
            ใบจองซือ้หุ้นสามัญ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จาํกดั (มหาชน)              เลขท่ีใบจอง............................................ 
การเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชน จาํนวน 1,370,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 2.40 บาท 

ซึ่งผูจ้องซือ้ตอ้งจองซือ้หุน้ขัน้ต ํ่าจาํนวน 1,000 หุน้  และเป็นจาํนวนทวีคณูของ  100 หุน้

เรียน   คณะกรรมการบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)       วนัที่จองซือ้    21 กันยายน 2564        22 กันยายน 2564        23 กันยายน 2564  

ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง 

ขา้พเจา้         นาย       นาง       นางสาว        นิติบุคคล       อื่น ๆ (ระบุ...................................)ช่ือ.................................................................................................................................................................................................................................................................เพศ       ชาย        หญิง  

   บตัรประจาํตวัประชาชน เลขที่.............................................................................. หรือ         ใบต่างดา้ว        หนงัสือเดินทาง        เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่..........................................................................สญัชาติ (ประเทศทีน่ิติบุคคลจดทะเบียน).............................................................  

วนั/เดือน/ปี เกิด /วนัจดทะเบียนนิติบุคคล (ปี ค.ศ.)...................................................................................................................  เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี.............................................................................................................ประเภทของการหกัภาษี ณ ที่จ่าย       ไม่หกัภาษี     หกัภาษี  
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได ้เลขที่.......................................................... หมู่ที่.... ........................... ตรอก/ซอย.................................................................ถนน........................................................... แขวง/ตาํบล...........................................................เขต/อาํเภอ.....................................................
จงัหวดั...................................................................รหสัไปรษณีย.์.................................โทรศพัท.์............................................................ โทรศพัทเ์คล่ือนที่..............................................................................อีเมล.์..................................................................................................................... 

ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น/ทะเบียนนิติบุคคล        ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ที่สามารถติดต่อได ้        ต่างจากที่อยู่ที่สามารถติดต่อได ้(โปรดระบุ) เลขที่.................................หมู่ที่.......................ตรอก/ซอย...................................................................ถนน...............................................................................
แขวง/ตาํบล.......................................................................เขต/อาํเภอ.............................................................................จงัหวดั....................................................................................... รหสัไปรษณีย.์........................................................................................... .......................................... 

อาชีพ/ประเภทธุรกิจ ............................................................สถานที่ทาํงาน......................................................................................................................................  แหล่งที่มาของรายไดจ้ากต่างประเทศ           ไม่มี    มี (ระบุช่ือประเทศ)........................................................................... 
ท่านเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง* หรือไม่          เป็น        ไม่เป็น    โปรดระบุตาํแหน่งทางการเมือง........................................................................... 
* บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง หมายถึง บุคคลที่ดาํรงตาํแหน่งทางการเมืองระดับสงู หรือ เคยดาํรงตาํแหนง่ทางการเมืองและพ้นจากตาํแหน่งเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หรือยงัคงมีบทบาทเก่ียวข้องกับตาํแหนง่ดังกล่าวแมพ้น้จากตาํแหน่งมาแลว้เกิน 1 ปีก็ตาม หรือ บุคคลที่ดาํรงตาํแหน่งระดับสูง 

