
 เลขทใีบจอง     
ใบจองซือหุ้นสามญัเพิมทุน บริษทั เบลส็ แอสเสท กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

การเสนอขายหุน้สามญัเพมิทุนต่อประชาชน จํานวน 200,000,000 หุน้ มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1.40 บาท 
ซงึผูจ้องซอืต้องจองซอืหุน้ขนัตําจาํนวน 1,000 หุน้ และเป็นจํานวนทวคีูณของ 100 หุน้ 

วนัทจีองซอื  29 มถิุนายน 2565       30 มถินุายน 2565       1 กรกฎาคม 2565       

ข้อมลูผู้จองซือหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านลา่งนีให้ครบถ้วน ชดัเจน ตวับรรจง 

เรยีน คณะกรรมการบรษิทั เบลส็ แอสเสท กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
ขา้พเจา้   นาย    นาง    นางสาว    นิตบิคุคล    อนื ๆ (ระบุ ___________________________________ ) ชอื_______________________________________________________________________ เพศ   ชาย    หญงิ   
 บตัรประจาํตวัประชาชน เลขท ี                                                                หรอื   ใบต่างดา้ว    หนังสอืเดนิทาง    เลขทะเบยีนนิติบุคคล เลขท ี__________________________________ สญัชาต ิ_______________________ 
วนั/เดอืน/ปี เกดิ /วนัจดทะเบยีนนิตบุิคคล (ปี ค.ศ.)                                   เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี                  ประเภทของการหกัภาษ ีณ ทจี่าย  ไมห่กัภาษ ี   หกัภาษ ี 
ทอียู่ทสีามารถตดิต่อได ้เลขท ี                  หมู่ท ี                   ตรอก/ซอย                                          ถนน                                          แขวง/ตําบล                                                 เขต/อําเภอ ___________________________  
จงัหวดั _______________________ รหสัไปรษณีย ์________________________ โทรศพัท์ ______________________ โทรศพัท์เคลอืนท ี_______________________ อเีมล์ ___________________________________________________ 
ทอียู่ตามทะเบยีนบา้น/ทะเบยีนนิตบุิคคล    ทอียู่เดยีวกบัทอียู่ทสีามารถตดิต่อได ้   ต่างจากทอียู่ทสีามารถตดิต่อได ้(โปรดระบุ) เลขท ี                 หมู่ท ี                   ตรอก/ซอย                                          ถนน __________________                                        
แขวง/ตําบล                                                 เขต/อําเภอ ___________________________ จงัหวดั _______________________ รหสัไปรษณีย ์________________________ 
อาชพี/ประเภทธุรกจิ ____________________________ สถานททีํางาน                                                                            แหล่งทมีาของรายไดจ้ากต่างประเทศ   ไม่ม ี   ม ี(ระบุชอืประเทศ) _______________________________ 
ท่านเป็นบุคคลทมีสีถานภาพทางการเมอืง* หรอืไม ่   เป็น    ไม่เป็น  
 * บุคคลทมีสีถานภาพทางการเมอืง หมายถงึ บคุคลทดํีารงตําแหน่งทางการเมอืงระดบัสูง หรอื เคยดาํรงตําแหน่งทางการเมอืงและพน้จากตําแหน่งเป็นระยะเวลาไม่เกนิ  ปี หรอืยงัคงมบีทบาทเกยีวขอ้งกบัตําแหน่งดงักล่าวแมพ้้นจากตําแหน่งมาแลว้เกนิ 

