
 

 

  สิ่งที่ส่งมาด้วย 8  

                                                    เลขท่ีใบจอง__________________________________________ 
ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) 
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท ในอัตราส่วน 8.00 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1.00 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายหุ้นละ 11.50 บาท 

วันท่ีจองซื้อ  3 พฤศจิกายน 2563  4 พฤศจิกายน 2563  5 พฤศจิกายน 2563  6 พฤศจิกายน 2563  9 พฤศจิกายน 2563 
ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง 

เรียน   คณะกรรมการ บรษิัท บีซีพีจ ีจ ากัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด (“ทิสโก้”) ซึ่งเป็นตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นของบริษัทฯ         
ข้าพเจ้า   นาย    นาง    นางสาว    นิติบุคคล    อื่น ๆ (ระบุ                                                         ) ชื่อ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 บัตรประจ าตัวประชาชน เลขท่ี                                                                                                                    หรือ  ใบต่างด้าว   หนังสือเดินทาง  เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี                                                                                                                                                                
โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้__________                                      
ที่อยู่ให้เป็นไปตามรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรากฏ ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ณ วันท่ี 15 ตุลาคม 2563 
ข้าพเจ้าถือหุ้นสามัญเดิมตามรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรากฏ ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ณ วนัท่ี 15 ตุลาคม 2563 มีความ
ประสงค์ขอจองซื้อหุ้นสามัญและขอให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังนี้ 

จ านวนหุ้นท่ีจองซื้อ (หุ้น) ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) จ านวนเงินท่ีช าระ (บาท) จ านวนเงินที่ช าระ (ตัวอักษร) 
 11.50   
ผู้จองซื้อต้องย่ืนใบจองซื้อน้ีพร้อมเอกสารประกอบการจองซื้อและหลักฐานการช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ส าเนา Bill Payment ตามแบบท่ีก าหนด) ณ ส านักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด เท่าน้ัน โดยสามารถช าระค่าจองซื้อ
ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดย  
1) ผ่านเคาน์เตอรธ์นาคารกรงุเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยช าระเป็น  เงินโอนผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  ดร๊าฟท์/แคชเชียร์เช็ค/เช็คบุคคล ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)   
เลขท่ีเช็ค                                                            ลงวนัท่ี  ____พฤศจิกายน 2563 ธนาคาร  __________________________________________ สาขา    
โดยขีดคร่อมสั่งจ่ายในนาม “บริษัทหลักทรัพย ์ทิสโก้ จ ากัด เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย”์  ลงวันท่ีไม่เกินวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 และต้องย่ืนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารก่อนเวลา Clearing ของแต่ละสาขาธนาคาร ของวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 และต้อง
สามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวันท าการถัดไป 
2) ผ่านช่องทาง Electronic Bill Payment  โดยต้องระบุรายละเอียด Ref.1 เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก และ Ref.2 เป็นเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือเลขท่ีหนังสือเดินทางตามข้อมูลในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือสแกน QR 
Code/Barcode ท่ีปรากฏบนหน้าจอการท ารายการการจองซื้อผ่านเว็บไซต์ https://services.tiscosec.com เพื่อช าระเงินได้ทันที  
 การโอนเงินผ่าน Bualuang Internet Banking  การโอนเงินผ่าน Bualuang Mobile Banking  การโอนเงินผ่าน Automatic Teller Machine (ATM) ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ผู้จองซื้อสามารถใช้ข้อมลูท่ีปรากฏบนหน้าจอการท ารายการการจองซื้อผ่านเว็บไซต์ https://services.tiscosec.com เพื่อเป็นข้อมลูอ้างองิการช าระค่าจองซื้อท่ีเคาน์เตอรธ์นาคารกรงุเทพ จ ากัด (มหาชน) หรือผ่าน Electronic Bill 
Payment ท้ังน้ี ผู้จองซื้อจะไดร้ับการยกเว้นค่าธรรมเนียมช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครัง้นี้ ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อ ช าระค่าจองซื้อ และได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (BCPG-W1 และ BCPG-W2) ใน
อัตรา 2.80 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 1 หน่วย และใบส าคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ เมื่อข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทฯ ด าเนินการส่งมอบหุ้นและใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยวิธีการดังต่อไปนี้ (ผู้จองซื้อโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่าน้ัน) 
กรณีที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์  
 ให้ฝากหุ้นสามัญและใบส าคัญแสดงสิทธิตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัท                              

