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เลขที่ใบจอง / Subscription No……………………………………… 
ใบจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แกผู้่ถือหุ้นเดิม บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

Subscription Form for Newly Issued Ordinary Shares of Triple i Logistics Public Company Limited (“Company”) 
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุน จำนวน 46,168,826 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 12.00 บาท   

เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดมิ ในอัตราส่วน 15 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
Offering of Newly Issued Ordinary Shares (the “Shares”) in the amount of 46,168,826 shares with a par value of Baht 0.50 per share 

at the offering price of Baht 12.00 per share to existing shareholders at a ratio of 15 existing ordinary shares for 1 newly issued 
ordinary share 

วันท่ีจองซื้อ                    26 ธันวาคม 2565 (26 December 2022)    27 ธันวาคม 2565 (27 December 2022)     28 ธันวาคม 2565 (28 December 2022)  

Subscription Date    29 ธันวาคม 2565 (29 December 2022)     30 ธันวาคม 2565 (30 December 2022) 
ข้อมูลผู้จองซ้ือหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง  

(Subscriber’s details- please fill in the completed information) 
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, นิตบิุคคล)  เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นเลขท่ี   
I/We (Mr., Mrs., Miss, Corporate) Shareholder Register No. 
 บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย เลขประจำตัวประชาชน   
    Natural Person of Thai Nationality     ID Card No.   
 บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญัชาตไิทย เลขท่ีใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง   
    Natural Person of Foreign Nationality   Foreign Card/ Passport No. 
 นิติบุคคลสญัชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล  
    Juristic Person of Thai Nationality   Company Registration No.    
 นิติบุคคลสญัชาติต่างด้าว เลขทะเบียนนิติบุคคล  
     Juristic Person of Foreign Nationality    Company Registration No. 
ที่อยู่ให้เป็นไปตามที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันท่ี 8 ธันวาคม 2565 ซึ่งบริษัทฯ ได้รบัจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จำกัด   เบอร์โทรศัพท์มือถือ  เบอร์โทรศัพท์สำรอง  
Having the address as appeared in the database of the Company’s share register book as of 8 December 2022 which the Company 
has received from Thailand Securities Depository Company Limited Mobile No.  Second Mobile No.  
ขา้พเจา้เป็นผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัทีม่รีายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) ในวนัที ่8 ธนัวาคม 2565 
จำนวนหุ้นท่ีม ี หุ้น และมสีิทธิไดร้ับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราการจองซื้อ 15 หุ้น ต่อ 1 หุ้น
ใหม่ จำนวน หุ้น 
According to the Company’s Share Register Book as of the Record Date (8 December 2022), I/We own 
.............................................shares, and have the entitlement to subscribe at a ratio of 15 existing ordinary shares for 1 newly issued 
ordinary share for ................................................................... shares. 

ประเภทการจองซื้อ  
(Subscription Type) 

จำนวนหุ้นท่ีจองซื้อ (หุ้น) 
No. of Share Subscribed (share(s)) 

จำนวนเงนิท่ีต้องชำระ (บาท) 
Amount to be Paid (Baht) 

1. จองซ้ือตามสิทธิทั้งจำนวน/ 
     Subscription for full entitlement 

  

2. จองซ้ือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร (เฉพาะสว่นเพิ่ม)/ 
Subscription in excess of the entitlement 
(only the excess portion) 
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3. จองซ้ือต่ำกวา่สิทธิที่ได้รับจัดสรร/ 
    Subscription for less than the entitlement 

  

รวม (Total)   