 ปีกต็าม หรอื บุคคลทดํีารงตําแหน่งระดบัสูง และมอีํานาจหน้าทสีําคญัในฝ่ายนิตบิญัญตั ิ ฝ่ายบรหิาร หรอืฝ่ายตุลาการ  หรอื บุคคลทดํีารงตําแหน่งระดบัสูงและมหีน้าทบีรหิารราชการส่วนกลาง ราชการส่วนทอ้งถนิ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานอืนของรฐั 
หรอื บุคคลทีดํารงตําแหน่งระดบัสูง และมอํีานาจบงัคบับัญชาในระดบัสูงของฝ่ายทหาร ฝ่ายตํารวจ หรอื บุคคลทีดํารงตําแหน่งระดบัสูงหรอืกรรมการในองคก์รตามรฐัธรรมนูญ หรอื บุคคลทมีสีถานภาพทางการเมอืงของต่างประเทศ และขององคก์าร
ระหว่างประเทศ หรอื เป็นสมาชกิในครอบครวั ไดแ้ก่ บดิา มารดา คู่สมรส บุตร และ ผูร้่วมงานใกลช้ดิ  
แหล่งทมีาของเงนิทใีชใ้นการจองซอื  บุคคลธรรมดา :  เงนิเดอืน    ธรุกจิส่วนตวั    เงนิออม    รายไดจ้ากการลงทุน    มรดก    อนืๆ (ระบ)ุ ____________________________________________________________________ 
(สามารถตอบไดม้ากกว่า  ขอ้)       นิตบุิคคล       :  เงนิจากการดําเนินธุรกจิ    อนืๆ (ระบ)ุ ________________________________________________________________________________________________________________    
มวีตัถุประสงคใ์นการทําธุรกรรม เพอืจองซอืหุน้สามญั ของบรษิทัฯ เพอืการลงทุน โดยขอจองซอืและขอใหจ้ดัสรรหุน้ ดงันี   

จาํนวนหุ้นทีจองซือ (หุ้น)   ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินทงัสิน (บาท) จาํนวนเงิน (ตวัอกัษร) 

 1.40   

พรอ้มกนันี ขา้พเจา้ขอส่งเงนิค่าจองซอืหุน้สามญัดงักล่าวโดยชําระเป็น         
 เงนิโอนผ่านระบบเงนิโอนอตัโนมตั ิ(ATS)    ตดัจากเงนิฝากในบญัชซีอืขายหลกัทรพัยข์องขา้พเจา้ เลขทบีญัช ี     
 เชค็บคุคล/แคชเชยีรเ์ชค็(เชค็ธนาคาร)/ดร๊าฟท ์เลขทเีชค็ ________________________ลงวนัท ี_____________________ธนาคาร _______________________ สาขา _______________________  
 เงนิโอน/BAHTNET    ชําระผ่าน Bill Payment / QR CODE  [  ] เงนิโอน  [  ] เชค็  [  ] แคชเชยีรเ์ชค็ [  ] ดร๊าฟท์ เลขทเีชค็ ______________________ ลงวนัท ี________________ ธนาคาร __________________ สาขา _____________ 
(ในกรณทีชีําระค่าจองซือหุน้เป็นเชค็บุคคล แคชเชียรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท์ จะต้องสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากสํานักหกับญัชใีนเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน  วนัทําการ)  

หากผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ทแีท้จรงิ* ไม่ใช่ผูจ้องซอื โปรดระบุ      
*ผู้ไดร้บัผลประโยชน์ทแีทจ้รงิ หมายถงึ บุคคลธรรมดาผูเ้ป็นเจา้ของทแีทจ้รงิ หรอืมอํีานาจควบคุมการทําธุรกรรมของลูกคา้ หรอืบุคคลทลูีกคา้ทําธุรกรรมแทน รวมถงึบุคคลผูใ้ชอํ้านาจควบคุมนิตบิุคคลหรอืผูท้มีกีารตกลงกนัทางกฎหมายตามกฎกระทรวง
กําหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตรวจสอบเพอืทราบขอ้เทจ็จรงิเกยีวกบัลูกคา้ทเีกยีวขอ้ง 
เมอืขา้พเจา้ได้รบัการจดัสรรหุน้ดงักล่าวแลว้ ในการสง่มอบหุน้ ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมใหดํ้าเนินการดงัต่อไปนี (ผูจ้องซอืหุน้โปรดเลอืกวธิใีดวธิหีนึงเท่านัน) 
   ในกรณีทีมบีญัชีซือขายหลกัทรพัย์ ใหฝ้ากหุน้สามญัตามจํานวนทไีดร้บัการจดัสรรนนัไว้ในชอื “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั เพอืผู้ฝาก” และดําเนินการใหบ้รษิทั ____________________________________________                                       
        สมาชกิผูฝ้ากเลขท ี                หุน้เขา้ฝากไวก้บั บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั เพอืเขา้บญัชซีอืขายหลกัทรพัยข์องขา้พเจา้เลขทบีญัช ี_______________________________ ซึงขา้พเจา้มอียู่กบับรษิทันัน (ชอืผูจ้องซอืต้อง

