
ใบจองซือ้ 1 ใบต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่าน้ัน / One Subscription Form per One Shareholder Register No. Only 
  เลขท่ีใบจอง/Subscription Form No………………………………….. 

 
 ใบจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุน ของ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน)    

Subscription Form for New Ordinary Shares of E for L Aim Public Company Limited 
การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อผูถื้อหุน้เดิมของ บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จ  ากดั (มหาชน) จ  านวน 4,596,920,476 หุน้ 

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.075 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.14 บาท เสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิมในอตัราส่วน 3 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ 
Offering to existing shareholders of 4,596,920,476 new ordinary shares (the “Shares”) at a ratio of 3 existing share for 1 new ordinary share with a par value of Baht 0.075 per share at the offering price of Baht 0.14 per share 

วนัท่ีจองซ้ือ       8 พฤษภาคม 2560 / 8 May 2017                      9 พฤษภาคม 2560 / 9 May 2017                           11 พฤษภาคม 2560 / 11  May 2017                                   12 พฤษภาคม 2560 / 12 May 2017                              15 พฤษภาคม 2560 / 15 May 2017                            

ขอ้มูลผูจ้องซ้ือหุน้ โปรดกรอกขอ้ความในช่องดา้นล่างน้ีใหค้รบถว้น ชดัเจน ตวับรรจง 
เรียน คณะกรรมการ บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) / To Board of Directors of E for L Aim Public Company Limited (“the Company”) 
ขา้พเจา้/ I/ We               นาย/Mr.          นาง/Mrs.           นางสาว/Miss          นิติบุคคล/Company ………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................ 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้เลขท่ี / Registration No. …………………………………………….……………………………………….…………… โทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้/ Tel. ………………………………………………………………………………………..….………….………… 
บตัรประจ าตวัประชาชน / ใบต่างดา้ว / หนงัสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล (ID Card /Work Permit/ Passport/ Juristic ID) เลขท่ี / No. …………………………………………………..………………………………………………………………………………….………... 
ท่ีอยู ่/ Address ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ขา้พเจา้มีหุน้เดิมของ บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จ  ากดั (มหาชน) ตามทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2560  จ  านวน / According to the Share Register Book as of 16 March 2017, I/We own …………………………...……………………………..……………. หุน้ / shares 
มีสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จ  านวน / and have the rights to subscribe to the new ordinary shares of the Company for …………………………………………. หุน้ / shares 

ขา้พเจา้มีความประสงคข์อจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จ  ากดั (มหาชน) ดงัน้ี  
/ I/We wish to subscribe for the new ordinary shares of the Company as follows : 

จ านวนท่ีจองซ้ือ (หุน้) / 
No. of shares subscription (Shares) 

จ านวนเงินท่ีช าระ (บาท) / 
Total Payment Amount (Baht) 

           จองซ้ือตามสิทธิทั้งจ  านวน / Subscription for full of the entitlement            โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง 
           จองซ้ือนอ้ยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement            / Choose one only 

  

           จองซ้ือเกินกว่าสิทธิ (ระบุเฉพาะจ านวนท่ีจองเกินสิทธิ) / Subscription for more than the entitlement (Specify the excess proportion only)   

                                                                                                                                            รวมจองซ้ือทั้งส้ิน / Total Subscription   

พร้อมกนัน้ี ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัดงักล่าวโดยช าระเป็น / I/ We enclose my/our payment by 
       เงินโอนเขา้บญัชี / Pay-in โดยส่ังจ่าย “บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จ ากดั เพือ่การจองซ้ือหุ้น” เลขทีบ่ัญชี 155-3-00030-1  ประเภทบัญชีกระแสรายวนั ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน) / Payable to “Globlex Securities Company Limited for Subscription ”Account 

