
 

ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน)  เลขท่ีใบจอง / Subscription No.......................................................... 
Subscription Form for Newly Issued Ordinary Shares of CK Power Public Company Limited 

การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ จ านวนไมเ่กิน 1,870,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.00 บาท  
เสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิม ในอตัราสว่น 1 หุ้นสามญัเดมิ ตอ่ 0.34 หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 

Offering of up to 1,870,000,000 Newly Issued Ordinary Shares with a par value of Baht 1.00 per share at the offering price of Baht 3.00 per share  
to existing shareholders at a ratio of 1 existing ordinary share for 0.34 newly issued ordinary share 

วนัท่ีจองซือ้  18 พฤษภาคม 2558  19 พฤษภาคม 2558  20 พฤษภาคม 2558  21 พฤษภาคม 2558  22 พฤษภาคม 2558  
Date  18 May 2015  19 May 2015  20 May 2015  21 May 2015 22 May 2015  
เรียน คณะกรรมการบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) หรือ บริษัท  
To  The Board of Directors of CK Power Public Company Limited or the Company 

ข้อมูลผู้จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง (Subscriber‘s details – please fill in the complete and clear information in elaborate handwriting) 

ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, นิติบคุคล) I/We (Mr.,Mrs.,Miss, Juristic Person) ……………………………………………………………….……   เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขท่ี / Shareholder Registration No. …………………….…………………………….. 
 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย     บคุคลธรรมดาท่ีมใิช่สญัชาติไทย    นิติบคุคลสญัชาติไทย     นิติบคุคลท่ีมิใช่สญัชาติไทย 
 Thai Individual Foreign Individual       Thai Juristic Person Foreign Juristic Person        
เลขประจ าตวัประชาชน/เลขท่ีใบตา่งด้าว/เลขท่ีหนงัสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบคุคล………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
ID Card No./Alien Card No./Passport No./Company Registration No. 
หมายเลขโทรศพัท์ (Telephone No.)…………………………………………………………หมายเลขโทรศพัท์มือถือ (Mobile No.)…………………………………………………………………………………..  ท่ีอยู่ของผู้จองซือ้ให้เป็นไปตามท่ีปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทตามสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัท่ี 28 เมษายน 2558 หากผู้จองซือ้ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงท่ีอยู่ท่ีให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขแก่นายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปยังส่วนบริการผู้ลงทุน บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เลขท่ี 62 อาคาร
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2229 2800. (The Subscriber’s address shall be as appeared in the Company’s Share Register Book as of 28 April 2015. The subscriber who wishes to change the address, 
please directly send the notice of such change to the TSD counter service, Thailand Securities Depository Company Limited, 62 The Stock Exchange of Thailand Building, Ratchadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110, Tel. 0 2229 2800.) 
ข้าพเจ้ามีหุ้นเดมิตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 28 เมษายน 2558 จ านวน  ....................................................................... หุ้น มีสิทธิในการจองซือ้หุ้นจ านวน  .....................................................................   หุ้น   
According to the Share Register Book as of 28 April 2015, I/We own …………………..………………………….….  shares  and have the rights to subscribe for……….….....................................................shares 
มีความประสงค์ขอจองซือ้และขอให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี ้
Hereby subscribe for and request allotment of newly issued ordinary shares of the Company as follows:  

 จ านวนหุ้นท่ีจองซือ้ 
No. of shares subscribed 

จ านวนเงินท่ีจองซือ้ 
Amount of Payment (Baht) 

 จองซือ้ตามสทิธิทัง้จ านวน / Subscription for shares at the amount that equal to the entitlement   

 จองซือ้น้อยกวา่สิทธิ / Subscription for shares at the amount that less than the entitlement   

 จองซือ้เกินกวา่สิทธิ / Subscription for the shares in excess of the entitlement (เฉพาะจ านวนท่ีจองเกินสิทธิ / Define the no. in excess of the entitlement)   