ตรงกบัชอืบญัชซีอืขายหลกัทรพัย ์มฉิะนันจะดําเนินการนําหุน้สามญัตามจํานวนทไีดร้บัการจดัสรรนันไวใ้นชอื “บรษิัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั” โดยนําหุน้เขา้ฝากในบญัชบีรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัยท์ฝีากไวก้บับรษิัท ศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั ทงันี ผูจ้องซอืสามารถมอบหมายใหบ้รษิทัหลกัทรพัยท์เีป็นสมาชกิผูฝ้ากดาํเนินการโอนหุน้ดงักล่าวเขา้บญัชซีอืขายหลกัทรพัยท์เีป็นชอืของผูจ้องซอืหุน้ไดต่้อไป) 

 ในกรณีทีไมมี่บญัชีซือขายหลกัทรพัย ์
    ใหฝ้ากหุน้สามญัตามจํานวนทไีดร้บัการจดัสรรนันไวใ้นชอื “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั เพอืผู้ฝาก” โดยนําหุน้เขา้ฝากในบญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขท ี600 

        หมายเหตุ : กรณีทผีูจ้องซอืประสงคท์จีะรบัการจดัสรรหุน้สามญัไวใ้นบญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ขอใหก้รอกแบบฟอรม์พรอ้มแนบเอกสารทเีกยีวขอ้งตามทบีรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั กําหนด ทงันี หากปรากฏขอ้บง่ชวี่า 
ผูจ้องซอืเป็นบุคคลอเมรกินัตามกฎหมาย FATCA ผูจ้องซอืยนิยอมทจีะรบัการจดัสรรหุน้สามญัเป็นใบหุ้น ตามเงอืนไขท ีบรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั กําหนด โดยผูจ้องซอืยนิยอมใหจ้ดัส่งใบหุน้ใหผู้จ้องซอืตามชอืทอียู่ทรีะบุ
ไวข้า้งต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และมอบหมายให ้บรษิทัฯ ดาํเนินการใด ๆ เพอืทําใหก้ารจดัทําใบหุน้และส่งมอบใบหุ้นใหแ้ก่ผู้จองซือภายใน  วนันับจากวนัปิดการจองซือหุน้ ดงันัน ผูจ้องซอือาจไดร้บัใบหุน้หลงัวนัซอืขายวนัแรกในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ซงึบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทผีูถ้อืหุน้ไม่สามารถขายหุน้ทไีดร้บัจดัสรรไดท้นัวนัทหีุน้สามญัของบรษิทัฯ เรมิทําการซอืขายไดใ้นวนัแรกในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

         *ผู้จองซอืสามารถแจง้ความประสงคใ์นการขอออกใบหุน้ได ้ภายหลงัหุน้สามญัเขา้จดทะเบยีนซือขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ และไดม้กีารฝากหุน้สามญัตามจํานวนทไีดร้บัการ จดัสรรนันเขา้บญัชซีอืขายหลกัทรพัยห์รอืบญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์
แลว้ โดยผูจ้องซอืจะเสยีค่าธรรมเนียมตามท ีบรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั กําหนด*                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ผูจ้องซือ 

