ านวนเงินท่ีช าระ (บาท) / 

Total Payment Amount (Baht) 
☐  จองซ้ือตามสิทธิทั้งจ  านวน / Subscription for full of the entitlement 

☐  จองซ้ือนอ้ยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement 
โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง / Choose o only one   

☐  จองซ้ือเกินกว่าสิทธิ (ระบุเฉพาะจ านวนท่ีจองเกินสิทธิ) / 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  “บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จาํกดั เพ่ือการจองซ้ือ” เลขที่บญัชี 155-3-00030-1 ประเภทบญัชีกระแสรายวนั  ธนาคารไทยพาณชิย์ จาํกดั (มหาชน) สาขาออลซีซ่ันส์ 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 

เม่ือขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว 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  only one): 

☐  ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ "บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพ่ือผูฝ้าก" และด าเนินการให ้บริษทั   สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี    

น าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพ่ือเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์เลขท่ี   ช่ือ   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 number no.   

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

☐  ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ "บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั" และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั โดยน าเขา้บญัชีของบริษทัท่ี ออกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อ
ขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพยใ์นภายหลงัผูจ้องซ้ือหุ้นจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ี บริษทั 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. (Subscriber shall pay the fees as specified by TSD for later issuance of share certificate.) 

☐  ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือของขา้พเจา้และจดัส่งใบหุน้ใหข้า้พเจา้ตามช่ือท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นทะเบียนผูถื้อหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยขา้พเจา้ยนิดีมอบหมายใหบ้ริษทัด าเนินการใด  เพื่อท าใหก้ารจดัท าใบหุ้นและส่งมอบใบ
หุ้นให้แก่ข้าพเจ้าภายใน 15 วนัท าการ นับจากวนัปิดการจองซ้ือหุ้น / 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.  

ในกรณีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิและขา้พเจา้ไม่ไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ หรือ ไดรั้บการจดัสรรไม่ครบถว้นตามจ านวนท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่าดว้ยกรณีใด  ขา้พเจา้ตกลงรับเงินคืน โดยใหบ้ริษทัด าเนินการคืนเงินค่าจองซ้ือหรือเงินส่วนต่าง
ค่าจองซ้ือ โดยผูจ้องซ้ือโปรดระบุขอ้มูลดงัต่อไปน้ี โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารประเภท ออมทรัพย ์/ กระแสรายวนั (ผูจ้องซ้ือเกินสิทธิจะตอ้งแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคารของ ธ.ไทยพาณิชย,์ ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย, หรือ ธ.กรุงไทย พร้อมกบัเอกสารทั้งหมด
ให้ครบถว้น) / 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.ไทยพาณิชย ์/ SCB  ☐   ธ.กรุงเทพ / BBL  ☐   ธ.กสิกรไทย / KBANK  ☐   ธ.กรุงไทย / KTB,    สาขา / Branch   เลขท่ีบญัชี / Account No.   
ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงว่าจะจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนน้ี แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบร้อยพร้อมเงินโอนเขา้บญัชี มาถึงบริษทัภายในระยะเวลา 
การจองซ้ือ ใหถื้อว่าขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิจองซ้ือ และขา้พเจา้ยนิยอมรับเงินคืน ขา้พเจา้ไดอ่้านหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนบริษทั บี-52 แคปปิตอล  จ  ากดั (มหาชน) และยนิยอมผกูพนัตามหนงัสือแจง้การจดัสรรฯ ดงักล่าว และท่ีจะไดม้ี
การแกไ้ขเพ่ิมเติมในภายหลงัดว้ย / 
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. 