รวมจองซือ้ทัง้สิน้ (Total Subscription)   
ในการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทในครัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีมีการจองซือ้และช าระราคาคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุจะได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (CKP-W1) ในอตัรา 1 หุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีได้รับการจดัสรรตอ่ใบส าคญัแสดง
สิทธิ 1 หน่วย โดยไมค่ิดมลูคา่ ทัง้นี ้หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญและใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทด าเนินการดังต่อไปนี:้  (ผู้จองซือ้หุ้นโปรดเลือกวธีิใดวธีิหน่ึงเท่านัน้) 
In this offering of newly issued ordinary share of the Company, the warrant to purchase ordinary share of the Company (CKP-W1) will be allotted to the existing shareholders who subscribe and make subscription payment for the newly 
issued ordinary share at the rate of 1 allotted newly issued ordinary share per 1 unit of warrant without any consideration. If the shares and warrants are allotted to me/us, I/we hereby agree and instruct the Company to proceed as 
follows: (Please mark in front of your choice)  
ในกรณีท่ีมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ (In case of having a securities trading account) 
 เข้าบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์: ให้ออกหุ้นสามญัและใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัท…………………..………..…………………………

สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี ……………………………………… น าหุ้นสามญัและใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าฝากไว้กบับริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์เลขท่ี…………………………………………………………………
ช่ือ……………………………………………...…………………………………..……ซึ่ง ข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนัน้  (ช่ือผู้จองซือ้ต้องตรงกบัช่ือบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ มิฉะนัน้จะด าเนินการออกเป็นใบหุ้นสามญัและใบส าคญัแสดงสิทธิในช่ือของผู้จองซือ้) 
Deposit to the securities trading account:  Issue shares and warrants in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositor” for the allotted shares and warrants and arrange for participant name 
…………………………………………..… number …………………..…… to deposit those shares and warrants  with Thailand Securities Depository Company Limited for securities trading account number ……………………………………. 
Name …………………………..……………………………………………… which I/we have with the said company. (The subscriber’s name must correspond to the securities trading account name, otherwise shares and warrants will be issued in 
form of share and warrant certificate under subscriber’s name) 

ในกรณีท่ีไม่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ (In case of not having a securities trading account) 
 เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์: ให้น าหุ้นสามญัและใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนท่ีได้รับจดัสรรฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยน าเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 (การขอถอนเป็นใบหุ้นสามญัและ

ใบส าคญัแสดงสิทธิในภายหลงัผู้จองซือ้หุ้นจะต้องเสียคา่ธรรมเนียมตามท่ีบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด) กรณีเลือกรับหุ้นสามัญและใบส าคัญแสดงสิทธิโดยวธีินีก้รุณากรอกเอกสารเพิ่มเติม-1 
Deposit to Issuer Account: Deposit allotted shares and warrants with Thailand Securities Depository Company Limited under the issuer account, account number 600 (To issue a share and warrant certificate later, subscriber will be 
subjected to issuing fee by Thailand Securities Depository Company Limited). In case choosing this method, please fill in Additional document-1. 

 ขอรับใบหุ้นสามัญและใบส าคัญแสดงสิทธิ: ให้ออกใบหุ้นสามญัและใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนท่ีได้รับการจัดสรรนัน้ไว้ในช่ือของข้าพเจ้า และจัดส่งใบหุ้นสามญัและใบส าคญัแสดงสิทธิให้ข้าพเจ้าตามช่ือท่ีอยู่ท่ีระบุในทะเบียนผู้ ถือหุ้นทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัทด าเนินการใดๆ เพ่ือท าให้การจดัท าใบหุ้นสามญัและใบส าคญัแสดงสิทธิและสง่มอบใบหุ้นสามญัและใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ข้าพเจ้าได้ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระ
แล้ว ซึ่งผู้จองซือ้ตกลงวา่ผู้จองซือ้อาจได้รับใบหุ้นสามญัและใบส าคญัแสดงสิทธิหลงัจากท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นและใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและอนญุาตให้ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
Share and warrant certificate: Issue a share and warrant certificate in my/our name and deliver to me/us under the name and address referred in the Share Register Book by registered mail.  I/we, hereby, authorize the 
Company to proceed with any necessary action to have the share and warrant certificate made and delivered to me within 15 business days after the registration date of paid-up capital.  I/We agree that I/we may obtain the 
share and warrant certificate after the Stock Exchange of Thailand has approved the listing and the trading of shares and warrants on the Stock Exchange of Thailand. 

