ใบจองซื อ 1 ใบต่ อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่ านัน / One Subscription Form per One Shareholder Register No. Only

เลขทีจ่ อง/Subscription Form No…………………………………..ใบ

ใบจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน ของ บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน)

วันทีจองซือ

Subscription Form for New Ordinary Shares of Tongkah Harbour Public Company Limited
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนต่อผูถ้ ือหุ้นเดิมของบริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) จํานวน 317,867,620 หุ้น
มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.92 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ บาท เสนอขายต่อผูถ้ ือหุ้นเดิมในอัตราส่ วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่
Offering to existing shareholders of 317,867,620 new ordinary shares (the “Shares”) at a ratio of 5 existing share for 1 new ordinary share with a par value of Baht 0.92 per share at the offering price of Baht 4 per share
กันยายน 2564 /20th September 2021
21 กันยายน 2564 /21st September 2021
22 กันยายน 2564/22nd September 2021
23 กันยายน 2564 /23rd September 2021
24 กันยายน 2564 /24th September 2021

ข้อมูลผูจ้ องซือหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง

เรี ยน คณะกรรมการ บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) / To Board of Directors of Tongkah Harbour Public Company Limited (“the Company”)
ข้าพเจ้า/ I/ We
นาย/Mr.
นาง/Mrs.
นางสาว/Miss
นิติบุคคล/Company ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้นเลขที / Registration No. …………………………………………….……………………………………….…………… โทรศัพท์ทติี ดต่อได้ / Tel. ………………………………………………………………………………………..….………….……
บัตรประจําตัวประชาชน / ใบต่างด้าว / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบคุ คล (ID Card /Work Permit/ Passport/ Juristic ID) เลขที / No. …………………………………………………..……………………………………………………………………………….....…...
ทีอยู่ / Address ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้ามีหุ้นเดิมของ บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) ตามทะเบียนผูถ้ ือหุ้น ณ วันที 9 สิ งหาคม 2564 จํานวน / According to the Share Register Book as of 9th August 2021, I/We own …………………………...……………………………..……………. หุ้น / shares
มีสิทธิในการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษทั จํานวน / and have the rights to subscribe to the new ordinary shares of the Company for …………………………………………. หุ้น / shares
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) ดังนี
จํานวนทีจองซือ (หุ้น) /
จํานวนเงินทีชําระ (บาท) /
/ I/We wish to subscribe for the new ordinary shares of the Company as follows :
No. of shares subscription (Shares)
Total Payment Amount (Baht)
จองซือตามสิทธิทงจํ
ั านวน / Subscription for full of the entitlement
โปรดเลือกข้อใดข้อหนึง
จองซือน้อยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement
/ Choose one only
จองซือเกินกว่าสิทธิ (ระบุเฉพาะจํานวนทีจองเกินสิทธิ) / Subscription for more than the entitlement (Specify the excess proportion only)
รวมจองซือทังสิน / Total Subscription
พร้อมกันนี ข้าพเจ้าขอส่ งเงินค่าจองซือหุ้นสามัญดังกล่าวโดยชําระเป็ น / I/ We enclose my/our payment by เงินสด/Cash เช็ค /Cheques แคชเชียร์เช็ค / Cashier Cheques เลขทีเช็ค / Cheques No……………………..ธนาคาร / Bank ……………………..…
เงินโอนเข้าบัญชี / Pay-in โดยสังจ่าย “บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์ (เพือรับชําระเงินเพิมทุน)” เลขทีบัญชี 0063535346 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) / Payable to “TONGKAH HARBOUR PUBLIC COMPANY LIMITED”Account number
0063535346, Savings Account, Kasikornbank Public Company Limited.
เมือข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนดังกล่าว ในการส่งมอบหุ้นข้าพเจ้าตกลงให้บริษทั ดําเนินการดังต่อไปนี (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึง) If I/We am/are allotted the said Shares, I/We agree to have either of the following processed by the Company
ให้ฝากใบหุ้นสามัญตามจํานวนทีได้รับการจัดสรรนันไว้ในชือ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผูฝ้ าก” และดําเนินการให้ บริ ษทั ............................................................................................... สมาชิกผูฝ้ ากเลขที ..............................................
นําหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือเข้าบัญชีซือขายหลักทรัพย์ เลขที ......................................................ชือ/Name………………….…………………………….…………………….. ซึงข้าพเจ้ามีอยู่กบั บริ ษ ทั นัน / 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 member no. ......................................................