สมาชิกผู้ฝากเลขที่                          น าหุ้นสามัญและใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)  (“TSD”) จ ากัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าชื่อ    
เลขที่บัญชี   ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น (ชื่อผู้จองซื้อต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ มิฉะนั้นจะด าเนินการออกใบหุ้นสามัญและใบส าคัญแสดงสิทธิในชื่อผู้จองซื้อแทน)  

กรณีที่ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 
 ให้ฝากหุ้นสามัญและใบส าคัญแสดงสิทธิตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด” โดยน าหุ้นสามัญและใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าฝากไว้กับ TSD โดยน าเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออก

หลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) เพื่อข้าพเจ้า(การขอถอนเป็นใบหุ้นสามัญและใบส าคัญแสดงสิทธิในภายหลัง ผู้จองซื้อหุ้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ TSD ก าหนด) กรณีเลือกรับหุ้นและใบส าคัญแสดงสิทธิ
เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) ในช่องนี้ โปรดกรอกข้อมูลและลงนามในเอกสารเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) ตามที ่
TSD ก าหนดดังนี้ 1) แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (ส าหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) 2) แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล) เพื่อน าส่งให้แก่ TSD ด้วย 
(บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่น าฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) ในกรณีไม่ได้กรอกข้อมูลตามที่ก าหนด หรือหากมีข้อบ่งชี้ว่าท่านอาจเป็นบุคคลสหรัฐฯ โดยจะ
ด าเนินการออกใบหุ้นสามัญและใบส าคัญแสดงสิทธิในชื่อผู้จองซื้อแทน)  

 ให้ออกใบหุ้นสามัญและใบส าคัญแสดงสิทธิตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุ้นสามัญและใบส าคัญแสดงสิทธิให้ข้าพเจ้าตามที่อยู่ที่ปรากฏ ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัทฯ ด าเนินการใด ๆ เพื่อให้การจัดท าใบหุ้นสามัญและใบส าคัญแสดงสิทธิ และส่งมอบ
ใบหุ้นสามัญและใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ข้าพเจ้าภายใน 15 วันท าการนับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อ (บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นสามัญและใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรได้ทันวันท่ีหุ้น
สามัญเพิ่มทุนหรือใบส าคัญแสดงสิทธิเริ่มท าการซื้อขายได้ในวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ) 