พร้อมกันนี ้ข้าพเจ้าขอส่งเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญดังกล่าวโดย / I/we herewith submit the payment for the said shares by 
  เงินโอน (ช าระเงินได้ท่ีธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา Comp Code : 5299)/ Money Transfer (Payment shall be made at any branches of Krungthai Bank PCL. Comp Code : 5299)    เช็คบุคคล / Cheque    เช็คธนาคาร / Cashier Cheque   
  ดราฟท์ / Draft (การช าระเป็นเช็ค เช็คธนาคาร และดราฟท์ ต้องช าระภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2558 เท่านัน้ / Payment via Cheque, Cashier Cheque and Draft must be paid within 3.30 p.m. of 20 May 2015 only) 
เลขท่ีเช็ค / Cheque No.  ……………………………………………  วนัท่ี / Date ……………………………………  ธนาคาร / Bank ……………………………………  สาขา / Branch ……………………….…………..………………………………………. 
โดยส่ังจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส จ ากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หุ้น” Payable to “FSS For Share Subscription”  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีข้าพเจ้าจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุเกินกวา่สิทธิ แตไ่ด้รับการจดัสรรน้อยกวา่จ านวนท่ีจองซือ้ ขอให้บริษัทด าเนินการโอนเงินสว่นท่ีช าระไว้เกิน เข้าบญัชี (ออมทรัพย์, กระแสรายวนั) ธนาคาร (เฉพาะธนาคารท่ีมีรายช่ือด้านลา่ง) 
………………………………….. สาขา .................................... เลขท่ีบญัชี ......................................................... ซึ่งมีช่ือบญัชีเป็นช่ือของข้าพเจ้า  (กรุณาแนบส าเนาสมดุบญัชีออมทรัพย์หรือส าเนา Statement บญัชี กระแสรายวนั ดงักลา่ว พร้อมรับรอง
ส าเนาถกูต้อง)  ทัง้นี ้ธนาคารท่ีสามารถเลือกให้โอนเงินเข้าบญัชีได้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)  ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)  
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  ธนาคารธนชาติ จ ากดั (มหาชน)  และธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน)) 

In case that I/we subscribe for shares in excess of the entitlement and have been allocated shares at the amount that is less than the subscription amount, I/we would like to request that the Company transfer the excessive 
payment to my/our (saving or current account) at the bank (shall be in the below list)……………………………………………………….., Branch  .................................................. Account No. ....................................................... The account 
name has to be the same as my/our own name (please attach a certified true copy of the saving account passbook or the current account statement with this form). The Bank which can be chosen for the transfer payment are Bangkok 
Bank PCL., Krungthai Bank PCL.,   Bank of Ayudhya PCL., Kasikornbank PCL., CIMB Thai Bank PCL., TMB Bank PCL., Siam Commercial Bank PCL., Thanachart Bank PCL., United Overseas Bank (Thai) PCL.) 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงวา่จะจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวนดงักลา่ว และจะไมย่กเลิกรายการจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุนี ้แตห่ากข้าพเจ้าไม่สง่ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยพร้อมช าระเงินค่าจองซือ้มาถึง “บริษัท
หลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน)” ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หรือหาก เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดราฟท์ คา่จองซือ้หุ้นท่ีสัง่จ่ายแล้วนัน้ไมผ่า่นการเรียกเก็บ ให้ถือวา่ข้าพเจ้าแสดงเจตนาไมป่ระสงค์จะใช้สิทธิจองซือ้หุ้น 

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 to “Finansia Syrus 
Securities Plc.” within specified period or the Cheque/Cashier Cheque/Draft has not been honored, I/we may be deemed to have not exercised my subscription right. 