To deposit the said Shares with the Thailand Securities Depository Co., Ltd. (“TSD”) for my/our securities a/c no. ................................................................................................................................... maintained at the said TSD member company.
ให้ฝากใบหุ้นสามัญตามจํานวนทีได้รับการจัดสรรนันไว้ในชือ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเข้าบัญชีของบริ ษทั ที ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 เพือ
ข้าพเจ้า (การขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในภายหลังผูจ้ องซือหุ้นจะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมตามอัตราที บริษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด / 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 (for issuing a Share certificate later, subscriber shall pay the fees as specified by TSD)
ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจํานวนทีได้รับจัดสรรนันไว้ในชือของข้าพเจ้าและจัดส่ งใบหุ้นให้ขา้ พเจ้าตามชือทีอยู่ทระบุ
ี ไว้ในทะเบียนผูถ้ ือหุ้นทางไปรษณียล์ งทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษ ทั ดําเนินการใดๆ เพือทําให้การจัดทําใบหุน้ และส่ งมอบใบหุ้น
ให้แก่ขา้ พเจ้าภายใน 15 วันทําการ นับจากวันปิ ดการจองซือหุ้น / 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.
ในกรณีจองซือเกินกว่าสิทธิและข้าพเจ้าไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญทีจองซือเกินกว่าสิ ทธิ หรื อ ได้รบั การจัดสรรไม่ครบถ้วนตามจํานวนทีจองซือเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่าด้วยกรณี ใดๆ ข้าพเจ้าตกลงรับเงินคืน โดยให้บริ ษทั ดําเนินการคืนเงินค่าจองซือหรื อเงินส่ วนต่างค่าจอง
ซือ โดยผูจ้ องโปรดระบุขอ้ มูลดังต่อไปนี โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารประเภท ออมทรัพย์ / กระแสรายวัน /(ผู้จองเกินสิ ทธิจะต้ องแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของ ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย, หรือ ธ.กรุงไทย พร้ อมกับเอกสารทังหมดให้ครบถ้ วน) 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 made a wire transfer to my/our bank account as the information below (The Subscribers must attach
a copy of bank account passbook of SCB, BBL, KBANK or KTB with all documents.)
ธ.ไทยพาณิชย์ / SCB
ธ.กรุ งเทพ / BBL
ธ.กสิกรไทย / KBANK
ธ.กรุ งไทย / KTB สาขา / Branch ………………..……………………………… เลขบัญชี / Account Number..............................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซื อหุ้นสามัญเพิมทุนนี แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื อหุ้นสามัญเพิมทุนทีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรี ยบร้อยพร้อมเงินโอนเข้าบัญชี มาถึงบริ ษทั ภายในระยะเวลาการจองซื อ
ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะใช้สิทธิจอง และข้าพเจ้ายินยอมรับเงินคืน ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสื อแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิมทุน บริ ษทั ทุ่งคา ฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) และยินยอมผูกพันตามหนังสือแจ้งการจัดสรรฯ ดังกล่าว และทีจะได้มีการแก้ไขเพิมเติมในภาย
ภาคหน้าด้วย
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 Tongkah Harbour Public Company
Limited, including the amendment of those in the future.
การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสียง / Please be aware of the risk involved in stock investment
ลงชือ………..............................................................................ผูจ้ องซือ / Subscriber
ก่อนการตัดสิ นใจจองซือหลักทรัพย์ ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ / Please read the relevant information carefully before subscription
(………..............................................................................)
การประเมินความเสียงทียอมรับได้ (Suitability Test) เพือจองซื อหุ้น / Suitability Test for share subscription
1.ข้าพเจ้าได้ผ่านการทําแบบประเมิน Suitability Test มาแล้ว และรับทราบระดับความเสี ยงทียอมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว / I/we already conducted Suitability Test, and I/we acknowledge my/our risk tolerance level.
2.ข้าพเจ้ารับทราบระดับความเสี ยงของหุ้นสามัญทีข้าพเจ้าจะจองซือครังนี I/We acknowledge risk level of share I/we will subscribe for.
ทังนี หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าออกมาว่า ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกับการจองซือหุ้นในครังนี ข้าพเจ้ายังยืนยันและประสงค์ทีจะจองซือหุ้นสามัญในครังนี และได้ลงลายมือชือเพือยืนยันในฐานะผูจ้ องซือด้านล่าง โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า การลงทุนในหุ้น
สามัญครังนีไม่เหมาะสมกับระดับความเสี ยงทีข้าพเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน 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.
ลงชือ………..............................................................................ผูจ้ องซือ / Subscriber
(………..............................................................................)