 
ข้าพเจ้าได้ชำระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน โดยวิธีดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
I/We have made a payment for Share subscribed by means of (please choose one method) 
 เงินโอน / เงินโอนผ่านระบบ BAHTNET ธนาคาร                                           จำกัด (มหาชน)   สาขา    
     Wire Transferring/ Transferring via BAHTNET system of Bank    Branch  
 โอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) เลขท่ี         
     Transferring via Automatic Transfer System No.  
 ชำระโดยหักเงินจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เลขท่ี   
     Deducting from Trading Account No. 
 แคชเชียร์เช็ค/เช็คธนาคาร             เช็คบุคคล             ดร๊าฟท์   เลขท่ีเช็ค/ดร๊าฟท์   
     Cashier Cheque/Bank’s Cheques         Personal Cheque          Draft        Cheque/Draft No. 
ธนาคาร  จำกัด (มหาชน) สาขา                                 
Bank 
วันท่ี                                                ลงวันที่ไม่เกินวันที่ชำระเงินด้วยเช็ค  
Date not later than the payment date by cheque 
โดยสั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เพ่ือจองซ้ือหลักทรัพย์” เลขที่บัญชี 142-310061-7 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด 
(มหาชน) สาขาสาทร 
Payable to “Asia Plus Securities Company Limited For Securities Subscription” current account no. 142-310061-7, Bangkok Bank, 
Sathorn Branch.  

ข้อมูลการรับหลักทรัพย ์(Details of Allotment) 
หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการดังนี้ (ผู้จองซ้ือหุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น) 
If the Share are allotted to me/us, I/We hereby agree with the proceeding as follows (Please choose only one method) 
 ให้ฝากหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในช่ือ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และดำเนินการให้บริษัท

หลักทรัพย์      ส ม า ชิ ก ผู้ ฝ า ก เ ล ข ที่  ( ดู เ ล ข ที่ ด้ า น ห ลั ง 
ใบจองซื้อหุ้น) นำหุ้นสามัญเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าพเจ้า เลขท่ี 
   ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น (ช่ือผู้จองซื้อต้องตรงกับช่ือบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ มิฉะนั้นจะดำเนินการออกใบหุ้นสามัญในช่ือผู้จองซื้อ
แทน) 
by depositing allotted Shares under the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and have 
(securities company) …………………………………………  participant no. …..……….……...………… (Please specify name and participant no. 
from the list as shown on the back of this form) deposit the said Shares with Thailand Securities Depository Company Limited 
for my/our securities trading account no. …………….………….......…... (The subscriber’s name must correspond to the securities 
trading account name, otherwise the share certificate will be issued in the name of subscriber instead.) 

 ให้ฝากหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในช่ือ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และนำหุ้นสามัญเข้าฝากไว้
กับ TSD โดยนำเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็นใบหลักทรัพย์ในภายหลังผู้จองซื้อหุ้นจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ TSD กำหนด) กรณีเลือกรับหุ้นเข้าบัญชี สมาชิกเลขที่ 600 ในช่องนี้ โปรดกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งช้ีการ
เป็นบุคคลสหรัฐ (สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)” และ “แบบสอบถามสำหรับการตรวจสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” เพื่อนำส่งใหแ้ก่ TSD 
ทั้งนี้ ในกรณีไม่จัดทำเอกสารตามที่ TSD กำหนด หรือมีข้อบ่งช้ีว่าท่านอาจเป็นบุคคลอเมริกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่นำฝากหุ้นเข้าบัญชี 600 โดยจะ
ดำเนินการออกเป็นใบหุ้นแทน และจะจัดส่งใบหุ้นทางไปรษณีย์ ตามรายละเอียดในฐานข้อมูลสมุดทะเบี ยนรายช่ือผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรากฏ ณ วัน
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กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 
by depositing the allotted Shares under the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and 
depositing the said Shares with Thailand Securities Depository Company Limited (TSD) under the Issuer Account no. 600 for 
my/our name. (For issuing a share certificate later, subscriber will be subject to a fee specified by TSD). If you choose this 
method, please fill-in the information in the “U.S. Indicia Checklist (Individual & Juristic Person)” and “Entity Status 
Certification and Information Disclosure Consent Form under FATCA” in order to submit to TSD. Failure to do so or there is 
any reasonable indicator that you may be US citizen, the Company reserves the right not to deposit the said Shares to 
account no. 600 but will issue the share certificate and deliver it to you by registered mail by using the name and address 
appearing in the Share Register Book as of the Record Date for subscription. 

 ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในช่ือของข้าพเจ้า และจัดส่งใบหุ้นให้ข้าพเจ้าตามช่ือและที่อยู่ที่ระบุไว้ในทะเบี ยนผู้ถือหุ้นทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัทฯ ดำเนินการใดๆ เพื่อจัดทำและส่งมอบใบหุ้นให้ข้าพเจ้าภายใน 15 วันทำการ นับจากวันปิด
การจองซื้อ 
by issuing the share certificate for the allotted Shares in my/our name and deliver it to me/us by registered mail using the 
name and address appearing in the Share Register Book. Whereby, I/We agree to authorize the Company to proceed with any 
relevant action for issuing and delivering such share certificate to me/us within 15 business days from the end of subscription 
period. 

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญไม่ครบตามจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทดำเนินการคืนเงิน
ค่าจองซื้อหุ้นสามัญส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบ โดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่มีค่าเสียหายใดๆ โดย (กรณีไม่ระบุเลือกจะดำเนินการคืน
ด้วยเช็คตามวิธีท่ีกำหนด) 
If I/We have not been allotted the Shares or have been allotted lower than subscription amount, I/We agree to have the 
Company refund the subscription payment in respect of the unallotted shares or the excess payment in case of partial allotment 
returned to me/us without any interests or damages as follows (If you do not choose any option, the refund will be made by 
cheque under the specified method): 
 โอนเข้าบัญชีธนาคาร ……………………………………. เลขท่ีบัญชี.………………............... สาขา………………….... ซึ่งช่ือบัญชีเป็นช่ือของ   
     ข้าพเจ้า (กรุณาแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวันดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 
     Transfer to my/our bank account Bank…………………………. No. …………………………….. Branch ……………………. which the account name is 

the same as my/our name (please attach certified copy of savings account book or Statement of current account) 
 จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามข้าพเจ้าและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ  
     วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันท่ี 8 ธันวาคม 2565 
    Pay by cheque crossed “Account Payee Only” and sent to me/us by registered mail at the name and address appearing on the 