ลงช่ือ ............................................................................... ผู้จองซือ้ / Subscriber 
         ( ………………………………………………………)  

หลักฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน / Receipt for subscription of Newly Issued Ordinary Shares  
(ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน / This section must be completely filled by the subscriber in elaborate handwriting)  

วนัท่ีจองซือ้  18 พฤษภาคม 2558  19 พฤษภาคม 2558  20 พฤษภาคม 2558  21 พฤษภาคม 2558  22 พฤษภาคม 2558 เลขท่ีใบจอง / Subscription No............................................ 
Date  18 May 2015  19 May 2015  20 May 2015  21 May 2015  22 May 2015 
บริษัทได้รับเงินจาก (ช่ือตามใบจอง) .........................................................................เพ่ือจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท ในราคาหุ้นละ 3.00 บาท จ านวน …………………................... หุ้น รวมเป็นเงิน ………………………....…............................บาท 
The Company received money from (name of subscriber)  For a subscription of newly issued ordinary shares of the Company of  shares at Baht 3.00 per share totaling Baht 
โดยช าระเป็น / made payable by      เงินโอน / Transfer            เช็คบคุคล  / Cheque            เช็คธนาคาร / Cashier Cheque         ดราฟท์ / Draft 
เลขท่ีเช็ค / Cheque No. ………………………………………  วนัท่ี / Date …………………………….…   ธนาคาร / Bank …………………………………………   สาขา / Branch …………….…….…….…………..….................................................... 
 เข้าบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ : น าหุ้ นสามัญและใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าฝากในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือผู้ ฝาก” เลขท่ีสมาชิกผู้ ฝาก………………….………………   บัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์

เลขท่ี ……………….………. Deposit to the securities trading account:  Deposit shares and warrants in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for the Depositor” Participant number  ………..……   securities trading account 
number ………… 

 เข้าบัญชบีริษัทผู้ออกหลักทรัพย์: น าหุ้นสามญัและใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าฝากในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 Deposit to Issuer Account: Deposit shares and warrants to the issuer account, account number 600 
 ขอรับใบหุ้นสามัญและใบส าคัญแสดงสิทธ:ิ ออกใบหุ้นสามญัและใบส าคญัแสดงสิทธิในนามผู้จองซือ้ / Share and warrant certificate: Issue a share and warrant certificate in the name of subscriber  
กรณีได้รับจดัสรรน้อยกวา่จ านวนท่ีจองซือ้ ขอให้บริษัทโอนเงินเงินสว่นท่ีช าระไว้เกิน เข้าบญัชีท่ีมกีบัธนาคาร........................................................................................สาขา ......................................... เลขท่ีบญัชี ................................................ 
In case that the number of the allocated shares is less than that of the subscribed shares, the Company shall transfer the excessive payment to my saving or current account at the bank …………………….…………………………….…, 
Branch  ................................................................ Account No. .................................................................................. 
 

       เจ้าหน้าท่ีผู้รับมอบอ านาจ / Authorized Officer................................…….........…...................................... 

เลือก เพียง 1  รายการ / Select only 1 item 

(วนัท่ี 21 และ 22 พ.ค. 2558 เฉพาะการจองซือ้และช าระด้วยเงินโอนเท่านัน้)  
(21 and 22 May 2015, for subscription with Money Transfer only) 

ใบจองซือ้ 1 ใบ ตอ่ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 
1 Subscription Form per  

1 Shareholder Registration No. 
(21 and 22 May 2015, for subscription with 

Transfer Payment by Cash only 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 
 



 

 

BROKER 

ผูฝ้ากเลขที ่

Participant No. 

ชือ่บรษัิท 

Company Name 

ผูฝ้ากเลขที ่

Participant No. 