หลักฐานการรับฝากการจองซื อหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ) (ผูจ้ องซือ โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้วย)

วันทีจองซือ / Subscription Date ………………………………………………………………………….
ใบจองซื อเลขที / Subscription No. ………………………………………………………….
ผูจ้ ดั จําหน่ายได้รบั เงินจาก / Underwriter received payment from ……………………………………………………………………………………………………… เพือจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษทั จํานวน / For a subscription of the ordinary shares of the
Company of …………………………….……….……………….. หุ้น / Share ในราคาหุน้ ละ บาท / at Baht 4 per share รวมเป็ นเงิน / totaling of …………………………..………………………… บาท /Baht
โดยชําระเป็ น / made payable by
เงินโอน / Pay-in
เช็ค /Cheques
แคชเชียร์เช็ค / Cashier Cheques เงินสด/Cash
ลงวันที / Date ……………………………………….…….. ธนาคาร / Bank ……………………..…………..………………………. สาขาทีโอน / Branch ………………………………………………………. เลขทีเช็ค / Cheques No………………………………..
โดยหากผูจ้ องซือได้รับการจัดสรรหุ้นให้ดาํ เนินการดังต่อไปนี / If the subscriber receives the allocation of the aforesaid shares, the subscriber requests as follow :
ออกใบหุ้นในนาม “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผูฝ้ าก” เลขทีสมาชิกผูฝ้ าก ....................................................................................... บัญชีซือขายหลักทรัพย์เลขที........................................................................................................................
/ Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor” Participant number ............................................................................ Securities trading account number. ............................................................................................
ออกใบหุ้นในนาม “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” โดยนําเข้าบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 เพือผูจ้ องซือ / 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
ออกใบหุ้นในนามผูจ้ องซือ ภายใน 15 วันทําการนับแต่ปิดการจองซือหุ้น / Issue a share certificate in the name of subscriber within 15 business days from the subscription closing date
เจ้าหน้าทีผูร้ ับมอบอํานาจ / Authorized Officer...……...........................................................................
หมายเหตุ: - หากผูจ้ องซือประสงค์จะเปลียนแปลงทีอยู่ทีให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปทีฝ่ ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เลขที 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02229-2000
- กรุ ณาแนบใบรับรองการจองซื อหุ้น มาพร้อมกับใบจองซื อหุ้นฉบับนีด้วย / Please attach the Subscription Certificate with this Subscription Form.
- ผูจ้ องซือโอนเงินเข้าบัญชีเดียวกัน ทังกรณี จองซือ ตามสิ ทธิ หรื อตํากว่าสิ ทธิ หรื อเกินกว่าสิ ทธิทได้
ี รับการจัดสรร/ The subscriber shall pay only one wire transfer for subscription according to rights or lower than rights or excess of the entitlement .
- ถ้าจํานวนหุ้นทีระบุไว้ในใบจองซือนีไม่ตรงตามจํานวนเงินทีบริ ษทั ได้รับชําระ บริ ษทั จะถือตามจํานวนเงินทีได้รับชําระเป็ นหลัก/ If the share subscription amount stated in this Subscription Form does not match the payment received, the Company shall regard the payment received as the
intended
subscription amount.
- ผูจ้ องจะต้องแนบใบนําฝากชําระเงินค่าสิ นค้าและบริ การให้ครบถ้วนตามจํานวนเงินทีโอน/The subscriber must attach all bill payment as total payment for subscription.