การคนืเงนิค่าจองซอืหุน้สามญั ในกรณทีตี้องมกีารคนืเงนิค่าจองซอืหุน้สามญัตามทกีําหนดไว้ในขอ้ท ี6.9 ตามหนังสอืชชีวน  ขา้พเจา้มคีวามประสงคใ์หค้นืเงนิค่าจองซอืหุน้สามญัดงัน ี(เลอืกไดเ้พยีงวธิเีดยีวเท่านัน)  
 โอนเงนิผ่านระบบเงนิโอนอตัโนมตั ิ(ATS) ของขา้พเจา้   โอนเงนิเขา้บญัชซีอืขายหลกัทรพัยข์องขา้พเจา้ในบญัชทีชีําระค่าจองซอืหุน้สามญัดงัรายละเอยีดขา้งต้น 
 โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารในชอืของขา้พเจา้ ธนาคาร _____________________สาขา_____________________  เลขทบีญัชี __________________________(กรุณาแนบสําเนาหน้าแรกของสมุดเงนิฝากธนาคารพรอ้มลงนามรบัรองสําเนาถูกต้อง) 
 เชค็ขดีคร่อมสงัจ่ายเฉพาะในนามขา้พเจา้ และจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทอียู่ทตีดิต่อไดท้รีะบุไว ้ทงันี ขา้พเจา้ตกลงรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทอีาจจะเกดิขนึจากการเรยีกเกบ็จากธนาคาร 

ในการจองซอืหุน้ครงัน ีขา้พเจา้   ไดร้บัขอ้มูลสรุป (Executive Summary)   ไดร้บัหนังสอืชชีวนในรูปแบบ  (   ) หนังสอื   (   ) อเีมล์    ไม่ประสงคจ์ะรบัหนังสอืชชีวน (รวมทงัผูท้ไีมไ่ดใ้ส่เครอืงหมายใด ๆ) 

     ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขา้พเจา้มใิช่บคุคลทถีูกหา้มมใิหจ้ดัสรรหุน้ใหต้ามรายละเอียดทรีะบุไวใ้นหนังสอืชชีวน ทงัน ีขา้พเจ้าเขา้ใจและยอมรบัว่าหากขา้พเจา้เข้าข่ายเป็นบุคคลตาม ทรีะบุไวข้า้งต้น ขา้พเจา้จะไม่มสีทิธใินการจองซอืหุน้ครงันี เว้นแต่เป็น
การจดัสรรหุน้ทเีหลอืจากการจองซอืของผูจ้องซอืทงัหมด  

 การจองซอืและการชําระเงนิโดยผูจ้องซอื  ต้องเป็นไปตามเงอืนไขตามทรีะบุไว้ในหนังสอืชชีวนเพอืการออกและเสนอขายหุน้ครงันี ผูจ้องซอืตกลงและรบัทราบว่า บรษิทัฯ มสีทิธปิฏเิสธไม่รบัการจองซอื หากผูจ้องซอื กระทําผดิเงอืนไขดงักล่าว และ
ขา้พเจา้ยนิยอมและตกลงว่าจะรบัซือหุน้สามญัจํานวนดงักล่าวหรอืในจํานวนตามทีบรษิทัฯ จดัสรรใหแ้ละจะไม่ยกเลกิการจองซอืหุ้นสามญัน ี เว้นแต่ เป็นการยกเลกิการจองซือหุน้สามญัตามเงอืนไขและระยะเวลาทีกําหนดไว้ในหนังสอืชชีวนและ
ยนิยอมรบัคนืเงนิในกรณีทีบรษิทัฯ ปฏเิสธการจองซอืหรอืมกีารยกเลกิการจองซอืหุน้สามญั  