number 155-3-00030-1, Current Account, Siam Commercial Bank Plc.,  

เม่ือขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ในการส่งมอบหุน้ขา้พเจา้ตกลงใหบ้ริษทัด าเนินการดงัต่อไปน้ี (โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) If  I/We am/are allotted the said Shares, I/We agree to have either of the following processed by the Company (Choose one only) 
ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการให ้บริษทั ............................................................................................................ สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี .............................................. 
น าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพ่ือเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์เลขท่ี ......................................................ช่ือ/Name………………….…………………………….…………………….. ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันั้น / 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. 
ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั โดยน าเขา้บญัชีของบริษทัท่ี ออกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อขา้พเจา้ 
(การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพยใ์นภายหลงัผูจ้องซ้ือหุน้จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ี บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั ก  าหนด / 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) 
ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือของขา้พเจา้และจดัส่งใบหุน้ใหข้า้พเจา้ตามช่ือท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นทะเบียนผูถื้อหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยขา้พเจา้ยนิดีมอบหมายใหบ้ริษทัด าเนินการใดๆ เพื่อท าใหก้ารจดัท าใบหุน้และส่งมอบใบหุน้ใหแ้ก่
ขา้พเจา้ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซ้ือหุน้ / 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. 

ในกรณีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิและขา้พเจา้ไม่ไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ หรือ ไดรั้บการจดัสรรไม่ครบถว้นตามจ านวนท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆ ขา้พเจา้ตกลงรับเงินคืน โดยใหบ้ริษทัด าเนินการคืนเงินค่าจองซ้ือหรือเงินส่วนต่างค่าจองซ้ือ   โดย
ผูจ้องโปรดระบุขอ้มลูดงัต่อไปน้ี โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารประเภท ออมทรัพย ์/ กระแสรายวนั /(ผู้จองเกนิสิทธิจะต้องแนบส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของ ธ.ไทยพาณชิย์, ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย, หรือ ธ.กรุงไทย พร้อมกบัเอกสารทั้งหมดให้ครบถ้วน) 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.ไทยพาณิชย ์/ SCB                 ธ.กรุงเทพ / BBL                ธ.กสิกรไทย / KBANK              ธ.กรุงไทย / KTB     สาขา / Branch ………………..……………………………… เลขบญัชี / Account Number..............................................................................  
ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงว่าจะจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนน้ี แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบร้อยพร้อมเงินโอนเขา้บญัชี มาถึงบริษทัภายในระยะเวลาการจองซ้ือ            ให้
ถือว่าขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิจอง และขา้พเจา้ยนิยอมรับเงินคืน ขา้พเจา้ไดอ่้านหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้เพ่ิมทุน บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จ  ากดั (มหาชน) และยนิยอมผกูพนัตามหนงัสือแจง้การจดัสรรฯ ดงักล่าว และท่ีจะไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติมในภายภาคหน้า
ดว้ย 
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 E for L Aim Public Company Limited, including the 
amendment of those in the future. 
                                การลงทุนในหุ้นยอ่มมีความเส่ียง / Please be aware of the risk involved in stock investment                                                                                                           ลงช่ือ………..............................................................................ผูจ้องซ้ือ / Subscriber 

 ก่อนการตดัสินใจจองซ้ือหลกัทรัพย ์ควรศึกษาขอ้มูลอยา่งรอบคอบ / Please read the relevant information carefully before subscription                                                                       (………..............................................................................) 

การประเมนิความเส่ียงทีย่อมรับได้ (Suitability Test) เพือ่จองซ้ือหุ้น / Suitability Test for share subscription 
1.ขา้พเจา้ไดผ้า่นการท าแบบประเมิน Suitability Test มาแลว้ และรับทราบระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องขา้พเจา้แลว้ / I/we already conducted Suitability Test, and I/we acknowledge my/our risk tolerance level. 
2.ขา้พเจา้รับทราบระดบัความเส่ียงของหุน้สามญัท่ีขา้พเจา้จะจองซ้ือคร้ังน้ี I/We acknowledge risk level of share I/we will subscribe for. 
ทั้งน้ี หากผลการประเมิน Suitability Test ของขา้พเจา้ออกมาว่า ขา้พเจา้ไม่เหมาะสมกบัการจองซ้ือหุน้ในคร้ังน้ี ขา้พเจา้ยงัยนืยนัและประสงคท่ี์จะจองซ้ือหุน้สามญัในคร้ังน้ี และไดล้งลายมือช่ือเพ่ือยนืยนัในฐานะผูจ้องซ้ือดา้นล่าง โดยขา้พเจา้รับทราบว่า การลงทุนในหุน้สามญั
คร้ังน้ีไม่เหมาะสมกบัระดบัความเส่ียงท่ีขา้พเจา้ยอมรับไดต้ามผลประเมิน 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.                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ลงช่ือ………..............................................................................ผูจ้องซ้ือ / Subscriber 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (………..............................................................................) 

หลกัฐานการรับฝากการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จ  ากดั (มหาชน) (บริษทัฯ) (ผูจ้องซ้ือ โปรดกรอกขอ้ความในส่วนน้ีดว้ย) 
วนัท่ีจองซ้ือ / Subscription Date ………………………………………………………………………….                                                                                                                        ใบจองซ้ือเลขท่ี / Subscription No. …………………………………………………………. 
ผูจ้ดัจ  าหน่ายไดรั้บเงินจาก / Underwriter received payment from ……………………………………………………………………………………………………… เพ่ือจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จ  านวน / For a subscription of the ordinary shares of the Company of 
…………………………….……….……………….. หุน้ / Share ในราคาหุน้ละ 0.14 บาท / at Baht 0.14 per share  รวมเป็นเงิน / totaling of …………………………..…………………………  บาท /Baht 
โดยช าระเป็น / made payable by                    เงินโอน / Pay-in          
  ลงวนัท่ี / Date ……………………………………….……..  ธนาคาร / Bank ……………………..…………..……………………….  สาขาท่ีโอน / Branch ………………………………………………………. 
โดยหากผูจ้องซ้ือไดรั้บการจดัสรรหุน้ใหด้  าเนินการดงัต่อไปน้ี / If the subscriber receives the allocation of the aforesaid shares, the subscriber requests as follow : 
        ออกใบหุน้ในนาม “บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพื่อผูฝ้าก” เลขท่ีสมาชิกผูฝ้าก  ....................................................................................... บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ลขท่ี   ................................................................................................................ 
        / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor” Participant number ............................................................................ Securities trading account number. ........................................................................................ 
        ออกใบหุน้ในนาม “บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั” โดยน าเขา้บญัชีของผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือผูจ้องซ้ือ / 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 
        ออกใบหุน้ในนามผูจ้องซ้ือ ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่ปิดการจองซ้ือหุน้ / Issue a share certificate in the name of subscriber within 15 business days from the subscription closing date 

เจา้หนา้ท่ีผูรั้บมอบอ านาจ / Authorized Officer  ……….............................................................................. 
หมายเหตุ: -  หากผูจ้องซ้ือประสงคจ์ะเปลี่ยนแปลงท่ีอยูท่ี่ใหไ้ว ้โปรดแจง้การแกไ้ขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจดัส่งไปท่ีฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรัพย ์บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เลขที่ 62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2229-2000 
                -  กรุณาแนบใบรับรองการจองซ้ือหุ้น มาพร้อมกบัใบจองซ้ือหุ้นฉบับน้ีดว้ย / Please attach the Subscription Certificate with this Subscription Form. 
                - ผูจ้องซ้ือโอนเงินเขา้บญัชีเดียวกนั ทั้งกรณีจองซ้ือ ตามสิทธิ หรือต ่ากว่าสิทธิ หรือเกินกวา่สิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรร/ The subscriber shall pay only one  wire transfer for subscription according to rights or lower than rights or excess of the entitlement . 
                - ถา้จ านวนหุน้ท่ีระบุไวใ้นใบจองซ้ือน้ีไม่ตรงตามจ านวนเงินท่ีบริษทัไดรั้บช าระ บริษทัจะถือตามจ านวนเงินท่ีไดรั้บช าระเป็นหลกั/ 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. 
               - ผูจ้องจะตอ้งแนบใบน าฝากช าระเงินค่าสินคา้และบริการใหค้รบถว้นตามจ านวนเงินที่โอน/The subscriber must attach all bill payment as total payment for subscription. 