ผู้ฝากเลขทีParticipant
No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027

ชื อบริษทั
Company Name

บริ ษทั หลักทรัพย์ทิสโก้ จํากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
CIMB SECURITIES INTERNATIONAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน)
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จํากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จํากัด
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรี นิตี จํากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED

BROKER
ผู้ฝากเลขที
Participant No.
029
030
032
034
038
213
048
200
211
224
225
229
230
244
247

บริ ษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิ ชย์ จํากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

248
924

ชือบริษัท
Company Name

บริ ษทั หลักทรัพย์กรุ งศรี จํากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
ASIA WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จํากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB-BROKER
236
242

301
302
303
304
425
308
311
312
315
316
318
320
324
326

ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซิตีคอ้ ร์ป (ประเทศไทย) จํากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED

243
245

บริ ษทั หลักทรัพย์ เพือธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) - ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้ แบงกิง คอร์ปอเรชัน จํากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) – เพือรับฝากทรัพย์สิน
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารคาลิยง (เครดิต อะกริ กอล อินโดสุ เอช)
CALYON BANK (CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (เพือผูฝ้ ากหลักทรัพย์)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN
ธนาคารสิ นเอเซีย จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดียน)
ACL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
บริ ษทั ดอยช์ ทรัสตรี จํากัด
DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร เดอะโรยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH

328
329
334
336
337
339
340
341
342
343
344
345
407
417

ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เพือผูร้ ับฝากทรัพย์สิน
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เพือธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) (เพือรับฝากทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพือค้าตราสารหนี)
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
บริ ษทั เงินทุน สิ นอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
THE SIAM INDUSTRIAL CREDIT PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั เงินทุน ฟิ นันซ่า จํากัด
FINANSA CREDIT COMPANY LIMITED
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (เพือรับฝากทรัพย์สิน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง คอร์ปอเรชัน
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION
ธนาคารอาร์ เอช บี จํากัด
RHB BANK BERHAD

หมายเหตุ/Notes:
- กรุณาแนบใบรับรองการจองซือหุ้น มาพร้อมกับใบจองซือหุ้นฉบับนีด้วย / Please attach the Subscription Certificate with this Subscription Form.
- ผูจ้ องซือโอนเงินเข้าบัญชีเดียวกัน ทังกรณีจองซือ ตามสิทธิ หรื อตํากว่าสิ ทธิ หรื อเกินกว่าสิ ทธิทีได้รับการจัดสรร/ The subscriber shall pay only one wire transfer for subscription according to rights or lower than rights or excess of the entitlement .
- ถ้าจํานวนหุน้ ทีระบุไว้ในใบจองซือนีไม่ตรงตามจํานวนเงินทีบริ ษทั ได้รบั ชําระ บริษทั จะถือตามจํานวนเงินทีได้รบั ชําระเป็ นหลัก/ If the share subscription amount stated in this Subscription Form does not match the payment received, the Company shall regard the
payment received as the intended subscription amount.
-.ผูจ้ องจะต้องแนบใบนําฝากชําระเงินค่าสินค้าและบริ การ (Bill Payment Pay-In Slip) ให้ครบถ้วนตามจํานวนเงินทีโอน / The subscriber must attach all bill payment as total payment for subscription.

