
 เลขทใีบจอง     
ใบจองซือหุ้นสามญั บริษทั เบริล 8 พลสั จาํกดั (มหาชน) 

การเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชน จาํนวนไม่เกนิ 50,000,000 หุน้ มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 10.00 บาท 
ซงึผูจ้องซอืตอ้งจองซอืหุน้ขนัตาํจาํนวน 100 หุน้ และเป็นจาํนวนทวคีณูของ 100 หุน้ 

วนัทจีองซอื  27 ตุลาคม 2564       28 ตุลาคม 2564       29 ตุลาคม 2564       

ข้อมลูผู้จองซือหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีให้ครบถ้วน ชดัเจน ตวับรรจง 

เรยีน คณะกรรมการบรษิทั เบรลิ 8 พลสั จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) 
ขา้พเจา้   นาย    นาง    นางสาว    นิตบุิคคล    อนื ๆ (ระบ ุ___________________________________ ) ชอื_______________________________________________________________________ เพศ   ชาย    หญงิ   
 บตัรประจาํตวัประชาชน เลขท ี                                                                หรอื   ใบต่างดา้ว    หนงัสอืเดนิทาง    เลขทะเบยีนนิตบุิคคล เลขท ี__________________________________ สญัชาต ิ_______________________ 
วนั/เดอืน/ปี เกดิ /วนัจดทะเบยีนนิตบุิคคล (ปี ค.ศ.)                                   เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ี                 ประเภทของการหกัภาษ ีณ ทจี่าย  ไมห่กัภาษ ี   หกัภาษ ี 
ทอียูท่สีามารถตดิต่อได ้เลขท ี                  หมูท่ ี                   ตรอก/ซอย                                          ถนน                                          แขวง/ตาํบล                                                 เขต/อาํเภอ ___________________________  
จงัหวดั _______________________ รหสัไปรษณีย ์________________________ โทรศพัท ์______________________ โทรศพัทเ์คลอืนท ี_______________________ อเีมล ์___________________________________________________ 
ทอียูต่ามทะเบยีนบา้น/ทะเบยีนนิตบุิคคล    ทอียูเ่ดยีวกบัทอียูท่สีามารถตดิต่อได ้   ต่างจากทอียูท่สีามารถตดิต่อได ้(โปรดระบุ) เลขท ี                 หมู่ท ี                   ตรอก/ซอย                                          ถนน __________________                                        
แขวง/ตาํบล                                                 เขต/อาํเภอ ___________________________ จงัหวดั _______________________ รหสัไปรษณีย ์________________________ 
อาชพี/ประเภทธุรกจิ ____________________________ สถานททีาํงาน                                                                            แหล่งทมีาของรายไดจ้ากต่างประเทศ   ไม่ม ี   ม ี(ระบุชอืประเทศ) _______________________________ 
ท่านเป็นบุคคลทมีสีถานภาพทางการเมอืง* หรอืไม ่   เป็น    ไม่เป็น  
 * บุคคลทมีสีถานภาพทางการเมอืง หมายถงึ บคุคลทดีาํรงตาํแหน่งทางการเมอืงระดบัสงู หรอื เคยดาํรงตาํแหน่งทางการเมอืงและพน้จากตาํแหน่งเป็นระยะเวลาไม่เกนิ  ปี หรอืยงัคงมบีทบาทเกยีวขอ้งกบัตาํแหน่งดงักล่าวแมพ้น้จากตาํแหน่งมาแลว้เกนิ 
 ปีกต็าม หรอื บุคคลทดีาํรงตาํแหน่งระดบัสงู และมอีาํนาจหน้าทสีาํคญัในฝา่ยนิตบิญัญตั ิฝา่ยบรหิาร หรอืฝา่ยตุลาการ  หรอื บุคคลทดีาํรงตาํแหน่งระดบัสงูและมหีน้าทบีรหิารราชการส่วนกลาง ราชการส่วนทอ้งถนิ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานอนืของรฐั 