และมีอาํนาจหน้าที่สาํคญัในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายตุลาการ  หรือ บุคคลที่ดาํรงตาํแหน่งระดบัสูงและมีหนา้ที่บริหารราชการส่วนกลาง ราชการส่วนท้องถ่ิน รฐัวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรฐั หรือ บุคคลที่ดาํรงตาํแหน่งระดบัสงู และมีอาํนาจบังคบับัญชาในระดบัสงูของฝ่ายทหาร ฝ่าย
ตาํรวจ หรือ บุคคลที่ดาํรงตาํแหน่งระดบัสูงหรือกรรมการในองคก์รตามรัฐธรรมนูญ หรือ บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของต่างประเทศ  และขององคก์ารระหว่างประเทศ หรือ เป็นสมาชิกในครอบครวั ไดแ้ก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร และ ผูร่้วมงานใกลชิ้ด  
แหล่งที่มาของเงินที่ใชใ้นการจองซือ้  บุคคลธรรมดา :       เงินเดือน         ธุรกิจส่วนตวั          เงินออม               รายไดจ้ากการลงทุน           มรดก               อื่นๆ (ระบุ)............................................................................ 
(สามารถตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)        นิติบุคคล       :        เงินจากการดาํเนินธุรกิจ               อื่นๆ (ระบุ) ............................................................................          
มีวตัถุประสงคใ์นการทาํธุรกรรม เพื่อจองซือ้หุน้สามัญ ของบริษัทฯ เพื่อการลงทุน โดยขอจองซือ้และขอให้จดัสรรหุน้ ดงันี ้  

จาํนวนหุ้นที่จองซือ้ (หุ้น)   ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิน้ (บาท) จาํนวนเงิน (ตัวอักษร) 

- 2.40 - 

พรอ้มกันนี ้ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัดงักล่าวโดยชาํระเป็น  
   เงินโอนผ่านระบบเงินโอนอัตโนมติั (ATS)            หกัจากเงินฝากในบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องขา้พเจา้ เลขที่บญัชี......................................................  
  เงินโอน/ เงินโอน BAHTNET    ธนาคาร ………………………………………………  สาขา  …………………………………………………………..…     

   เช็คบุคคล/แคชเชียรเ์ช็ค(เช็คธนาคาร)/ดร๊าฟท ์เลขที่เช็ค........................................................... ลงวนัที่.…….......…………………... ธนาคาร...............................................................  สาขา...................................................................   
    (ในกรณีที่ชาํระค่าจองซือ้หุน้เป็นเช็คบุคคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์จะตอ้งลงวนัที่ไม่เกินวนัที่ 22 กันยายน 2564 แต่ตอ้งหลงัจากวนัที่แบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสือชีช้วนมีผลใชบ้ังคบัแลว้ และสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากสาํนกัหักบญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัทาํการ)  

ในกรณีที่จาํนวนเงินที่ใชใ้นการชาํระค่าจองซือ้ ตัง้แต่ 100,000 บาทขึน้ไป หากผูไ้ดร้บัผลประโยชนท์ีแ่ทจ้ริง* ไม่ใช่ผูจ้องซือ้ โปรดระบุ................................................................................................................................................................................................................................. 

*ผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ทีแ่ทจ้ริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผูเ้ป็นเจา้ของทีแ่ทจ้ริง หรือมีอาํนาจควบคุมการทาํธุรกรรมของลูกคา้ หรือบุคคลทีลู่กคา้ทาํธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผูใ้ชอ้าํนาจควบคุมนิติบุคคลหรือผูที้ม่ีการตกลงกนัทางกฎหมายตามกฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา้ทีเ่กี่ยวขอ้ง

เม่ือขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามัญดงักล่าวแลว้ ในการส่งมอบหุน้ ขา้พเจา้ตกลงยินยอมใหด้าํเนินการดงัต่อไปนี ้(ผูจ้องซือ้หุน้โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้) 
ในกรณีที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ์ใหฝ้ากหุน้สามัญตามจาํนวนที่ไดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นช่ือ “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด เพื่อผู้ฝาก” และดาํเนินการใหบ้ริษัท...................................................................................................สมาชิกผู้ฝากเลขที.่.........................    