 ขา้พเจา้ยนิยอมผูกพนัตนเองตามเงอืนไข ขอ้กําหนดและขอ้ความใด ๆ ในหนังสอืชชีวนเพอืการออกและเสนอขายหุน้ครงันี รวมทงัในหนังสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัของบรษิทัทมีอียู่แล้วในขณะนีและ/หรอืซงึจะแกไ้ขเพมิเตมิต่อไปในภายหน้า
ด้วย ข้าพเจ้าตกลงและยนิยอมให้สถาบันการเงนิ (รวมถึงบรษิทัหลกัทรพัย์ และ/หรอื นิติบุคคลอืนใด) ทีข้าพเจ้ามกีารทําธุรกรรมทางการเงนิ สามารถเปิดเผยข้อมูลทเีกยีวข้องกับการแสดงตนและ/หรอืการระบุตวัตนของข้าพเจ้ารวมถงึข้อมูล
เกยีวกบัผูร้บัประโยชน์ทแีทจ้รงิของขา้พเจา้ ให้แก่ผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัย ์ทงันี เพอืปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิทีเกยีวขอ้ง 
 ในกรณีการจองซือผ่านระบบออนไลน์ (Online) ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขา้พเจา้ไดด้ําเนินการจองซอืดว้ยตนเอง โดยมไิดเ้ปิดเผยชอืผูใ้ช ้(Username) และรหสัผ่าน (Password Login) ใหแ้ก่ผูใ้ดเพอืดาํเนินการจองซอืแทนขา้พเจา้ ทงันี ผู้

จดัจําหน่ายหลกัทรพัยไ์ม่มหีน้าทตี้องตรวจสอบความถูกต้องสําหรบัการจองซอืผ่านระบบออนไลน์ดงักล่าว 
การลงทุนในหุ้นมคีวามเสียง และก่อนตดัสินใจจองซือหุ้น ผู้จองซือควรอ่านหนังสือชีชวน หรอืข้อมลูทีมสีาระตามขอ้มลูสรปุ (Executive Summary) อย่างรอบคอบ 

การประเมนิความเสยีงทยีอมรบัไดเ้พอืการจองซอืหุน้ (Suitability Test)  
1. ขา้พเจา้ไดผ้่านการทําแบบประเมนิ Suitability Test มาแลว้ไม่เกนิ 2 ปี จากบรษิทัหลกัทรพัย์ของผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัยห์รอืจากบรษิทัหลกัทรพัยอ์นื และรบัทราบระดบั ความเสยีงทยีอมรบัไดข้องขา้พเจา้แลว้ (กรณีผูจ้องซอืยงัไม่เคยผ่านการ

ทําแบบประเมนิ Suitability Test ผูจ้องซอืจะต้องจดัทําแบบประเมนิ Suitability Test มาพรอ้มกบัการจองซอืหุน้ในครงันีดว้ย) 
2. ขา้พเจา้รบัทราบระดบัความเสยีงของหุน้สามญัทขีา้พเจา้จะจองซอืนีจากผูจ้ดัจําหน่ายหลกัทรพัยแ์ลว้ 
3. ขา้พเจา้ไดผ้่านขนัตอนการดาํเนินการทําความรูจ้กัและตรวจสอบเพอืทราบขอ้เทจ็จรงิเกยีวกบัลูกคา้ KYC/CDD และผ่านการศกึษาขอ้มลูในเอกสารสรุปขอ้มูลสําคญัของหลกัทรพัยห์รอืหนังสอืชชีวนเป็นทเีรยีบรอ้ยแลว้ 

ทงันี หากผลการประเมนิ Suitability Test ของขา้พเจา้ออกมาว่า ขา้พเจ้าไมเ่หมาะสมกบัการจองซือหุน้ในครงันี ขา้พเจา้ยงัยนืยนัและประสงคจ์ะจองซอืหุน้สามญัในครงันี  และไดล้งลายมอืชอืเพอืยนืยนัในฐานะผูจ้องซือด้านล่าง โดยขา้พเจา้รบัทราบว่า
การลงทุนในหุน้สามญัครงันไีม่เหมาะสมกบัระดบัความเสียงทขี้าพเจ้ายอมรบัได้ตามแบบประเมนิ Suitability Test ดงันันหากเกิดความเสยีหายใด ๆ  จากการลงทุนในหุน้สามญัต่อไปในอนาคต ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ไม่มหีน้าทีต้องรบัผดิชอบใด ๆ 
ทงัสนิ ** ผู้จดัจาํหน่ายหลกัทรพัยส์ามารถปฏิเสธการจองซือ ในกรณีทีผู้จองซือยงัไม่มีประวติัการทาํและไม่ยินยอมทาํ Suitability Test หรือผู้ลงทุนรบัความเสียงตาม  Suitability Test ได้ตาํกว่าหุ้นสามญันี และไมล่งนามยอมรบั 
ความเสียงของหุ้นสามญันี ** ผูจ้องซอืประเภทสถาบนั ไดร้บัยกเวน้การทําแบบสอบถาม Suitability Test ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ท ีทธ.35/2556 ผูจ้องซอื 

หลกัฐานการรบัฝากการจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทั เบลส็ แอสเสท กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) - ผู้จองซือโปรดกรอกขอ้ความในส่วนนีด้วย 
วนัทจีองซอื    29 มถินุายน 2565       30 มถุินายน 2565       1 กรกฎาคม 2565                                                                                                                                                  เลขทใีบจอง _____________________ 
ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรพัย ์   ได้รบัเงนิจาก (ชอืตามใบจอง)                                                                                                                                          
เพอืจองซอืหุน้สามญัเพมิทุนของบรษิทัฯ จํานวน    หุน้ ในราคาหุน้ละ 1.40 บาท รวมเป็นเงนิ                 บาท 
โดยชําระเป็น     ATS    หกัจากเงนิฝากในบญัชซีอืขายหลกัทรพัย ์เลขทบีญัช ี            
                     เชค็บคุคล/แคชเชยีรเ์ชค็(เชค็ธนาคาร)/ดร๊าฟท์ เลขทเีชค็                                           ลงวนัท ี____________________ ธนาคาร __________________________ สาขา _______________________________________   
              เงนิโอน/BAHTNET    ชําระผ่าน Bill Payment /QR CODE •  ] เงนิโอน  [  ] เชค็ [  ] แคชเชยีรเ์ชค็ [  ] ดร๊าฟท์ เลขทเีชค็ _________________________ ธนาคาร______________________ สาขา ___________________ 
โดยหากผูจ้องซอืไดร้บัการจดัสรรหุน้ดงักล่าว ผูจ้องซอืใหดํ้าเนินการ :- 
 ฝากหุน้ในนาม “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพอืผูฝ้าก” เลขทสีมาชกิผูฝ้าก                 บญัชีซอืขายหลกัทรพัยเ์ลขท ี     
 ฝากหุน้ในนาม “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั” โดยเข้าบญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขท ี  เพอืขา้พเจา้ 
ในกรณีทต้ีองมกีารคนืเงนิค่าจองซอืหุน้สามญัตามทกํีาหนดไวใ้นข้อท ี6.9 ตามหนังสอืชชีวน ขา้พเจา้มคีวามประสงคใ์หค้นืเงนิค่าจองซอืหุน้สามญั ดงันี (เลอืกไดเ้พยีงวธิเีดยีวเท่านัน)  
 โอนเงนิผ่านระบบเงนิโอนอตัโนมตั ิ(ATS) ของขา้พเจา้    โอนเงนิเขา้บญัชซีอืขายหลกัทรพัยข์องขา้พเจา้ทชีําระค่าจองซอืหุน้สามญัดงัรายละเอยีดขา้งต้น 
 โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารในชอืของขา้พเจา้ ธนาคาร     สาขา    เลขทบีญัช ี    
 เชค็ขดีคร่อมสงัจ่ายเฉพาะในนามขา้พเจา้ และจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทอียู่ทตีดิต่อได้ทรีะบุไว้ ทงันี ขา้พเจ้าตกลงรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทอีาจจะเกดิขนึจากการเรยีกเกบ็จากธนาคาร 

                             เจ้าหน้าทีผู้จดัจาํหน่ายหลกัทรพัยผ์ู้รบัมอบอาํนาจ _____________________________________________ 

 หมายเหตุ  หากผูจ้องซอืประสงค์จะเปลยีนแปลงทอียู่ทใีหไ้ว้ โปรดแจง้การแก้ไขต่อนายทะเบยีนโดยตรงและจดัส่งใหฝ่้ายปฏบิตัิการหลกัทรพัย์ บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั  
      93 อาคารตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภเิษก เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-009-9000  