สิ่งท่ีแนบมาด้วยล าดบัท่ี 2 / Enclosure 2 



 

BROKER 
ผู้ฝากเลขที่Participant 

No. 
ช่ือบริษัท 

Company Name 
ผู้ฝากเลขที่ 

Participant No. 
ช่ือบริษัท 

Company Name 
002 บริษทัหลกัทรัพยท์ิสโก ้จ ากดั  

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 
029 บริษทัหลกัทรัพยก์รุงศรี จ ากดั (มหาชน) 

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
003 บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
030 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
004 บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
032 บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
005 บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

CIMB SECURITIES INTERNATIONAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
034 บริษทัหลกัทรัพยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
006 บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน)  

PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
038 บริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จ  ากดั (มหาชน)  

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
007 บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 

CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
213 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท ์จ ากดั  

ASIA WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
008 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย พลสั จ ากดั (มหาชน) 

ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
048 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
010 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ริล ลินช ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
200 บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
011 บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
211 บริษทัหลกัทรัพย ์ยบูีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
013 บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
224 บริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
014 บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  
225 บริษทัหลกัทรัพยซี์ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
015 บริษทัหลกัทรัพย ์แอพเพิล เวลธ์ จ  ากดั 

APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 
229 บริษทัหลกัทรัพย ์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากดั 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
016 บริษทัหลกัทรัพยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน) 

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  
230 บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบลก็ จ ากดั 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 
019 บริษทัหลกัทรัพยห์ยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
244 บริษทัหลกัทรัพย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
022 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิต้ี จ  ากดั 

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 
247 บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

023 
 

บริษทัหลกัทรัพยไ์ทยพาณิชย ์จ ากดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

248 บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ ากดั 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

026 บริษทัหลกัทรัพยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

027 บริษทัหลกัทรัพย ์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

SUB-BROKER 

236 ธนาคาร ทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 บริษทัหลกัทรัพย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์จ ากดั (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษทัหลกัทรัพย ์ซิตีคอ้ร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 
301 ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES) 

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES 
328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)  

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 
302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) เพื่อผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 
303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) - ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น  

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY  
334 บริษทัหลกัทรัพย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์จ ากดั (มหาชน)  

TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
304 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ ้แบงกิ้ง คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั  

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. 
336  ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) – เพื่อรับฝากทรัพยสิ์น 

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 
339 ธนาคาร ทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพยสิ์น) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 
311 ธนาคารคาลิยง (เครดิต อะกริกอล อินโดสุเอช) 

CALYON BANK (CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ) 
340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อคา้ตราสารหน้ี) 

JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 
312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 
341 บริษทัเงินทุน สินอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

THE SIAM INDUSTRIAL CREDIT PUBLIC COMPANY LIMITED 
315 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) (เพื่อผูฝ้ากหลกัทรัพย)์  

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN  
342 บริษทัเงินทุน ฟินนัซ่า จ ากดั  

FINANSA CREDIT COMPANY LIMITED 
316 ธนาคารสินเอเซีย จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเด้ียน) 

ACL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)  
343 ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
318 บริษทั ดอยช ์ทรัสตรี จ ากดั 

DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED 
344 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
320 ธนาคารดอยซ์แบงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ  

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH  
345 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพยสิ์น) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 
324 ธนาคารยโูอบี จ  ากดั (มหาชน)  

UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 
407 ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชัน่ 

SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION 
326 ธนาคาร เดอะโรยลัแบงกอ์๊อฟสกอตแลนด ์เอน็.ว.ี สาขากรุงเทพฯ  

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH 
417 ธนาคารอาร์ เอช บี จ  ากดั 

RHB BANK BERHAD 
หมายเหตุ/Notes:  
- กรุณาแนบใบรับรองการจองซ้ือหุ้น มาพร้อมกบัใบจองซ้ือหุ้นฉบบันีด้ว้ย / Please attach the Subscription Certificate with this Subscription Form. 
- ผูจ้องซ้ือโอนเงินเขา้บญัชีเดียวกนั ทั้งกรณีจองซ้ือ ตามสิทธิ หรือต ่ากว่าสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรร/ The subscriber shall pay only one  wire transfer for subscription according to rights or lower than rights or excess of the entitlement . 
- ถา้จ  านวนหุน้ท่ีระบุไวใ้นใบจองซ้ือน้ีไม่ตรงตามจ านวนเงินท่ีบริษทัไดรั้บช าระ บริษทัจะถือตามจ านวนเงินท่ีไดรั้บช าระเป็นหลกั/ 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. 
-.ผูจ้องจะตอ้งแนบใบน าฝากช าระเงินค่าสินคา้และบริการ (Bill Payment Pay-In Slip) ใหค้รบถว้นตามจ านวนเงินท่ีโอน / The subscriber must attach all bill payment as total payment for subscription. 

 

 