  นาํหุน้เขา้ฝากไวกั้บบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด (“TSD”)  เพื่อเขา้บญัชีซือ้ขายหลักทรพัยข์องขา้พเจา้ช่ือ.........................................................................   เลขที่บญัชี..........................................ซ่ึงขา้พเจา้มีอยู่กับบริษัทนัน้ (ช่ือผูจ้องซือ้ตอ้งตรงกับช่ือบญัชีซือ้ขาย    
  หลกัทรพัย ์ มิฉะนัน้จะดาํเนินการออกใบหุน้ในช่ือของผูจ้องซือ้แทนภายใน 15 วนัทาํการ นบัแต่สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ และจดัส่งใบหุน้ใหท้างไปรษณียต์ามที่อยู่ที่สามารถติดต่อไดท้ี่ระบุไวข้า้งตน้)  
ในกรณีที่ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ์

ใหฝ้ากหุน้สามญัตามจาํนวนที่ไดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นช่ือ “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด” และนาํหุน้เขา้ฝากไวกั้บ TSD โดยนาํเขา้บัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) เพื่อขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพยใ์นภายหลัง ผูจ้องซือ้
หุน้จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามที ่TSD กาํหนด) กรณีเลือกรบัหุน้เขา้บญัชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) ในช่องนี ้โปรดกรอกขอ้มูลและลงนามเอกสารเพิ่มเติมสาํหรบัการดาํเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) ตามที่ TSD 
กาํหนดดังนี ้1) แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) 2) แบบสอบถามสาํหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล) เพื่อนาํส่งใหแ้ก่บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด ดว้ย (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่นาํฝากหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชีบริษัท
ผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) ในกรณีไม่ไดก้รอกขอ้มลูตามที่กาํหนด หรือหากมีขอ้บ่งชีว่้าท่านอาจเป็นบุคคลสหรฐัฯ จะดาํเนินการออกเป็นใบหุน้ในช่ือผูจ้องซือ้แทน โดยจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน ตามที่อยู่ที่สามารถติดต่อไดท้ี่ระบุไวข้า้งตน้) บริษัทฯ จะไม่
รบัผิดชอบในกรณีที่ผูถื้อหุน้สามญัไม่สามารถขายหุน้ที่ไดร้บัจดัสรรไดท้นัวนัทาํการแรกของการซือ้ขายหุน้ที่ไดร้บัการจัดสรร         

  ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจาํนวนที่ไดร้บัการจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือของขา้พเจา้ และจดัส่งใบหุน้ใหข้้าพเจา้ตามช่ือที่อยู่ที่ระบุไว้ขา้งตน้ทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยขา้พเจา้ยินดีมอบหมายใหบ้ริษัทฯ ดาํเนินการใด ๆ เพื่อทาํใหก้ารจัดทาํใบหุน้และส่งมอบใบหุน้ใหแ้ก่ขา้พเจา้ภายใน 15 วนัทาํการ     
  นบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ ดงันัน้ ท่านอาจไดร้บัใบหุน้หลงัวนัซือ้ขายวนัแรกในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซ่ึงบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่ผูถื้อหุน้สามัญไม่สามารถขายหุน้ที่ไดร้บัจัดสรรไดท้นัวนัที่หุน้สามัญของบริษัทฯ เร่ิมทาํการซือ้ขายไดใ้นวันแรกในตลาดหลักทรพัยฯ์

การคืนเงินค่าจองซือ้หุน้สามัญ ในกรณีที่ตอ้งมีการคืนเงินค่าจองซือ้หุน้สามัญตามที่กาํหนดไวใ้นขอ้ที ่6.9 ในส่วนที่ 3 ตามหนงัสือชีช้วน  ขา้พเจา้มีความประสงคใ์ห้คืนเงินค่าจองซือ้หุน้สามัญดังนี ้(เลือกไดเ้พียงวิธีเดียวเท่านัน้) (กรณีไม่ระบุ ถือว่าให้ดาํเนินการคืนเงินค่าจองซือ้หุน้ดว้ยเช็ค) 

  โอนเงินผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (ATS) ของขา้พเจา้ เฉพาะกรณีผูจ้องซือ้มีบัญชีซือ้ขายหลกัทรพัยห์รือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผูจ้ัดจาํหน่ายหลักทรพัยท์ี่ทาํการจองซือ้หรือบริษัทหลักทรพัยอ์ื่นที่กาํหนด และระบบเงินโอนอตัโนมติัดังกล่าวมีผลใชบ้งัคบัแลว้

โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารในช่ือของขา้พเจา้ ธนาคาร................................................ สาขา.................................................เลขที่บญัชี............................................................................(กรุณาแนบสาํเนาหนา้แรกของสมุดเงินฝากธนาคารพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

เช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามขา้พเจ้า และจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ติดต่อไดท้ี่ระบุไว ้ทัง้นี ้ขา้พเจา้ตกลงรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายที่อาจจะเกิดขึน้จากการเรียกเก็บจากธนาคาร 

ในการจองซือ้หุน้ครัง้นี ้ขา้พเจ้า       ไดร้บัขอ้มลูสรุป (Executive Summary)       ไดร้บัหนงัสือชีช้วน โดยรูปแบบขอ้มูลที่ไดร้บั คือ (   ) เอกสารส่ิงพิมพ ์  (   ) แผ่นบนัทึกขอ้มลู   (   ) ขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสอ์ื่น (โปรดระบุรูปแบบ)          ไม่ประสงคจ์ะรบัหนงัสือชีช้วน (รวมทัง้ผูท้ี่ไม่ไดใ้ส่เคร่ืองหมายใด ๆ) 

1) ขา้พเจ้าขอรบัรองว่าขา้พเจา้มิใช่บุคคลที่ถูกหา้มมิใหจ้ดัสรรหุ้นให้ตามรายละเอียดที่ระบุไวใ้นหนังสือชีช้วน ทัง้นี ้ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่าหากขา้พเจา้เขา้ข่ายเป็นบุคคลตามที่ระบุไวใ้นขา้งตน้ ขา้พเจา้จะไม่มีสิทธิในการจองซือ้หุ้นครัง้นี ้เวน้แต่เป็นการจดัสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซือ้ของผูจ้องซือ้

หุน้ทัง้หมด 2) การจองซือ้และการชาํระเงินโดยผู้จองซือ้หุน้ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขตามที่ระบุไวใ้นหนังสือชีช้วนเพื่อการออกและเสนอขายหุน้สามญัครัง้นี ้ผูจ้องซือ้ตกลงและรับทราบว่าผูจ้ัดจาํหน่ายหลกัทรพัยมี์สิทธิปฏิเสธไม่รับการจองซือ้หากผู้จองซือ้กระทาํผิดเง่ือนไขดังกล่าวและกฎหมายใดๆ ที่ใช้

บงัคบัอยู่ และขา้พเจ้ายินยอมและตกลงว่าจะจองซือ้หุน้สามญัจาํนวนดงักล่าวหรือในจาํนวนตามที่ผูจ้ดัจาํหน่ายจดัสรรใหแ้ละจะไม่ยกเลิกการจองซือ้หุ้นสามัญนี ้และยินยอมรบัคืนเงินในกรณีที่บริษัทฯ ปฏิเสธการจองซือ้หรือมีการยกเลิกการจองซือ้หุน้สามญั 3) ขา้พเจ้ายินยอมผูกพันตนเองตามเง่ือนไข 

ขอ้กาํหนดและขอ้ความใดๆ ในหนังสือชีช้วนเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นสามัญครัง้นี ้รวมทัง้ในหนังสือบริคณหส์นธิและข้อบงัคับของบริษัทฯ ที่มีอยู่แลว้ในขณะนี ้และ/หรือซ่ึงจะแกไ้ขเพิ่มเติมต่อไปในภายหนา้ดว้ย 4) ขา้พเจา้ตกลงและยินยอมใหส้ถาบนัการเงิน (รวมถึงบริษัทหลกัทรัพย ์และ/หรือ นิติ