 

 



 

รายชือบริษทัผู้รบัฝากหลกัทรพัย ์

BROKER 

ผู้ฝากเลขที ชือบริษทั ผู้ฝากเลขที ชือบริษทั 

002 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จํากดั 032 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบีเีอสท ีจํากดั (มหาชน) 

003 

บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทร ีกรุ๊ป จํากดั  (มหาชน)  

บรษิทัหลกัทรพัย ์พาย จาํกดั (มหาชน) 034 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

004 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากดั  038 บรษิทัหลกัทรพัย ์บยีอนด ์จํากดั  (มหาชน) 

005 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด์ แอนด ์เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 048 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอร่า จํากดั (มหาชน) 

006 บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จํากดั (มหาชน) 050 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จาํกดั 

007 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จํากดั 051 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จํากดั 

008 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จํากดั 052 บรษิทัหลกัทรพัย ์จเีอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จาํกดั 

010 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรร์ลิ ลนิช ์(ประเทศไทย) จํากดั 200 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

011 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 211 บรษิทัหลกัทรพัย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จํากดั 

013 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  213 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท ์จาํกดั 

014 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จาํกดั (มหาชน) 221 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรช์นั พารท์เนอร ์ จํากดั (มหาชน) 

015 บรษิทัหลกัทรพัย ์คงิสฟ์อรด์ จาํกดั (มหาชน) 224 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 

016 บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จํากดั  (มหาชน) 225 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั  

019 บรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดั 229 บรษิทัหลกัทรพัย ์เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จาํกดั 

022 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีต ีจํากดั 230 บรษิทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จาํกดั 

023 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จํากดั 244 บรษิทัหลกัทรพัย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จํากดั 

026 บรษิทัหลกัทรพัยย์โูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 247 บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ  (ประเทศไทย) จํากดั 

027 บรษิทัหลกัทรพัย ์อาร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 248 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก ้จํากดั  

บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอก็ซ์สปรงิ จาํกดั 

029 บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจํากดั (มหาชน) 924 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซยี ไซรสั จํากดั (มหาชน) 

030 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล จํากดั (มหาชน)   

SUB BROKER 

236 ธนาคาร ทสิโก ้จํากดั (มหาชน) 243 บรษิทัหลกัทรพัย ์เพอืธุรกจิหลกัทรพัย์ จํากดั (มหาชน) 

242 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซติคีอรป์ (ประเทศไทย) จํากดั 245 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) 

257 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จูเลยีส แบร ์จํากดั   

CUSTODIAN 

301 ธนาคารซติแีบงก์ เอน็.เอ. (CUSTODY SERVICES) 329 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน)  

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) 330 

ธนาคารฮ่องกงและเซยีงไฮแ้บงกงิคอรป์อเรชนั จํากดั  

(เพอืตราสารหนี) 

303 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) (ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ) 334 บรษิทัหลกัทรพัยเ์พอืธุรกจิหลกัทรพัย ์จํากดั (มหาชน) (คสัโตเดยีน) 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซยีงไฮ ้แบงกงิ คอรป์อเรชนั จํากดั  336 ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) 

305 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)  337 ธนาคารทหารไทยธนชาต ิจํากดั (มหาชน) 

308 ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  339 ธนาคาร ทสิโก ้จํากดั (มหาชน) (เพอืรบัฝากทรพัยส์นิ) 

312 ธนาคารสแตนดารด์ชาร์เตอรด์  (ไทย) จํากดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพมีอรแ์กน เชส (เพอืคา้ตราสารหนี) 

316 ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จาํกดั (มหาชน) 343 ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) 

320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจ ีสาขากรุงเทพฯ-เพอืรบัฝากทรพัยส์นิ 425 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) (เพอืลกูคา้) 

328 ธนาคารกรุงศรอียุธยา จํากดั (มหาชน)   

 


