แบบแสดงความจานงการใช้สิทธิที่จะซื้ อหุ้นสามัญของ บริ ษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (AS-W1)
Subscription Form to Exercise the Right to Purchase Ordinary Shares of Asiasoft Corporation Public Company Limited (AS-W1)
วันที่ยนื่ ความจานงการใช้สิทธิ / Date to notify the intention to exercise
18 ธันวาคม 2560 / 18 December 2017
19 ธันวาคม 2560 / 19 December 2017

20 ธันวาคม 2560 / 20 December 2017

21 ธันวาคม 2560/ 21 December 2017

เลขที่/ No……………………………………………..

22 ธันวาคม 2560/ 22 December 2017

ทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิเลขที่/ Warrant holder registration No. …………………………………………………………………………..

โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการจองซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ดังนี้
I/We intend to exercise the right to purchase the ordinary shares of Asiasoft Corporation Public Company Limited as follows :
จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ขอใช้สิทธิ/ Amount of the Warrants to be exercised …………………………………………………………….. หน่วย/ Units
จานวนหุ้นสามัญที่ได้จากการขอใช้สิทธิ / Amount of the ordinary shares received from the exercise of the Warrants ……………………………………………………………. หุ้น/ Shares
อัตราการใช้สิทธิเท่ากับ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2 บาท/ The exercise ratio is warrant 1 unit : ordinary share 1 share with the exercise price of Baht 2.00 per share.
รวมเป็ นเงินที่ตอ้ งชาระในการใช้สิทธิที่จะซื้ อหุ้นสามัญ/ Total payment for shares subscription …………………………………………….. บาท/ Baht (…………………………..…………………………………………………………………..)
ข้าพเจ้าได้ชาระเงินค่าจองซื้ อหุ้นสามัญดังกล่าวโดย/ I/We herewith make the payment for share subscription by …………………………………………
สัง่ จ่าย “บริ ษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)”/ payable to “Asiasoft Corporation Public Company Limited”
ลงวันที่ / Date ……………………………………….…….. ธนาคาร / Bank ……………………..…………..………………………. สาขาที่โอน / Branch ……………………………………………………….
(โดยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟ จะต้องสามารถเรี ยกเก็บได้ในกรุ งเทพมหานคร ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เท่านั้น) (for Cheque or cahshier Cheque or Draft must be cleared at a clearing house in Bangkok within 25 December 2017 only)
โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)”/ transfer to saving account name “Asiasoft Corporation Public Company Limited” เลขที่บญั ชี 028-411004-1/ Account number 028-411004-1
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาคลองตัน/ The Siam Commercial Bank Public Company Limited, Klongton Branch, พร้อมแนบสาเนา Slip การโอนมาพร้อมนี้ดว้ ย/ with a copy of pay-in slip enclosed.
ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิ ทธิและขอรับทอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (ถ้ามี) ดังนี้ / I have delivered the warrant certificates and request to receive the part of warrants that are not exercised back (if any)
ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิ ทธิจานวน/ Amount of delivered Warrants ………………………………………………….. ใบ/ certificate (s) ตามรายละเอียดดังนี้/ with the following details
เลขที่ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ/ Warrant Certificate (s) No. …………………………………………………………… จานวน/ Amount ……………………………………………………………… หน่วย/ Units
จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี)/ Amount of unexercised warrants to be returned (if any) ……………………………………………………………………….. หน่วย/ Units
เมื่อข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวแล้ว ในการส่งมอบหุ้นข้าพเจ้าตกลงให้บริ ษทั ดาเนินการดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
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)
ให้ฝากใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดาเนินการให้ บริ ษทั ............................................................................................................ สมาชิกผูฝ้ าก
เลขที่ .............................................. นาหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้าบัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์ เลขที่ ......................................................ชื่อ/Name………………….…………………………….….
ซึ่ งข้าพเจ้ามีอยูก่ บั บริ ษทั นั้น/ 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.
ให้ฝากใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้าบัญชีของบริ ษทั ที่ ออกหลักทรัพย์
สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในภายหลังผูจ้ องซื้ อหุ้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด / 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)
ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุ้นให้ขา้ พเจ้าตามชื่อที่อยูท่ ี่ระบุไว้ในทะเบียนผูถ้ ือหุ้นทางไปรษณียล์ งทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริ ษทั ดาเนินการใดๆ เพื่อทาให้การจัดทาใบ
หุ้นและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ขา้ พเจ้าภายใน 15 วันทาการ นับจากวันใช้สิทธิ ซ้ื อหุ้น / 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 exercise date.
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้ อหุ้นสามัญดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซื้ อหุ้นสามัญนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิ ที่จะซื้ อหุ้นสามัญที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรี ยบร้ อยพร้ อมเงิ นโอนเข้าบัญชี มาถึง
บริ ษทั ภายในระยะเวลาการแจ้งความจานงใช้สิทธิ หรื อ เช็ค/ แคชเชียร์ เช็ค/ ดร๊ าฟ ไม่ผา่ นการเรี ยกเก็บเงินจากธนาคาร ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะใช้สิทธิการจองซื้ อหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ
I/We hereby undertake to purchase the said Shares 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 exercise period. I/We may be deemed to have
not exercised my/our subscription rights.
การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี่ ยง / Please be aware of the risk involved in stock investment
ก่อนการตัดสิ นใจจองซื้อหลักทรัพย์ ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ / Please read the relevant information carefully before subscription