หรอื บุคคลทดีํารงตําแหน่งระดบัสงู และมอีํานาจบงัคบับญัชาในระดบัสงูของฝา่ยทหาร ฝ่ายตํารวจ หรอื บุคคลทดีํารงตําแหน่งระดบัสูงหรอืกรรมการในองคก์รตามรฐัธรรมนูญ หรอื บุคคลทมีสีถานภาพทางการเมอืงของต่างประเทศ และขององคก์าร
ระหวา่งประเทศ หรอื เป็นสมาชกิในครอบครวั ไดแ้ก่ บดิา มารดา คู่สมรส บุตร และ ผูร้่วมงานใกลช้ดิ  
แหล่งทมีาของเงนิทใีชใ้นการจองซอื  บุคคลธรรมดา :  เงนิเดอืน    ธุรกจิส่วนตวั    เงนิออม    รายไดจ้ากการลงทุน    มรดก    อนืๆ (ระบุ) ____________________________________________________________________ 
(สามารถตอบไดม้ากกวา่  ขอ้)       นิตบุิคคล       :  เงนิจากการดาํเนินธุรกจิ    อนืๆ (ระบ)ุ ________________________________________________________________________________________________________________    
มวีตัถุประสงคใ์นการทาํธุรกรรม เพอืจองซอืหุน้สามญั ของบรษิทัฯ เพอืการลงทุน โดยขอจองซอืและขอใหจ้ดัสรรหุน้ ดงันี   

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

 10.00   

พรอ้มกนันี ขา้พเจา้ขอส่งเงนิค่าจองซอืหุน้สามญัดงักล่าวโดยชาํระเป็น         
 เงนิโอนผ่านระบบเงนิโอนอตัโนมตั ิ(ATS)    หกัจากเงนิฝากในบญัชซีอืขายหลกัทรพัยข์องขา้พเจา้ เลขทบีญัช ี     
 เชค็บุคคล/แคชเชยีรเ์ชค็(เชค็ธนาคาร)/ดร๊าฟท ์เลขทเีชค็ ________________________ลงวนัท ี_____________________ธนาคาร _______________________ สาขา _______________________  
 เงนิโอน/BAHTNET    ชาํระผ่าน Bill Payment   [  ] เงนิโอน  [  ] เชค็  [  ] แคชเชยีรเ์ชค็ [  ] ดร๊าฟท ์เลขทเีชค็ _______________________ ลงวนัท ี________________ ธนาคาร __________________ สาขา ______________________ 
(ในกรณีทชีาํระค่าจองซอืหุน้เป็นเชค็บุคคล แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์จะตอ้งสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากสาํนกัหกับญัชใีนเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน  วนัทาํการ)  

ในกรณีทจีาํนวนเงนิทใีชใ้นการชาํระค่าจองซอื ตงัแต่ 1 ,  บาทขนึไป หากผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ทแีทจ้รงิ* ไมใ่ช่ผูจ้องซอื โปรดระบุ                                                                                                                                           
*ผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ทแีทจ้รงิ หมายถงึ บุคคลธรรมดาผูเ้ป็นเจา้ของทแีทจ้รงิ หรอืมอีาํนาจควบคุมการทาํธุรกรรมของลกูคา้ หรอืบุคคลทลีกูคา้ทาํธุรกรรมแทน รวมถงึบุคคลผูใ้ชอ้าํนาจควบคุมนิตบุิคคลหรอืผูท้มีกีารตกลงกนัทางกฎหมายตามกฎกระทรวง
กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตรวจสอบเพอืทราบขอ้เทจ็จรงิเกยีวกบัลกูคา้ทเีกยีวขอ้ง 

เมอืขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้ดงักล่าวแลว้ ในการสง่มอบหุน้ ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมใหด้าํเนินการดงัต่อไปน ี(ผูจ้องซอืหุน้โปรดเลอืกวธิใีดวธิหีนงึเท่านนั) 
   ในกรณีทีมบีญัชีซือขายหลกัทรพัย ์ใหฝ้ากหุน้สามญัตามจาํนวนทไีดร้บัการจดัสรรนนัไวใ้นชอื “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพอืผูฝ้าก” และดาํเนินการใหบ้รษิทั ____________________________________________                                       
        สมาชกิผูฝ้ากเลขท ี                หุน้เขา้ฝากไวก้บั บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพอืเขา้บญัชซีอืขายหลกัทรพัยข์องขา้พเจา้เลขทบีญัช ี_______________________________ ซงึขา้พเจา้มอียูก่บับรษิทันนั (ชอืผูจ้องซอืตอ้ง

ตรงกบัชอืบญัชซีอืขายหลกัทรพัย ์มฉิะนนัจะดาํเนินการนําหุน้สามญัตามจาํนวนทไีดร้บัการจดัสรรนนัไวใ้นชอื “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั” โดยนําหุน้เขา้ฝากในบญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยท์ฝีากไวก้บับรษิทั ศนูยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ทงัน ีผูจ้องซอืสามารถมอบหมายใหบ้รษิทัหลกัทรพัยท์เีป็นสมาชกิผูฝ้ากดาํเนนิการโอนหุน้ดงักล่าวเขา้บญัชซีอืขายหลกัทรพัยท์เีป็นชอืของผูจ้องซอืหุน้ไดต่้อไป) 