ในกรณีทีข่้าพเจ้าไมไ่ด้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ หรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามญัไม่ครบตามจ านวนหุ้นสามญัที่จองซือ้ ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามญัโดยไม่มีดอกเบ้ียหรอืการชดเชยใด  ๆด้วยวิธีการดังนี ้(โปรดเลือกวิธใีดวิธี
หนึ่งเท่านั้น กรณีไมร่ะบุ ถอืว่าให้ด าเนินการคืนเงินค่าจองซื้อด้วยเช็ค) 
 โอนเงินเข้าบัญชธีนาคารที่ผูกกับบริการพรอ้มเพย์ (PromptPay) ด้วยหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
 เช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะในนามของข้าพเจ้า และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามรายละเอียดในฐานข้อมูลสมุดทะเบียนรายชือ่ผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรากฏ ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถอือยู่ (Record Date) ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกีย่วข้องทีอ่าจจะเกิดขึ้น 
1) ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนดังกล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซื้อที่
ถูกต้องเรียบร้อยพร้อมช าระค่าจองซื้อ หรือหากเช็คบุคคล/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ท่ีส่ังจ่ายแล้วนั้นไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 2) ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รวมทั้งสารสนเทศและเอกสารแนบ (รวมเรียกว่า “หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้น”) แล้ว และยินยอมผูกพันตามวิธีการ ข้อก าหนดและเง่ือนไขของการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้า
อีกด้วย 3) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมและได้รับจัดสรรการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของข้าพเจ้าเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงในการถือหุ้นดังกล่าว 4) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีที่อยู่นอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ใช่บุคคลอเมริกัน (U.S. Person/U.S. Persons ตามนิยามที่ก าหนดใน Regulation S (“Regulation S”) ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 1933 (U.S. Securities Act of 1933) ("U.S. 
Securities  Act”)) และไม่ได้เป็นบุคคลที่มีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา และใบจองซื้อนี้พร้อมหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นไม่ได้ถูกเข้าถึงจากภายใน ภายใต้อาณาเขต หรือจากพื้นท่ีซึ่งถือทรัพย์สินในสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าซื้อ
หลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ข้าพเจ้าจะท าตามเกณฑ์ Regulation S ภายใต้ U.S. Securities  Act ในการท าธุรกรรมนอกประเทศ (offshore transaction) ตามนิยามที่ก าหนดและภายใต้ Regulation S 
ภายใต้ U.S. Securities Act ข้าพเจ้ายอมรับการส่งเอกสารแนบ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ โดยผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และข้าพเจ้าจะท าการเข้าถึงเอกสารดังกล่าวจากนอกประเทศใดซึ่งการเสนอหรือการจัดให้มีการเสนอขาย (และ
ธุรกรรมอื่นใดที่พิจารณาว่าเป็นส่วนของการเสนอขาย) จะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับ หรืออาจท าให้บริษัทฯ ต้องมีหน้าที่เพิ่มเติมในการด าเนินการนอกเหนือจากที่ต้องด าเนินการตามกฎหมายไทย (“อาณาเขตที่ถูก
จ ากัด”)  
 ข้าพเจ้า รับรองและรับประกันเพิ่มเติม ว่า (1) ข้าพเจ้า ไม่มีการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใด ๆ ตามที่อ้างถึงในที่นี้เพื่อเสนอขาย ขาย แจกจ่าย หรือส่งมอบหลักทรัพย์ใด ๆ ที่อ้างถึงในที่นี้ ภายใน หรือไปยังสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นใด (2) 
ข้าพเจ้า ไม่ยอมรับหรือสละหลักทรัพย์ใด ๆ ที่อ้างถึงในที่น้ี แบบ non-discretionary basis ในนามของหรือเพื่อบัญชีหรือผลประโยชน์ของบุคคลใด ๆ ที่อยู่ใน หรือมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นใดที่การกระท าดังกล่าวไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ณ เวลาที่กรอกแบบใบจองซื้อนี้ (3) ข้าพเจ้า อยู่ในหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศซึ่ง ข้าพเจ้าสามารถรับแบบใบจองซื้อนี้โดยชอบด้วยกฎหมาย และสามารถจองซื้อหลักทรัพย์ที่อ้างถึงในที่น้ี  
 ใบจองซื้อนี้และหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นที่แนบมานี้ไม่ถือเป็นหรือเป็นส่วนหนึ่งของค าเสนอขายหรือค าเชิญชวนให้ซื้อหรือจองซื้อหลักทรัพย์โดยบริษัทฯ ในอาณาเขตที่ถูกจ ากัด เอกสารนี้ถูกแจกจ่ายนอกประเทศสหรัฐอเมริกาให้แก่ผู้ที่
ไม่ใช่บุคคลอเมริกัน (U.S. Persons ตามนิยามที่ก าหนดใน Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act) ในธุรกรรมนอกประเทศ (offshore transaction) ตามนิยามที่ก าหนดและภายใต้ Regulation S ของ the U.S. Securities Act และนอก
ประเทศอื่นใดซึ่งการเสนอหรือการจัดให้มีการเสนอขาย (และธุรกรรมอื่นใดที่พิจารณาว่าเป็นส่วนของการเสนอขาย) จะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับ หรืออาจท าให้บริษัทฯ ต้องมีหน้าที่เพิ่ มเติมในการด าเนินการ
นอกเหนือจากที่ต้องด าเนินการตามกฎหมายไทย 
การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเส่ียงและผู้จองซื้อควรศึกษาและท าความเข้าใจข้อมูลในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นอย่างรอบคอบ ลงชื่อ x ______________________________________________ _ผู้จองซื้อ 
ก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้น การน าส่งใบจองซื้อนี้กระท าโดยลับเฉพาะและสงวนส าหรับบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบจองซื้อนี้  (_______________________________________________ ______) 
และไม่พึงถูกส่งต่อหรือแจกจ่ายไปยังบุคคลอื่นใด (นอกจากที่ปรึกษาที่เป็นวิชาชีพของท่านเอง) หรือผลิตซ้ าในรูปแบบใดๆ 