ลงชื่อ……….............................................................................ผูจ้ องซื้ อ/ Subscriber

(………..............................................................................)
การประเมินความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) เพื่อจองซื้อหุ้น / Suitability Test for share subscription
1.ข้าพเจ้าได้ผา่ นการทาแบบประเมิน Suitability Test มาแล้ว และรับทราบระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว / I/we already conducted Suitability Test, and I/we acknowledge my/our risk tolerance level.
2.ข้าพเจ้ารับทราบระดับความเสี่ ยงของหุ้นสามัญที่ขา้ พเจ้าจะจองซื้ อครั้งนี้ I/We acknowledge risk level of share I/we will subscribe for.
ทั้งนี้ หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าออกมาว่า ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นในครั้งนี้ ข้าพเจ้ายังยืนยันและประสงค์ที่จะจองซื้ อหุน้ สามัญในครั้งนี้ และได้ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันในฐานะผูจ้ องซื้ อด้านล่าง โดยข้าพเจ้า
รับทราบว่า การลงทุนในหุ้นสามัญครั้งนี้ไม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ ยงที่ขา้ พเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน 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.
ลงชื่อ………..............................................................................ผูจ้ องซื้ อ/ Subscriber
(………..............................................................................)
หลักฐานการใช้สิทธิจองซื้ อหุ้นสามัญของบริ ษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ) (ผูจ้ องซื้ อ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ดว้ ย)
วันที่จองซื้อ / Subscription Date ………………………………………………………………………….
เลขที่ / No. ……………………………………………………...
ผูจ้ ดั จาหน่ายได้รับเงินจาก / Underwriter received payment from ……………………………………………………………………………………………… เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิของบริ ษทั ฯ จานวน/ For a subscription
of the ordinary shares of the Company of …………………………….……….……………….. หุ้น / Share ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท / at Baht 2.00 per share รวมเป็ นเงิน / totaling of ………………………………………………… บาท /Baht
โดยชาระเป็ น / made payable by
เงินโอน / Pay-in
ลงวันที่ / Date ……………………………………….…….. ธนาคาร / Bank ……………………..…………..………………………. สาขาที่โอน / Branch ……………………………………………………….
โดยหากผูจ้ องซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ / If the subscriber receives the aforesaid shares, the subscriber requests as follow :
ออกใบหุ้นในนาม “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” เลขที่สมาชิกผูฝ้ าก ......................................................................... บัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์เลขที่ ............................................................................................
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) จากัด” โดยนาเข้าบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อผูจ้ องซื้อ / 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 องซื้ อ ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ใช้สิทธิซ้ื อหุ้น / Issue a share certificate in the name of subscriber within 15 business days from the exercise date
เจ้าหน้าที่ผรู้ ับมอบอานาจ / Authorized Officer ………..............................................................................
หมายเหตุ: หากผู้จองซื ้อประสงค์จะเปลีย่ นแปลงที่อยู่ที่ให้ ไว้ โปรดแจ้ งการแก้ ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปที่ฝ่ายปฎิบตั ิการหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2229-2800

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

236
242

ชื่อบริ ษัท
Company Name
บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
CIMB SECURITIES INTERNATIONAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จากัด (มหาชน)
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จากัด
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้ า (ประเทศไทย) จากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี ้ จากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED

BROKER
ผู้ฝากเลขที่
Participant No.
029
030
032
034
038
043
048
200
211
224
225
229
230
244
247

บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีค้อร์ ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED

248
924

SUB-BROKER
243
245

ชื่อบริ ษัท
Company Name
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์ แกน (ประเทศไทย) จากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
301
302
303
304
305
308
311
312
315
316
318
320
324
326

ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์ สนิ
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) – เพื่อรับฝากทรัพย์ สนิ
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารคาลิยง (เครดิต อะกริ กอล อินโดสุเอช)
CALYON BANK (CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ)
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) (เพื่อผู้ฝากหลักทรัพย์)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN
ธนาคารสินเอเซีย จากัด (มหาชน) (คัสโตเดี ้ยน)
ACL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
บริษัท ดอยช์ ทรัสตรี จากัด
DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH
ธนาคารยูโอบี จากัด (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

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) เพื่อผู้รับฝากทรัพย์ สนิ
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ )
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์ แกน เชส (เพื่อค้ าตราสารหนี ้)
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
THE SIAM INDUSTRIAL CREDIT PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทเงินทุน ฟิ นันซ่า จากัด
FINANSA CREDIT COMPANY LIMITED
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ )
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION
ธนาคารอาร์ เอช บี จากัด
RHB BANK BERHAD

หมายเหตุ/Notes:
- ถ้ าจานวนหุ้นที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อนี ้ไม่ตรงตามจานวนเงินที่บริษัทได้ รับชาระ บริษัทจะถือตามจานวนเงินที่ได้ รับชาระเป็ 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.
-.ผู้จองจะต้ องแนบใบนาฝากชาระเงินค่าสินค้ าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip) ให้ ครบถ้ วนตามจานวนเงินที่โอน / The subscriber must attach all bill payment as total payment for subscription.