บุคคลอื่นใด) ที่ข้าพเจ้ามีการทาํธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวข้องกับการแสดงตนและ/หรือการระบุตัวตนของข้าพเจา้รวมถึงขอ้มลูเก่ียวกับผูร้บัผลประโยชน์ที่แท้จริงของขา้พเจา้ ใหแ้ก่ผูจ้ดัจาํหน่ายหลักทรัพย ์ทั้งนี ้เพื่อปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงินที่เก่ียวขอ้ง และกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานภุาพทาํลายลา้งสงูที่เก่ียวขอ้ง 

ในกรณีการจองซือ้ผ่านระบบออนไลน ์(Online) ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขา้พเจา้ไดด้าํเนินการจองซือ้ดว้ยตนเอง โดยมิไดเ้ปิดเผยช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหัสผ่าน (Password Login) ใหแ้ก่ผูใ้ดเพื่อดาํเนินการจองซือ้แทนขา้พเจา้ ทัง้นี ้ผู้จดัจาํหน่ายหลกัทรพัยไ์ม่มีหนา้ที่ตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งสาํหรบั
การจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ดงักล่าว 
นอกจากนี ้ขา้พเจา้ขอรบัรองและรบัประกันว่า (ก) ขา้พเจา้มิไดอ้าศยัหรือมีถ่ินที่อยู่ในประเทศซ่ึงการทาํหรือตอบรบัการเสนอขาย การจองซือ้หุน้สามญั หรือการใชห้รือส่งใบจองซือ้ในลักษณะที่ขา้พเจ้าไดด้าํเนินการหรือกาํลงัจะดาํเนินการเป็นการกระทาํที่ผิดกฎหมายหรือทาํใหบ้ริษัทฯ มีหนา้ที่ใดๆ 
เพิ่มเติม (ข) ณ ขณะที่จดัทาํใบจองซือ้ฉบบันี ้ขา้พเจา้มิไดต้อบรบัการจองซือ้หุน้สามัญโดยปราศจากดุลยพินิจของตนเองเพื่อประโยชนข์องบุคคลซ่ึงอาศยัหรือมีถ่ินที่อยู่ในประเทศตาม (ก) ขา้งตน้ (ค) ขา้พเจา้ไม่ไดจ้องซือ้หุน้เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเสนอขาย ขาย ขายต่อ โอน ส่งมอบ หรือแจกจ่ายหุน้ 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มไปในประเทศตาม (ก) ขา้งตน้ และ (ง) ขา้พเจา้ไดอ้่านและเขา้ใจและขอรบัรองว่าการจองซือ้หุน้ของข้าพเจา้ไม่เป็นการฝ่าฝืนขอ้จาํกัดการเสนอขายหุน้และถือว่าขา้พเจ้าใหค้าํรบัรองและรบัประกันที่เก่ียวขอ้งตามขอ้จาํกัดการเสนอขายหุน้โดยไม่มีผลกระทบต่อขอ้ความ
ขา้งตน้ บริษัทฯ และ/หรือผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยข์อสงวนสิทธิ (แต่ไม่จาํเป็น) ที่จะถือว่าใบจองซือ้เป็นโมฆะหาก (ก) ความปรากฏแก่บริษัทฯ และ/หรือผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยว่์าใบจองซือ้ดงักล่าว ถูกจดัทาํหรือส่งมาจากประเทศที่มีขอ้จาํกัดในการจองซือ้ ซ่ึงบริษัทฯ และ/หรือผูจ้ัดจาํหน่ายหลักทรพัย์
เช่ือว่าอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เก่ียวขอ้งของประเทศดังกล่าว หรือ (ข) ถูกจดัทาํโดยมีวตัถุประสงคท์ี่จะยกเวน้คาํรบัรองและรบัประกันใดๆ ขา้งตน้ 

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซือ้หุ้น ผู้จองซือ้ควรอ่านหนังสือชีช้วน หรือข้อมูลที่มีสาระตรงตามข้อมูลสรุปสาระสําคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary)    ลงช่ือ...........................................................................................................ผูจ้องซือ้
อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจจองซือ้หุ้น            (.....................................................................................................)     

การประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพ่ือการจองซือ้หุ้น (Suitability Test)  
1. ขา้พเจา้ไดผ่้านการทาํแบบประเมิน Suitability Test มาแลว้ไม่เกิน 2  ปี จากบริษัทหลกัทรพัยข์องผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยห์รือจากบริษัทหลกัทรพัยอ์ื่น และรบัทราบระดบัความเส่ียงที่ยอมรบัไดข้องข้าพเจา้แลว้ (กรณีผูจ้องซือ้ยงัไม่เคยผ่านการทาํแบบประเมิน Suitability Test หรือประเมิน 

Suitability Test มาเกินกว่า 2 ปี ผูจ้องซือ้จะตอ้งจัดทาํแบบประเมิน Suitability Test มาพรอ้มกับการจองซือ้หุน้ในครัง้นีด้ว้ย) 
2. ขา้พเจา้รบัทราบระดบัความเส่ียงของหุน้สามัญที่ขา้พเจา้จะจองซือ้นีจ้ากผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยแ์ลว้
3. ขา้พเจา้ไดผ่้านขัน้ตอนการดาํเนินการทาํการรูจ้กัลกูคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับลูกคา้ KYC/CDD และผ่านการศึกษาขอ้มลูในเอกสารสรุปขอ้มลูสาํคญัของหลกัทรพัยห์รือหนงัสือชีช้วนเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้

ทัง้นี ้หากผลการประเมิน Suitability Test ของขา้พเจา้ออกมาว่า ขา้พเจา้ไม่เหมาะสมกับการจองซือ้หุน้ในครัง้นี ้ขา้พเจา้ยังยืนยนัและประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สามญัในครัง้นี ้และไดล้งลายมือช่ือเพื่อยืนยนัในฐานะผู้จองซือ้ดา้นล่าง โดยข้าพเจ้ารบัทราบว่าการลงทุนในหุ้นสามญัครัง้นีไ้ม่เหมาะสมกับระดับ
ความเส่ียงที่ขา้พเจา้ยอมรบัไดต้ามแบบประเมิน Suitability Test ดงันัน้ หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุน้สามญันีต่้อไปในอนาคต ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยไ์ม่มีหนา้ที่ตอ้งรบัผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 
** ผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์สามารถปฏิเสธการจองซือ้ในกรณีที่ผู้จองซือ้ยังไม่มีประวัติการทําและไม่ยินยอมทํา Suitability Test หรือผู้ลงทุนรับความเสี่ยงตาม Suitability Test ได้ตํ่ากว่าหุ้นสามัญนี ้และไม่ลงนามยอมรับความเสี่ยงของหุ้นสามัญนี ้ 
** ผูจ้องซือ้ประเภทสถาบนั ไดร้บัยกเวน้การทาํแบบสอบถาม Suitability Test   ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ที่ ทธ.35/2556                     

   ลงช่ือ...........................................................................................................ผูจ้องซือ้

  (.....................................................................................................) 
หลักฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้นสามัญของบริษทั อุบล ไบโอ เอทานอล จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) - ผู้จองซือ้โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย 

วนัที่จองซือ้  21 กันยายน 2564 22 กันยายน 2564 23 กันยายน 2564 เลขที่ใบจอง………..………………………..
ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย.์............................................................................................................................................................... ไดร้บัเงินจาก (ช่ือตามใบจอง)................................................................................................................................................................................. 
เพื่อจองซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ จาํนวน................................................................................................................................. หุน้   ในราคาหุน้ละ 2.40 บาท   รวมเป็นเงิน ......................................................................................................................................................... บาท 
โดยชาํระเป็น  เงินโอนผ่านระบบเงินโอนอตัโนมติั (ATS)     หกัจากเงินฝากในบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์เลขที่บัญชี................................................................................. 