การลงทุนในหุ้นยอ่มมีความเส่ียง ก่อนการตดัสินใจจองซ้ือหลกัทรัพย ์ควรศึกษาขอ้มูลอยา่งรอบคอบ ลงช่ือ   ผูจ้องซ้ือ / Subscriber 

Please be aware of the risk involved in share investment. Please read the relevant information carefully before subscription. ( ) 
การประเมนิความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) เพ่ือจองซ้ือหุ้น / Suitability Test for share subscription 

1. ขา้พเจา้ไดผ้า่นการท าแบบประเมิน Suitability Test มาแลว้ และรับทราบระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องขา้พเจา้แลว้ / I/we already conducted the Suitability Test, and I/we acknowledge my/our risk tolerance level. 

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

ทั้งน้ี หากผลการประเมิน Suitability Test ของขา้พเจา้ออกมาว่า ขา้พเจา้ไม่เหมาะสมกบัการจองซ้ือหุน้ในคร้ังน้ี ขา้พเจา้ยงัยนืยนัและประสงคท่ี์จะจองซ้ือหุน้สามญัในคร้ังน้ี และไดล้งลายมือช่ือเพ่ือยนืยนัในฐานะผูจ้องซ้ือดา้นล่าง โดยขา้พเจา้รับทราบว่า การลงทุน
ในหุน้สามญัคร้ังน้ีไม่เหมาะสมกบัระดบัความเส่ียงท่ีขา้พเจา้ยอมรับไดต้ามผลประเมิน 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 

 ( ) 

หลกัฐานการรับฝากการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษทั บี-52 แคปปิตอล   จ ากดั (มหาชน) (บริษทัฯ) (ผู้จองซ้ือ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย) 
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.) 

วนัท่ีจองซ้ือ / Subscription Date   เลขท่ีใบจองซ้ือ / Subscription Form No.   
ผูจ้ดัจ  าหน่ายไดรั้บเงินจาก / Underwriter received payment from    เพ่ือจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ  านวน / for subscription of  

  หุน้ / new ordinary shares in the Company, ในราคาหุน้ละ 0.50 บาท / at Baht 0.50 per share, รวมเป็นเงิน / totaling of  บาท / Baht    โดยช าระเป็น / made payable 

by ☐  เงินโอน / Money Transfer 
ลงวนัท่ี / Date    ธนาคาร / Bank    สาขาท่ีโอน / Branch    
โดยหากผูจ้องซ้ือไดรั้บการจดัสรรหุน้ใหด้  าเนินการดงัต่อไปน้ี / If the subscriber receives the allocation of the aforesaid shares, the subscriber requests as follow : 
☐  ออกใบหุน้ในนาม "บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพื่อผูฝ้าก" เลขท่ีสมาชิกผูฝ้าก   บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ลขท่ี    / 

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

☐  ออกใบหุ้นในนาม "บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั" โดยน าเขา้บญัชีของผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อผูจ้อ งซ้ือ / 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 
 เจา้หนา้ท่ีผูรั้บมอบอ านาจ / Authorized Officer    
หมายเหตุ: หากผูจ้องซ้ือประสงคจ์ะเปลี่ยนแปลงท่ีอยูท่ี่ใหไ้ว ้โปรดแจง้การแกไ้ขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจดัส่งไปท่ีฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรัพย ์บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์

(ประเทศไทย) จ ากดั เลขที่ 93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 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 

 

 



 

BROKER 
ผู้ฝากเลขท่ี

Participant No. 
ช่ือบริษัท 

Company Name 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ช่ือบริษัท 

Company Name 
002 บรษัิทหลกัทรพัยท์ิสโก ้จ ากดั  

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 
030 บรษัิทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
003 บรษัิทหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
032 บรษัิทหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

004 บรษัิทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

034 บรษัิทหลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บรษัิทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

038 บรษัิทหลกัทรพัย ์เออีซี จ  ากัด (มหาชน)  
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บรษัิทหลกัทรพัย ์ภัทร จ ากดั (มหาชน)  
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 บรษัิทหลกัทรพัย ์ไอรา่ จ ากัด (มหาชน) 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 บรษัิทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

050 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั 
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

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

051 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน ์จ  ากัด 
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

010 บรษัิทหลกัทรพัย ์เมอรร์ิล ลนิช ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