 ในกรณีทีไม่มบีญัชีซือขายหลกัทรพัย ์
         ใหฝ้ากหุน้สามญัตามจาํนวนทไีดร้บัการจดัสรรนนัไวใ้นชอื “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั” โดยนําหุน้เขา้ฝากในบญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยท์ฝีากไวก้บับรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (การขอถอน

เป็นใบหลกัทรพัยใ์นภายหลงั ผูจ้องซอืหุน้จะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามท ีบรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั กาํหนด)  
 หมายเหตุ : กรณีทผีูจ้องซอืประสงคท์จีะรบัการจดัสรรหุน้สามญัไวใ้นบญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ขอใหก้รอกแบบฟอรม์พรอ้มแนบเอกสารทเีกยีวขอ้งตามท ีTSD กาํหนด ทงัน ีหากปรากฏขอ้บ่งชวีา่ ผูจ้องซอืเป็นบุคคลอเมรกินัตามกฎหมาย 

FATCA ผูจ้องซอืยนิยอมทจีะรบัการจดัสรรหุน้สามญัเป็นใบหุน้ และไดร้บัทราบเงอืนไขการรบัใบหุน้ตามทรีะบุไวด้า้นล่าง 
         ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจาํนวนทไีดร้บัการจดัสรรนนัไวใ้นชอืของขา้พเจา้ และจดัส่งใบหุน้ใหข้า้พเจา้ตามชอืทอียูท่รีะบุไวข้า้งตน้ทางไปรษณยีล์งทะเบยีน โดยขา้พเจา้ยนิดมีอบหมายใหบ้รษิทัฯ ดาํเนินการใด ๆ เพอืทาํใหก้ารจดัทาํใบหุน้และสง่

มอบใบหุน้ใหแ้ก่ขา้พเจา้ภายใน  วนันบัจากวนัปิดการจองซอืหุน้ ดงันนั ท่านอาจไดร้บัใบหุน้หลงัวนัซอืขายวนัแรกในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซงึบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทผีูถ้อืหุน้ไม่สามารถขายหุน้ทไีดร้บัจดัสรรไดท้นัวนัทหีุน้สามญัของ
บรษิทัฯ เรมิทาํการซอืขายไดใ้นวนัแรกในตลาดหลกัทรพัยฯ์                                                                                                                                                                                                                ผูจ้องซอื  

การคนืเงนิค่าจองซอืหุน้สามญั ในกรณทีตีอ้งมกีารคนืเงนิค่าจองซอืหุน้สามญัตามทกีาํหนดไวใ้นขอ้ท ี6.9 ตามหนงัสอืชชีวน  ขา้พเจา้มคีวามประสงคใ์หค้นืเงนิค่าจองซอืหุน้สามญัดงันี (เลอืกไดเ้พยีงวธิเีดยีวเท่านนั)  
 โอนเงนิผ่านระบบเงนิโอนอตัโนมตั ิ(ATS) ของขา้พเจา้   โอนเงนิเขา้บญัชซีอืขายหลกัทรพัยข์องขา้พเจา้ในบญัชทีชีาํระค่าจองซอืหุน้สามญัดงัรายละเอยีดขา้งตน้ 
 โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารในชอืของขา้พเจา้ ธนาคาร _____________________สาขา_____________________  เลขทบีญัช ี__________________________(กรุณาแนบสาํเนาหน้าแรกของสมุดเงนิฝากธนาคารพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง) 
 เชค็ขดีคร่อมสงัจ่ายเฉพาะในนามขา้พเจา้ และจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทอียูท่ตีดิต่อไดท้รีะบุไว ้ทงันี ขา้พเจา้ตกลงรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทอีาจจะเกดิขนึจากการเรยีกเกบ็จากธนาคาร 

ในการจองซอืหุน้ครงัน ีขา้พเจา้   ไดร้บัขอ้มลูสรุป (Executive Summary)   ไดร้บัหนงัสอืชชีวนในรปูแบบ  (   ) หนงัสอื   (   ) อเีมล ์   ไม่ประสงคจ์ะรบัหนงัสอืชชีวน (รวมทงัผูท้ไีมไ่ดใ้ส่เครอืงหมายใด ๆ) 

 ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขา้พเจ้ามใิช่บุคคลทถีูกห้ามมใิหจ้ดัสรรหุน้ให้ตามรายละเอยีดทรีะบุไวใ้นหนงัสอืชชีวน ทงัน ีขา้พเจา้เขา้ใจและยอมรบัวา่หากขา้พเจ้าเขา้ขา่ยเป็นบุคคลตามทรีะบุไวข้า้งต้น ขา้พเจา้จะไม่มสีทิธใินการจองซอืหุน้ครงัน ี เวน้แต่เป็น
การจดัสรรหุน้ทเีหลอืจากการจองซอืของผูจ้องซอืทงัหมด  

 การจองซอืและการชาํระเงนิโดยผูจ้องซอืหุน้  ต้องเป็นไปตามเงอืนไขตามทรีะบุไวใ้นหนังสอืชชีวนเพอืการออกและเสนอขายหุน้ครงันี ผู้จองซอืหุ้นตกลงและรบัทราบว่า บรษิทัฯ มสีทิธปิฏเิสธไม่รบัการจองซอืหากผูจ้องซอืหุ้น กระทําผดิเงอืนไข
ดงักล่าว และขา้พเจ้ายนิยอมและตกลงว่าจะรบัซือหุ้นสามญัจํานวนดงักล่าวหรอืในจํานวนตามทบีรษิทัฯ จดัสรรให้และจะไม่ยกเลกิการจองซอืหุน้สามญันี เวน้แต่เป็นการยกเลกิการจองซอืหุ้นสามญัตามเงอืนไขและระยะเวลาทกีําหนดไว้ใน 
หนงัสอืชชีวนและยนิยอมรบัคนืเงนิในกรณีทบีรษิทัฯ ปฏเิสธการจองซอืหรอืมกีารยกเลกิการจองซอืหุน้สามญั  

 ขา้พเจา้ยนิยอมผกูพนัตนเองตามเงอืนไข ขอ้กาํหนดและขอ้ความใด ๆ ในหนงัสอืชชีวนเพอืการออกและเสนอขายหุน้ครงัน ีรวมทงัในหนงัสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัของบรษิทัทมีอียูแ่ลว้ในขณะนีและ/หรอืซงึจะแกไ้ขเพมิเตมิต่อไปในภายหน้าด้วย 
ขา้พเจา้ตกลงและยนิยอมใหส้ถาบนัการเงนิ (รวมถงึบรษิทัหลกัทรพัย ์และ/หรอื นิตบุิคคลอนืใด) ทขีา้พเจา้มกีารทาํธุรกรรมทางการเงนิ สามารถเปิดเผยขอ้มลูทเีกยีวขอ้งกบัการแสดงตนและ/หรอืการระบุตวัตนของขา้พเจ้ารวมถงึขอ้มลูเกยีวกบัผู้รบั
ประโยชน์ทแีทจ้รงิของขา้พเจา้ ใหแ้ก ่ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์ทงัน ีเพอืปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิทเีกยีวขอ้ง 

 ในกรณีการจองซอืผ่านระบบออนไลน์ (Online) ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขา้พเจา้ไดด้าํเนินการจองซอืด้วยตนเอง โดยมไิดเ้ปิดเผยชอืผูใ้ช ้ (Username) และรหสัผ่าน (Password Login) ใหแ้ก่ผูใ้ดเพอืดาํเนินการจองซอืแทนขา้พเจ้า ทงัน ีผูจ้ดัจาํหน่าย
หลกัทรพัยไ์ม่มหีน้าทตีอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งสาํหรบัการจองซอืผ่านระบบออนไลน์ดงักล่าว 

การลงทุนในหุ้นมีความเสียง และก่อนตดัสินใจจองซือหุ้น ผู้จองซือควรอ่านหนังสือชีชวน หรือข้อมลูทีมสีาระตามข้อมลูสรปุ (Executive Summary) อย่างรอบคอบ 
การประเมนิความเสยีงทยีอมรบัไดเ้พอืการจองซอืหุน้ (Suitability Test)  

1. ขา้พเจา้ไดผ้่านการทาํแบบประเมนิ Suitability Test มาแลว้ไม่เกนิ 2 ปี จากบรษิทัหลกัทรพัยข์องผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยห์รอืจากบรษิทัหลกัทรพัยอ์นื และรบัทราบระดบั ความเสยีงทยีอมรบัไดข้องขา้พเจา้แลว้ (กรณีผูจ้องซอืยงัไม่เคยผ่านการ
ทาํแบบประเมนิ Suitability Test ผูจ้องซอืจะตอ้งจดัทาํแบบประเมนิ Suitability Test มาพรอ้มกบัการจองซอืหุน้ในครงันดีว้ย) 