เงินโอน/ เงินโอน BAHTNET    ธนาคาร ………………………………………………  สาขา  …………………………………………………………..…    
เช็คบุคคล/แคชเชียรเ์ช็ค(เช็คธนาคาร)/ดร๊าฟท ์เลขที่เช็ค........................................................... ลงวนัที่..............................................................ธนาคาร.............................................................. สาขา................................................................. 

โดยหากผูจ้องซือ้ไดร้บัการจัดสรรหุน้ดงักล่าว ผูจ้องซือ้ใหด้าํเนินการ :- 
  ฝากหุน้ในนาม “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด เพื่อผูฝ้าก” เลขที่สมาชิกผู้ฝาก............................................  บญัชีซือ้ขายหลักทรพัยเ์ลขที่............................................................................. 
  ฝากหุน้ในนาม “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด” โดยเขา้บัญชีของผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขา้พเจา้

        ออกใบหุน้ในนามผูจ้องซือ้ ภายใน 15 วนัทาํการนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้          
ในกรณีที่ตอ้งมีการคืนเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัตามที่กาํหนดไว้ในขอ้ที่ 6.9 ตามหนงัสือชีช้วน ขา้พเจา้มีความประสงคใ์หคื้นเงินค่าจองซือ้หุน้สามัญ ดงันี ้(เลือกไดเ้พียงวิธีเดียวเท่านัน้)  

   โอนเงินผ่านระบบเงินโอนอัตโนมติั (ATS) ของขา้พเจา้
   โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารในช่ือของข้าพเจา้ ธนาคาร................................................................................................   สาขา..........................................................................................    เลขที่บญัชี.................................................................................................................... 
  เช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามข้าพเจา้ และจัดส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ติดต่อไดท้ี่ระบุไว ้ทัง้นี ้ขา้พเจา้ตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึน้จากการเรียกเก็บจากธนาคาร 

  เจา้หนา้ทีผู่จ้ดัจาํหน่ายหลักทรพัยผู์้รบัมอบอาํนาจ……………………………………………………. 

หมายเหตุ  หากผู้จองซือ้ประสงคจ์ะเปล่ียนแปลงที่อยู่ที่ให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรงและจัดส่งให้ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรพัย ์บริษัท ศูนยร์ับฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด : 93 อาคารตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภิเษก เขตดินแดง  

กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-009-9000 



BROKER 

ผูฝ้ากเลขที� 
Participant No. 

ชื�อบรษัิท 
Company Name 

ผูฝ้ากเลขที� 
Participant No. 

ชื�อบรษัิท 
Company Name 

002 
บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จํากัด   

032 
บรษัิทหลักทรัพย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 
บรษัิทหลักทรัพย ์คันทรี� กรุ๊ป จํากัด  (มหาชน)  

034 
บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

004 
บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากัด 

038 
บรษัิทหลักทรัพย ์เออซี ีจํากัด (มหาชน) 

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 
บรษัิทหลักทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) 

048 
บรษัิทหลักทรัพย ์ไอรา่ จํากัด (มหาชน) 

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 
บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากัด (มหาชน) 

050 
บรษัิทหลักทรัพย ์เอเอสแอล จํากัด  

Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 
บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากัด 

051 
บรษัิทหลักทรัพย ์เอสบไีอ ไทย ออนไลน ์จํากัด 

CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

008 
บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากัด 

052 
บรษัิทหลักทรัพย ์จเีอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากัด 

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND)  LIMITED  

010 
บรษัิทหลักทรัพย ์เมอรร์ลิ ลนิช ์(ประเทศไทย) จํากัด  
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 200 

บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   
MAYBANK  KIM ENG SECURITIES ( THAILAND)  PUBLIC COMPANY 
LIMITED 

011 
บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 

211 
บรษัิทหลักทรัพย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จํากัด 

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD. 