052 บรษัิทหลกัทรพัย ์จีเอ็มโอ-แซด  คอม(ประเทศไทย)  จ  ากัด 
GMO-Z com SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

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

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

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

211 บรษัิทหลกัทรพัย ์ยบูีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

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

213 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ  ากดั  
ASIA WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บรษัิทหลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จ  ากัด (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 บรษัิทหลกัทรพัย ์เมอรช์ั่น พารท์เนอร ์จ  ากดั (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED 

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

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

019 บรษัิทหลกัทรพัยห์ยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

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

022 บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรนีิตี ้จ  ากัด 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

229 บรษัิทหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

023 
 

บรษัิทหลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จ ากดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 บรษัิทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จ ากัด 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

026 บรษัิทหลกัทรพัยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

244 บรษัิทหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากัด 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บรษัิทหลกัทรพัย ์ อารเ์อชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

247 บรษัิทหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

029 บรษัิทหลกัทรพัยก์รุงศรี จ ากดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 บรษัิทหลกัทรพัย ์เคที ซีมิโก ้จ ากัด 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

  924 บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

SUB-BROKER 

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

243 บรษัิทหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บรษัิทหลกัทรพัย ์ซิตีคอ้รป์ (ประเทศไทย) จ  ากดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

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

243 บรษัิทหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

257 บรษัิทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จเูลยีส แบร ์จ  ากดั 
SCB-Julius Baer Securities Co.,Ltd. 

  
 

  

CUSTODIAN 251 ฮั่วเซ่งเฮง โกลด ์ฟิวเจอรส์ จ  ากดั 
HUASENGHENG GOLD FUTURES CO.,LTD 

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

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

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

329 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
TMBThanachart Bank Public Company Limited (CUSTODIAN) 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) - ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ  
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY  

334 บรษัิทหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์จ  ากดั (มหาชน)  
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชั่น จ  ากดั  
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. 

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

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

337 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
TMBThanachart Bank Public Company Limited 

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) – เพื่อรบัฝากทรพัยส์นิ 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

339 ธนาคาร ทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) (เพื่อรบัฝากทรพัยส์นิ) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

518 ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ  ากัด (มหาชน) 
LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

340 ธนาคาร เจพีมอรแ์กน เชส (เพื่อคา้ตราสารหนี)้ 
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

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

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

316 ธนาคารสนิเอเซีย จ  ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 
ACL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)  

345 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรบัฝากทรพัยส์นิ) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

330 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (เพื่อตราสารหนี)้ 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BOND 

425 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (เพื่อลกูคา้) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

หมายเหตุ/Notes:  
- ผูจ้องซือ้กรุณาแนบใบรับรองสิทธกิารจองซือ้หุ้นสามัญเพิม่ทุน มาพรอ้มกบัใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิม่ทุนฉบับนีด้ว้ย / The subscriber please attach the subscription certificate of the right to subscribe for new ordinary shares with this 

subscription form for new ordinary shares. 
- ผูจ้องซือ้โอนเงินเขา้บญัชีเดียวกนั ทัง้กรณีจองซือ้ ตามสิทธิ หรือต  ่ากวา่สิทธิ หรือเกินกวา่สิทธิท่ีไดร้บัการจดัสรร/ The subscriber shall pay only one  wire transfer for subscription according to rights or lower than rights or excess of the entitlement. 
- ถา้จ านวนหุน้ท่ีระบไุวใ้นใบจองซือ้นีไ้มต่รงตามจ านวนเงินท่ีบริษัทไดร้บัช  าระ บริษัทจะถือตามจ านวนเงินท่ีไดร้บัช  าระเป็นหลกั ทัง้นี ้จ  านวนเงินดงักลา่วจะตอ้งไมเ่กินกวา่มลูคา่หุน้ท่ีผูจ้องซือ้ไดร้บัจดัสรรทัง้หมด / 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. 

- ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบใบน าฝากช าระเงินคา่สินคา้และบรกิาร (Bill Payment Pay-In Slip) หรือใบน าฝาก/โอนเงิน ซึ่งแสดงการช าระเงินเพ่ือการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุโดยครบถว้น / The subscriber must attach the Bill Payment Pay-In Slip or pay-in slip 
showing full payment for subscription of new ordinary shares. 

 



สําหรับลูกค้า / For Customer
โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชําระเงนิ*

   สาขา/ Branch……..…………...………….วนัที�/ Date…………..

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

                
                        

          เชค็/ CHEQUE            เงนิสด/ CASH จาํนวนเงนิ/ Amount ==>

ชื+อธนาคาร-สาขา/ Bank-Branch หมายเลขเชค็/ Cheque No.

            
จาํนวนเงนิเป็นตัวอักษร/ Amount in Words

ชื�อผู้ นําฝาก/ Deposit by……………………….……….

โทรศพัท์/ Telephone…………...……..……………….. ผู้ รับเงิน/ ผู้ รับมอบอํานาจ……..………………………….

โปรดนําใบนําฝากนี 6ไปชําระเงินได้ที� บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ทกุสาขาทั�วประเทศ  หรือผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคาร

สําหรับธนาคาร/ For Bank
โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชําระเงนิ*

   สาขา/ Branch……..…………...………….วนัที�/ Date…………..

 ชื+อ/ Name…......……………………………………………..

 หมายเลขโทรศัพท์ / Telephone No.(Ref.1)

 เลขบตัรประชาชนหรือเลขหนงัสือเดินทาง / ID or Passport Number(Ref.2)

                 

          เชค็/ CHEQUE            เงนิสด/ CASH จาํนวนเงนิ/ Amount ==>

ชื+อธนาคาร-สาขา/ Bank-Branch   หมายเลขเชค็/ Cheque No.

           
จาํนวนเงนิเป็นตัวอักษร/ Amount in Words

ชื�อผู้ นําฝาก/ Deposit by……………………….……….

โทรศพัท์/ Telephone…………...……..……………….. ผู้ รับเงิน/ ผู้ รับมอบอํานาจ……..………………………….

              โปรดนําใบนําฝากนี 6ไปชําระเงินได้ที� บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ทกุสาขาทั�วประเทศ  หรือผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคาร

จาํนวนเงนิ (บาท) / Amount (Baht)

จาํนวนเงนิ (บาท) / Amount (Baht)

  เลขบัตรประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทาง / ID or Passport Number(Ref.2)

 

สําหรับเจ้าหน้าที+ธนาคาร/ For Bank's Use

สําหรับเจ้าหน้าที+ธนาคาร/ For Bank's Use

บรษัิทหลักทรัพยโ์กลเบล็กจํากดั
87/2 ชั �น 8,12 อาคารซอีารซ์ ีออลซซีั"นเพลส
ถนนวทิย ุแขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวัน กรงุเทพฯ
เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี : 0105545078214

เพื"อเขา้บัญชบีรษัิทหลักทรัพยโ์กลเบล็ก จํากัด เพื"อการจองซื�อ

�

ใบนําฝากชาํระเงนิค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip)

ใบนําฝากชาํระเงนิค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip)

บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย ์/ Siam Commercial Bank  
เลขที"บญัช ี155-3-00030-1 (Bill Payment)  (10/25)* ( ธรุกจิ )

เพื"อเขา้บัญชบีรษัิทหลักทรัพยโ์กลเบล็ก จํากัด เพื"อการจองซื�อ
บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย ์/ Siam Commercial Bank  
เลขที"บญัช ี155-3-00030-1 (Bill Payment)  (10/25)* ( ธรุกจิ )

บรษัิทหลักทรัพยโ์กลเบล็กจํากดั
87/2 ชั �น 8,12 อาคารซอีารซ์ ีออลซซีั"นเพลส
ถนนวทิย ุแขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวัน กรงุเทพฯ
เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี : 0105545078214