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย) 
วันท่ีจองซื้อ    3 พฤศจิกายน 2563  4 พฤศจิกายน 2563  5 พฤศจิกายน 2563  6 พฤศจิกายน 2563  9 พฤศจิกายน 2563            เลขที่ใบจอง       
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง)    
เพื่อจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน    หุ้น ในราคา 11.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน   บาท 
โดยช าระผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดย 
1) เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)   
 การโอนเงิน  ดร๊าฟท์/แคชเชียร์เช็ค/เช็คบุคคล เลขท่ีเช็ค                                                            ลงวันท่ี        พฤศจิกายน 2563  ธนาคาร                                                                สาขา    
2) Electronic Bill Payment    การโอนเงินผ่าน Bualuang Internet Banking   การโอนเงินผ่าน Bualuang Mobile Banking    การโอนเงินผ่าน Automatic Teller Machine (ATM) ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
โดยหากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว ผู้จองซื้อให้ด าเนินการ :- 
 ฝากหุ้นและใบส าคัญแสดงสิทธิในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” เลขท่ีสมาชิกผู้ฝาก                       บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขท่ี    
 ฝากหุ้นและใบส าคัญแสดงสิทธิในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด” โดยเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อข้าพเจ้า 
 ออกใบหุ้นสามัญและใบส าคัญแสดงสิทธิในนามผู้จองซื้อ ภายใน 15 วันท าการนับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น (เฉพาะใบหุ้นสามัญและใบส าคัญแสดงสิทธิเท่านั้น)                          
   เจ้าหน้าท่ีผู้รับมอบอ านาจ    



 

 

 
 

Broker 
  ผู้ฝากเลขท่ี ชื่อบริษัท   ผู้ฝากเลขท่ี ชื่อบริษัท 

002 บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จ ากัด 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 032 บริษัทหลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 034 บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

004 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 038 บริษัทหลักทรัพย์เออีซ ีจ ากดั (มหาชน) 

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บริษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 048 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ ากัด (มหาชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 
Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited 050 บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จ ากัด 

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 บริษัทหลักทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. 051 บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์  จ ากัด 

SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

008 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากดั 
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 052 บริษัทหลักทรัพย์จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากัด 

GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

010 บริษัทหลักทรัพย์เมอรร์ิล ลินช์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 200 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 211 บริษัทหลักทรัพย์ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 

UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD. 

013 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 213 บริษัทหลักทรัพย์เอเชีย เวลท์ จ ากัด 

SIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED. 

014 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากดั (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 221 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร ์จ ากัด (มหาชน) 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED. 

015 บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จ ากัด (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 224 บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 225 บริษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD. 

019 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 229 บริษัทหลักทรัพย์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากัด 

JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิต้ี จ ากัด 
TRINITY SECURITIES CO.,LTD. 230 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย ์จ ากัด 
SCB SECURITIES CO.,LTD. 244 บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี(ประเทศไทย) จ ากัด 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 247 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากัด 

CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD. 

027 บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 248 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซมีิโก้ จ ากัด 

KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 924 บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วีโกลบอล จ ากัด (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.   

SUB-BROKER 

236 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 243 บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธรุกิจหลักทรัพย์ จ ากัด (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษัทหลักทรัพย์ ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 245 ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

257 บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย ์จูเลียส แบร์ จ ากัด 
SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO.,LTD.   

CUSTODIAN 

301 ธนาคารซิต้ีแบงก์เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES 329 ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. 330 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จ ากดั (เพื่อตราสารหน้ี) 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) – ผู้รับฝากทรัพย์สิน 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY 334 บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธรุกิจหลักทรัพย์ จ ากัด (มหาชน) (คัสโตเด้ียน) 

TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. 336 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 

Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited 

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. 337 ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED 339 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหน้ี) 

JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 ธนาคารไอซีบีซ ี(ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) 

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 

320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจีสาขากรุงเทพฯ – เพื่อรับฝากทรัพย์สิน 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH -CUSTODY SERVICES 345 ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 425 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) 

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 
 