2. ขา้พเจา้รบัทราบระดบัความเสยีงของหุน้สามญัทขีา้พเจา้จะจองซอืนจีากผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยแ์ลว้ 
3. ขา้พเจา้ไดผ้่านขนัตอนการดาํเนินการทาํความรูจ้กัและตรวจสอบเพอืทราบขอ้เทจ็จรงิเกยีวกบัลกูคา้ KYC/CDD และผ่านการศกึษาขอ้มลูในเอกสารสรุปขอ้มลูสาํคญัของหลกัทรพัยห์รอืหนงัสอืชชีวนเป็นทเีรยีบรอ้ยแลว้ 

ทงัน ีหากผลการประเมนิ Suitability Test ของขา้พเจา้ออกมาว่า ขา้พเจา้ไม่เหมาะสมกบัการจองซอืหุน้ในครงัน ีขา้พเจา้ยงัยนืยนัและประสงคจ์ะจองซอืหุน้สามญัในครงัน ี และไดล้งลายมอืชอืเพอืยนืยนัในฐานะผูจ้องซอืด้านล่าง โดยขา้พเจา้รบัทราบว่า
การลงทุนในหุน้สามญัครงันีไม่เหมาะสมกบัระดบัความเสยีงทขีา้พเจ้ายอมรบัได้ตามแบบประเมนิ Suitability Test ดงันนัหากเกดิความเสยีหายใด ๆ  จากการลงทุนในหุน้สามญัต่อไปในอนาคต ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรพัยไ์ม่มหีน้าทตี้องรบัผดิชอบใด ๆ 
ทงัสนิ ** ผู้จดัจาํหน่ายหลกัทรพัยส์ามารถปฏิเสธการจองซือ ในกรณีทีผู้จองซือยงัไม่มีประวติัการทาํและไม่ยินยอมทาํ Suitability Test หรือผู้ลงทุนรบัความเสียงตาม  Suitability Test ได้ตาํกว่าหุ้นสามญันี และไม่ลงนามยอมรบั 
ความเสียงของหุ้นสามญันี ** ผูจ้องซอืประเภทสถาบนั ไดร้บัยกเวน้การทาํแบบสอบถาม Suitability Test ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท ีทธ.35/2556 ผูจ้องซอื 

หลกัฐานการรบัฝากการจองซือหุ้นสามญัของบริษทั เบริล 8 พลสั จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) - ผู้จองซือโปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้วย 
วนัทจีองซอื    27 ตุลาคม 2564        28 ตุลาคม 2564        29 ตุลาคม 2564                                                                                                                                                    เลขทใีบจอง _____________________  
ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์   ไดร้บัเงนิจาก (ชอืตามใบจอง)                                                                                                                                          
เพอืจองซอืหุน้สามญัของบรษิทัฯ จาํนวน    หุน้ ในราคาหุน้ละ 10.00 บาท รวมเป็นเงนิ                 บาท 
โดยชาํระเป็น     ATS    หกัจากเงนิฝากในบญัชซีอืขายหลกัทรพัย ์เลขทบีญัช ี            
                     เชค็บุคคล/แคชเชยีรเ์ชค็(เชค็ธนาคาร)/ดร๊าฟท ์เลขทเีชค็                                           ลงวนัท ี____________________ ธนาคาร __________________________ สาขา _______________________________________   
              เงนิโอน/BAHTNET    ชาํระผ่าน Bill Payment  [  ] เงนิโอน  [  ] เชค็ [  ] แคชเชยีรเ์ชค็ [  ] ดร๊าฟท ์เลขทเีชค็ _________________________ ธนาคาร______________________ สาขา ____________________________ 
โดยหากผูจ้องซอืไดร้บัการจดัสรรหุน้ดงักล่าว ผูจ้องซอืใหด้าํเนินการ :- 
 ฝากหุน้ในนาม “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพอืผูฝ้าก” เลขทสีมาชกิผูฝ้าก                 บญัชซีอืขายหลกัทรพัยเ์ลขท ี     
 ฝากหุน้ในนาม “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั” โดยเขา้บญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขท ี  เพอืขา้พเจา้ 
 ออกใบหุน้ในนามผูจ้องซอื ภายใน  วนันบัจากวนัปิดการจองซอืหุน้                                 
ในกรณีทตีอ้งมกีารคนืเงนิค่าจองซอืหุน้สามญัตามทกีาํหนดไวใ้นขอ้ท ี6.9 ตามหนงัสอืชชีวน ขา้พเจา้มคีวามประสงคใ์หค้นืเงนิค่าจองซอืหุน้สามญั ดงันี (เลอืกไดเ้พยีงวธิเีดยีวเท่านนั)  
 โอนเงนิผ่านระบบเงนิโอนอตัโนมตั ิ(ATS) ของขา้พเจา้    โอนเงนิเขา้บญัชซีอืขายหลกัทรพัยข์องขา้พเจา้ทชีาํระค่าจองซอืหุน้สามญัดงัรายละเอยีดขา้งตน้ 
 โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารในชอืของขา้พเจา้ ธนาคาร     สาขา     เลขทบีญัช ี    
 เชค็ขดีคร่อมสงัจ่ายเฉพาะในนามขา้พเจา้ และจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทอียูท่ตีดิต่อไดท้รีะบุไว ้ทงันี ขา้พเจา้ตกลงรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทอีาจจะเกดิขนึจากการเรยีกเกบ็จากธนาคาร 