Share Register Book as of the Record Date on 8 December 2022. 
กรณีผู้จองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีรายละเอียดบัญชีธนาคารที่ให้ไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทฯจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นโดย
วิธีการโอนเงิน ATS เพื่อเข้าบัญชีธนาคารที่ได้ให้ข้อมูลไว้ 
In case the subscriber has securities trading account and details of bank account with Asia Plus Securities Company Limited, the 
Company will refund the subscription payment to the said bank account by Automatic Transfer System. 
ข้าพเจ้ารับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามจำนวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนนี้ หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซื้อที่ถูกต้องเรียบร้อยพร้อมหลักฐานการชำระค่าจองซื้อ หรือหากแคชเชียร์เช็ค/เช็ค/
ดร๊าฟท์ ที่สั่งจ่ายแล้วนั้นไม่ผ่านการเรียกเก็บภายในวันทำการถัดไป นับแต่วันที่ชำระเงินหรือส่งมอบ ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนดังกล่าวโดยไม่มีเง่ือนไข และไม่สามารถเพิกถอนได้ และหากจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในใบจองซื้อนี้ ไม่ตรงตามจำนวนเงินที่ข้าพเจ้าชำระ ข้าพเจ้าถือตาม
จำนวนเงินท่ีได้รับชำระเป็นหลัก  
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I/We undertake and agree to subscribe the said Shares in the aforementioned number and shall not revoke this subscription. If 
I/We do not return this duly completed subscription form and the supporting documents for Share subscription together with the 
evidence of Shares subscription payment or if Personal Cheque/ Cashier Cheque/ Draft has not been honoured within next 
business day after the date of payment or submission, I/We may be deemed to have irrevocably and unconditionally waived 
my/our subscription rights. In case the specified no. of Shared subscribed is not accordance with the payment amount, I/We shall 
prefer the no. of Shares subscribed per an amount of payment. 
ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้น รวมทั้งสารสนเทศและเอกสารแนบแล้ว และยินยอม
ผูกพันตามข้อตกลงและเง่ือนไขดังกล่าว และที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังอีกด้วยข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมและได้รับจัดสรร
การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของข้าพเจ้าเป็นผู้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริงในการถือหุ้นดังกล่าว 
I/We have thoroughly studied all information in relation to this offering increased capital shares specified in the Notice of 
Allotment including information memorandum and attachments. I/We agree to be binding with such terms and conditions and 
their further amendments. I/We undertake that I/We be the true beneficiary for obtaining the allotment of Shares as an existing 
shareholder of the Company. 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา และไม่ใช่บุคคลอเมริกัน (U.S. Persons ตามนิยามที่กำหนดใน Regulations S 
(“Regulations S”) ภายใต้ U.S. Securities Act of 1993 (“U.S. Securities Act”) และมีที่อยู่นอกประเทศแคนาดา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
และประเทศแอฟริกาใต้ 
I/We undertake that I/We reside outside of the U.S.A. and not be U.S. Persons (as per defined in Regulations S under the U.S. 
Securities Act of 1993 and reside outside of Canada, China and South Africa. 
ใบจองซื้อนี้มีความสำคัญ และผู้จองซื้อพึงให้ความสนใจ การนำส่งใบจองซื้อนี้กระทำโดยลับเฉพาะและสงวนสำหรับบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นท่ีได้รับใบจองซื้อนี้ 
และไม่พึงถูกส่งต่อ หรือแจกจ่ายไปยังบุคคลอื่นใด (นอกจากท่ีปรึกษาท่ีเป็นวิชาชีพของท่านเอง) หรือผลิตซ้ำในรูปแบบใดๆ ใบจองซื้อนี้และหนังสือแจ้งการ
จัดสรรหุ้นที่แนบมานี้ไม่ก่อให้เกิดหรือเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอหรือเชื้อเชิญเพื่อการขายหรือการออกหลักทรัพย์หรือการช้ีชวนเพื่อกา รเสนอให้ซื้อ หรือ
จองซื้อหุ้นใดๆ ไม่ว่าในกรณีใดที่การเสนอขายหรือการช้ีชวนนั้นจะขัดต่อกฎหมาย เอกสารนี้ถูกแจกจ่ายนอกประเทศสหรัฐอเมริ กาให้เก่ผู้ที่ไม่ใช่บุคคล
อเมริกัน (U.S. Persons ตามนิยามที่กำหนดใน Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act) ในธุรกรรมนอกประเทศ (offshore transactions) ตาม
นิยามที่กำหนดและภายใต้ Regulations S ของ the U.S. Securities Act และนอกประเทศแคนาดา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศ
แอฟริกาใต้ ใบจองซื้อนี้ควรถูกศึกษาควบคู่ไปกับหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้น และการขอจองซื้อหุ้นของบริษัทฯ นั้นจะเกิดขึ้นได้และได้รั บการยอมรับโดย
เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการจองซื้อท่ีระบุในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเท่านั้น 
IMPORTANT AND REQUIRES YOUR IMMEDIATE ATTENTION. THIS SUBSCRIPTION FORM IS SUBMITTED ON A CONFIDENTIAL BASIS AND 
IS PERSONAL TO THE SHAREHOLDER(S) RECEIVING THIS FORM AND MAY NOT BE FORWARDED OR DISTRIBUTED TO ANY OTHER 
PERSON (OTHER THAN YOUR PROFESSIONAL ADVISORS) NOR BE REPRODUCED IN ANY MANNER. This Subscription Form and the 
accompanying Notice of Allocation do not constitute, or form part of, any offer or invitation to sell or issue, or any solicitation of 
any offer to purchase or subscribe for, any shares in any circumstance in which such offer or solicitation is unlawful. This 
document is being distributed outside the United States to non-U.S. persons (as defined in Regulation S under the U.S. Securities 
Act) in “offshore transactions” as defined in, and pursuant to, Regulation S under the U.S. Securities Act and outside Canada, the 
People’s Republic of China and South Africa. This subscription form should be read in conjunction with the Notice of Allocation, 
and applications to subscribe for shares in the Company may only be made and accepted subject to the subscription terms and 
conditions set out in the Notice of Allocation. 
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การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี่ยง ผู้จองซ้ือควรศึกษาข้อมูลในหนงัสือแจ้งการจัดสรรหุ้นอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจจองซ้ือหุ้น 
Please be aware that there is a risk involved in securities investment and make sure that you have thoroughly studied all 
information before deciding on the Share Subscription 
 