ชือ่บรษัิท 

Company Name 

002 
บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จ ากัด 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 
บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุศร ีจ ากัด (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 
บรษัิทหลักทรัพย ์คันทรี ่กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
030 

บรษัิทหลักทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ากัด (มหาชน) 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 
บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

032 
บรษัิทหลักทรัพย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากัด 
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

005 
บรษัิทหลักทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน) 

LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
034 

บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 
บรษัิทหลักทรัพย ์ภัทร จ ากัด (มหาชน) 
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

038 
บรษัิทหลักทรัพย ์เออซี ีจ ากัด (มหาชน) 

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 
บรษัิทหลักทรัพย ์ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากัด 

CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
048 

บรษัิทหลักทรัพย ์ไอรา่ จ ากัด (มหาชน) 

AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED  

008 
บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) 
ASIA PLUS GROUP HOLDINGS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

200 
บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

010 
บรษัิทหลักทรัพย ์เมอรร์ลิ ลนิซ ์(ประเทศไทย) จ ากัด 

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
211 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จ ากัด 
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

011 
บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 
บรษัิทหลักทรัพย ์เอเชยี เวลท ์จ ากัด 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

013 
บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

224 
บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

014 
บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากัด (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

225 
บรษัิทหลักทรัพย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

015 
บรษัิทหลักทรัพย ์แอพเพลิ เวลธ ์จ ากดั 
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

229 
บรษัิทหลักทรัพย ์เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

016 
บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

230 
บรษัิทหลักทรัพย ์โกลเบล็ก จ ากัด 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

019 
บรษัิทหลักทรัพย ์เคเคเทรด จ ากัด 
KKTRADE SECURITIES COMPANY LIMITED 

244 
บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จ ากัด 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 
บรษัิทหลักทรัพย ์ทรนีีตี ้จ ากัด 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

247 
บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากัด 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

023 
บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จ ากัด 

SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 
248 

บรษัิทหลักทรัพย ์เคท ีซมีโิก ้จ ากัด 

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

026 
บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
924 

บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

027 
บรษัิทหลักทรัพย ์อารเ์อชบ ีโอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

SUB BROKER 

236 
ธนาคาร ทสิโก ้จ ากัด (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 
บรษัิทหลักทรัพย ์เพือ่ธรุกจิหลักทรัพย ์จ ากัด (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 
บรษัิทหลักทรัพย ์ซติีค้อรป์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245 
ธนาคาร ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 

301 
ธนาคาร ซติีแ้บงก ์เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES) 

CITIBANK N.A. - CUSTODY SERVICES 
329 

ธนาคาร ทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 
ธนาคาร ไทยพาณชิย ์จ ากัด (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

330 ธนาคาร ฮอ่งกงและเซีย่งไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (เพือ่ตราสารหนี้) 

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

303 
ธนาคาร กรงุเทพ จ ากัด (มหาชน) -ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 

334 
บรษัิทหลักทรัพย ์เพือ่ธรุกจิหลักทรัพย ์จ ากัด (มหาชน)-คัสโตเดีย้น 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 
ธนาคาร ฮอ่งกงและเซีย่งไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชัน่ จ ากัด 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LIMITED BKK. 

336 
ธนาคาร เกยีรตนิาคนิ จ ากัด (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 
ธนาคาร กรงุไทย จ ากัด (มหาชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

337 
ธนาคาร ทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 
ธนาคาร กสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) 

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED  
339 

ธนาคารทสิโก ้จ ากัด (มหาชน) (เพือ่รับฝากทรัพยส์นิ) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 
ธนาคาร สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
STANDARD CHARTEREDBANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

340 ธนาคาร เจพมีอรแ์กน เชส (เพือ่คา้ตราสารหนี้) 

JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 
ธนาคาร ไอซบีซี ี(ไทย) จ ากัด (มหาชน) 

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 
343 

ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากัด (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 
ธนาคาร ดอยซแ์บงก ์เอจ ีสาขากรงุเทพฯ-เพือ่รับฝากทรัพยส์นิ 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH-CUSTODY SERVICES 

345 
ธนาคาร ธนชาต จ ากัด (มหาชน)  
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

326 
ธนาคาร เดอะรอยัลแบงกอ์อ๊ฟสกอตแลนด ์เอน็.ว.ี สาขากรงุเทพฯ 
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH 