013 
บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

213 
บรษัิทหลักทรัพย ์เอเชยี เวลท ์จํากัด 

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED. 

014 
บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน)  

221 
บรษัิทหลักทรัพย ์เมอรช์ั�น พารท์เนอร ์ จํากัด (มหาชน) 

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED. 

015 
บรษัิทหลักทรัพย ์คงิสฟ์อรด์ จํากัด (มหาชน) 

224 
บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 
บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จํากัด  (มหาชน) 

225 
บรษัิทหลักทรัพย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด 

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD. 

019 
บรษัิทหลักทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากัด      

229 
บรษัิทหลักทรัพย ์เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จํากัด 

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED  JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 
บรษัิทหลักทรัพย ์ทรนีติีm จํากัด 

230 
บรษัิทหลักทรัพย ์โกลเบล็ก จํากัด 

TRINITY SECURITIES CO.,LTD. GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากัด 

244 
บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จํากัด 

SCB SECURITIES CO.,LTD. MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 
บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากัด  (มหาชน) 

247 
บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ  (ประเทศไทย) จํากัด 

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD. 

027 
บรษัิทหลักทรัพย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

248 
บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จํากัด 

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 
บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุศร ีจํากัด (มหาชน) 

924 
บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จํากัด (มหาชน) 

KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 
บรษัิทหลักทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จํากัด (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD. 

SUB-BROKER 

236 
ธนาคาร ทสิโก ้จํากัด (มหาชน) 

243 
บรษัิทหลักทรัพย ์เพื�อธรุกจิหลักทรัพย ์จํากัด (มหาชน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 
บรษัิทหลักทรัพย ์ซติีmคอรป์ (ประเทศไทย) จํากัด 

245 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED) TMBThanachart Bank Public Company Limited 

257 
บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จเูลยีส แบร ์จํากัด 
SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO.,LTD. 

CUSTODIAN 

301 
ธนาคารซติีmแบงก ์เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) 

329 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES TMBThanachart Bank Public Company Limited 

302 
ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด (มหาชน)  

330 
ธนาคารฮอ่งกงและเซี�ยงไฮแ้บงกิmงคอรป์อเรชั�น จํากัด (เพื�อตราสารหนีm) 

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 
ธนาคารกรงุเทพ จํากัด (มหาชน) - ผูร้ับฝากทรัพยส์นิ 

334 
บรษัิทหลักทรัพย ์เพื�อธรุกจิหลักทรัพย ์จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดีmยน) 

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY TSFC  SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 
ธนาคารฮอ่งกงและเซี�ยงไฮ ้แบงกิmง คอรป์อเรชั�น จํากัด  

336 
ธนาคารเกยีรตนิาคนิภัทร จํากัด (มหาชน) 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited 

305 
ธนาคารกรงุไทย จํากัด (มหาชน)  

337 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. TMBThanachart Bank Public Company Limited 

308 
ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) - เพื�อรับฝากทรัพยส์นิ 

339 
ธนาคาร ทสิโก ้จํากัด (มหาชน) (เพื�อรับฝากทรัพยส์นิ) 

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 
ธนาคาร สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์  (ไทย) จํากัด (มหาชน) 

340 
ธนาคาร เจพมีอรแ์กน เชส (เพื�อคา้ตราสารหนีm) 

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 
ธนาคาร ไอซบีซี ี(ไทย) จํากัด (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA ( THAI)  PUBLIC 
COMPANY LIMITED 

343 
ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จํากัด (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 

320 
ธนาคาร ดอยซแ์บงก ์เอจ ีสาขากรงุเทพฯ - เพื�อรับฝากทรัพยส์นิ  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - 
CUSTODY SERVICES   

328 
ธนาคารกรงุศรอียธุยา จํากัด (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

425 
ธนาคารกรงุไทย จํากัด (มหาชน) (เพื�อลกูคา้) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 