                             เจ้าหน้าทีผู้จดัจาํหน่ายหลกัทรพัยผ์ู้รบัมอบอาํนาจ _____________________________________________ 

 หมายเหตุ  หากผูจ้องซอืประสงคจ์ะเปลยีนแปลงทอียู่ทใีหไ้ว ้โปรดแจง้การแกไ้ขต่อนายทะเบยีนโดยตรงและจดัสง่ใหฝ้่ายปฏบิตัิการหลกัทรพัย์ บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั  
      93 อาคารตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภเิษก เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400 โทร. 02-009-9000  

 

 



 

รายชือบริษทัผูร้บัฝากหลกัทรพัย ์

BROKER 

ผู้ฝากเลขที ชือบริษทั ผู้ฝากเลขที ชือบริษทั 

002 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จาํกดั 032 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบีเีอสท ีจาํกดั (มหาชน) 

003 บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทร ีกรุ๊ป จาํกดั  (มหาชน) 034 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

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

005 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 048 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอรา่ จาํกดั (มหาชน) 

006 บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จาํกดั (มหาชน) 050 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จาํกดั 

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

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

010 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรร์ลิ ลนิช ์(ประเทศไทย) จาํกดั 200 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

011 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 211 บรษิทัหลกัทรพัย ์ยูบเีอส (ประเทศไทย) จาํกดั 

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

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

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

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

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

022 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีต ีจาํกดั 230 บรษิทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จาํกดั 

023 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 244 บรษิทัหลกัทรพัย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

026 บรษิทัหลกัทรพัยย์ูโอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 247 บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ  (ประเทศไทย) จาํกดั 

027 บรษิทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 248 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก ้จาํกดั 

029 บรษิทัหลกัทรพัย ์กรงุศร ีจาํกดั (มหาชน) 924 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน) 

030 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล จาํกดั (มหาชน)   

SUB BROKER 

236 ธนาคาร ทสิโก ้จาํกดั (มหาชน) 243 บรษิทัหลกัทรพัย ์เพอืธรุกจิหลกัทรพัย ์จํากดั (มหาชน) 

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

257 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จเูลยีส แบร ์จาํกดั   

CUSTODIAN 

301 ธนาคารซติแีบงก ์เอน็.เอ. (CUSTODY SERVICES) 329 ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน)  

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 330 

ธนาคารฮ่องกงและเซยีงไฮแ้บงกงิคอรป์อเรชนั จาํกดั  

(เพอืตราสารหนี) 

303 ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) (ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ) 334 บรษิทัหลกัทรพัยเ์พอืธรุกจิหลกัทรพัย ์จาํกดั (มหาชน) (คสัโตเดยีน) 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซยีงไฮ ้แบงกงิ คอรป์อเรชนั จาํกดั  336 ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) 

305 ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน)  337 ธนาคารทหารไทยธนชาต ิจาํกดั (มหาชน) 

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

312 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์  (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพมีอรแ์กน เชส (เพอืคา้ตราสารหน)ี 

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

320 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจ ีสาขากรงุเทพฯ-เพอืรบัฝากทรพัยส์นิ 425 ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) (เพอืลกูคา้) 

328 ธนาคารกรงุศรอียุธยา จาํกดั (มหาชน)   

 