      ลงช่ือ/Signed     ผู้จองซื้อ/Subscriber 
             (     ) 
 

หลักฐานการรับฝากการจองซ้ือหุ้นสามัญ บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย) 
Receipt for Subscription of Shares of Triple i Logistics Public Company Limited (Please complete this part as well) 

เลขที่ใบจอง / Subscription No……………………………………… 
วันท่ีจองซื้อ  26 ธันวาคม 2565   27 ธันวาคม 2565    28 ธันวาคม 2565  29 ธันวาคม 2565  30 ธันวาคม 2565 
Subscription Date:  26 December 2022   27 December 2022  28 December 2022  29 December 2022  30 December 2022   
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลสั จำกัด ได้รบัเงินจองซื้อหุน้จาก (ช่ือตามใบจอง) ในราคาหุ้นละ 12.00 บาท 
Asia Plus Securities Company Limited has received payment from (name in the Subscription Form) …… in the amount of Baht 12.00 per 
share 

ประเภทการจองซื้อ  
(Subscription Type) 

จำนวนหุ้นท่ีจองซื้อ (หุ้น) 
No. of Share Subscribed (share(s)) 

จำนวนเงินท่ีต้องชำระ (บาท) 
Amount to be Paid (Baht) 

1. จองซื้อตามสิทธิทั้งจำนวน/ 
     Subscription for full entitlement 

  

2. จองซื้อเกินกว่าสิทธิท่ีได้รับจดัสรร (เฉพาะ
ส่วนเพ่ิม)/ Subscription in excess of the 
entitlement (only the excess portion) 

  

3. จองซื้อต่ำกว่าสิทธิท่ีได้รับจัดสรร/ 
    Subscription for less than the 
entitlement 

  

รวม (Total)   
โดยชำระเป็น/by 
 เงินโอน / เงินโอนผ่านระบบ BAHTNET ธนาคาร                                           จำกัด (มหาชน)   สาขา    
     Wire Transferring/ Transferring via BAHTNET system of Bank     Branch  
 โอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) เลขท่ี         
     Transferring via Automatic Transfer System No.  
 ชำระโดยหักเงินจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เลขท่ี   
     Deducting from Trading Account No. 
 แคชเชียร์เช็ค/เช็คธนาคาร   เช็คบุคคล   ดร๊าฟท์   เลขที่เช็ค/ดร๊าฟท์  ธนาคาร  
     Cashier Cheque/Bank’s Cheques   Personal Cheque      Draft        Cheque/Draft No.                  Bank 
จำกัด (มหาชน) สาขา                                วันที      
                  Branch           Date 
โดยหากผู้จองซื้อไดร้ับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ผู้จองซื้อให้ดำเนินการ/If the subscriber is allocated the said Shares, the subscriber requests as 
follows : 
 ฝากหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รบัฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” เลขท่ีสมาชิกผู้ฝาก  บัญชีซื้อขายหลักทรพัย์เลขท่ี    
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หมายเหตุ : หากผู้จองซ้ือประสงค์จะเปลี่ยนแปลงท่ีอยู่ท่ีให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปที่ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2009-9000 
Remark: If the subscriber wishes to change his provided address, please notify such change to the registrar directly and send 
the document to Securities Operation Department, Thailand Securities Depository Company Limited No. 93 Ratchadaphisek 
Road, Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400 Tel. 0-2009-9000 

     Deposit the Shares under the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for the Depositors” Participant No.      
 , having Securities trading account no. …………………………………………. 

 ฝากหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รบัฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” โดยเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600  
     Deposit the Shares under the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” and deposit those Shares under the 
Issuer Account No.600  ออกใบหุ้นในนามผู้จองซื้อ และส่งมอบภายใน 15 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ 
     Issue a share certificate in my/our name to be delivered within 15 business days from the end of subscription period. 
  
 
 เจ้าหน้าท่ีผูร้ับมอบอำนาจ/Authorized Officer    
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BROKER 
ผู้ฝากเลขที ่ ชื่อบริษทั ผู้ฝากเลขที ่ ชื่อบริษทั 

Participant 
No. 

Company name Participant No. Company name 

002 
บล. ทิสโก้ จำกัด 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

032 
บล. ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 
บล. พาย จำกัด (มหาชน) 
PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

034 
บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 
บล. ดบีีเอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

038 
บล. บยีอนด์ จำกัด (มหาชน) 
BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 
บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 
บล. ไอร่า จำกัด (มหาชน) 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 
บล. เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

050 
บล. เอเอสแอล จำกัด  
ASL SECURTIES COMPANY LIMITED 

007 
บล. ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

051 
บล. เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด 
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 
บล. เอเซีย พลัส จำกัด  
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

052 
บล. จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด  
GMO-Z COMSECURTIES (THAILAND) LIMITED 

010 
บล. เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด 
MERRILL LYNCH SECURITIES COMPANY LIMITED 

200 
บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
MAYBANK KIM ENG SECURTIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 
บล. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
KASIKORN SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 
บล. ยบูีเอส (ประเทศไทย) จำกัด 
UBS SECURTIES (THAILAND) LTD. 

013 
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
KGI SECURTIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 
บล. เอเชยี เวลท์ จำกัด 
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 
บล. โนมูระ พฒันสิน จำกัด (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 
บล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 
บล. คงิส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES COMPANY LIMITED 

224 
บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 
BUALUANG SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 
บล. ธนชาต จำกัด (มหาชน) 
THANACHART SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

225 
บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 
บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

229 
บล. เจ.พี. มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด 
JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 
บล. ทรีนีตี ้จำกัด 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 
บล. โกลเบล็ก จำกัด  
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
บล. อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด 
INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED 

244 
บล. แมคควอร่ี (ประเทศไทย) จำกัด 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 
บล. ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

247 
บล. เครดติ สวิส (ประเทศไทย) จำกัด 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 
บล. อาร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
RHB SECURTIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 
บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด 
KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 
บล. กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 
บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 
บล. ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

SUB BROKER 

236 
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

243 
บล. เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 
บล. ซิตีค้อร์ป (ประเทศไทย) จำกัด 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245 
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

257 
บล. ไทยพาณิชย ์จูเลยีส แบร์ จำกัด 
SCB-JULIUS BAER SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

  

CUSTODIAN 

301 
ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ  
CITIBANK, N.A.  

329 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

330 
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอร์ปอเรชั่น (เพื่อตราสารหน้ี) 
THE HONGKOK AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED BANGKOK – BOND 

303 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สิน 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY 

334 
บล. เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงก้ิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
THE HONGKOK AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED BANGKOK 

336 
ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จำกัด (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อการชำระราคาหลักทรัพย ์
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

337 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – (CUSTODIAN) 

339 
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

340 
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส  
JP MORGAN CHASE BANK  

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

343 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบ ีไทย จำกัด (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH – CUSTODY SERVICES 

425 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เพื่อลูกคา้) 
KRUNGTHAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

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

  