425 
ธนาคาร กรงุไทย จ ากดั (มหาชน) (เพือ่ลกูคา้) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

328 
ธนาคาร กรงุศรอียธุยา จ ากัด (มหาชน) 

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 
  

 



เอกสารเพิ	มเติม-1 : เอกสารเพิ	มเติมประกอบการจองซื �อหลักทรัพย์ 
เฉพาะผู้ที	ประสงค์จะนําหลกัทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั�น 

Additional document-1: Additional document for share subscription 
In case of subscribed shares that requested to be deposited to issuer account only 

ข้าพเจ้า   โทรศพัท์   
I/We  Phone No. 
บตัรประจําตวัประชาชน/ใบตา่งด้าว/หนงัสือเดนิทาง/ทะเบียนนิตบิคุคล เลขที.    
I.D. Card/ Alien Card/ Passport No./ Company Registration No. 

กรณีผู้ถือหลักทรัพย์เป็นบุคคลธรรมดา 

1. สถานที.เกิด (ประเทศ)      
Place of Birth (Country) 

2. สญัชาตทีิ. 2    
Second Nationality 

3. ที.อยู่ถาวร    
Permanent Address   

4. จงัหวดั     ประเทศ   รหสัไปรษณีย์   
Province/ State/ Region    Country     Postal Code   

กรณีผู้ถือหลักทรัพย์เป็นนิตบุิคคล 

1. ประเทศที.จดทะเบียนจดัตั Qงบริษัท    
Incorporated in (Country)  

2. สถานะของนิติบคุคลตาม FATCA (FATCA STATUS*)    
FATCA STATUS*  
(*โปรดตอบแบบสอบถามที.แนบมานี Q พร้อมนําข้อมลูมากรอกด้านล่าง) 
(*Please answer the attached questionnaire and fill in the result in the form below) 
– กรณีสถานะของนิตบิคุคลตาม FATCA เป็น Passive NFFE โปรดระบ ุ% การถือครองของผู้ ถือหุ้นสญัชาติอเมริกนั 

In case of Passive NPFFE, please specify the % of shareholding by U.S. shareholders/owners 

      

– กรณีสถานะของนิตบิคุคลตาม FATCA เป็น PFFI หรือ RDCFFI โปรดระบหุมายเลข GIIN   
In case of PFFI or RDCFFI, please specify GIIN Number 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะฝากหลกัทรัพย์ เข้าไว้ในบญัชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ โดยข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที.ระบุไว้
ข้างต้นเป็นความจริง  หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ขึ Qนแก่ บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ไม่วา่ด้วยประการใดๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด จนครบถ้วน นอกจากนี Q ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัท ศนูย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด อาจเปิดเผยข้อมลูที.ปรากฎใน
เอกสารนี Qให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื.นที.มีอํานาจตามกฎหมายรวมทั Qงหน่วยงานที.มีข้อตกลงกบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากดั ในการขอเรียกดขู้อมลูดงักล่าวได้ 

I/We request to deposit the securities with the Thailand Securities Depository Co., Ltd (“TSD”) under the issuer 
account. I/We hereby certify that the aforementioned statements are complete and true. Should TSD incur any direct or indirect 
damage, obligation or expense due to complying with my request as given above, I/we shall be fully responsible and shall 
unconditionally compensate TSD in full. In addition, I/We acknowledge that TSD may appear in this document disclosure to the 
organization having agreement with TSD and/or Government agencies that have the legal power to request such information.  
 

ลงชื.อ   ผู้ ถือหลกัทรัพย์ 
Signature  Securities Holder 

 ( ) 

 



หน้า 1 ของ 4 

 

ค ารับรองสถานะนิติบุคคลและค ายินยอมเปิดเผยข้อมูลตาม FATCA 

ค ารับรองสถานะ 

ข้าพเจ้า (ชื่อนิติบคุคล)   ___________________________________________________________________ 

โดย __________________________________________ ต าแหน่ง __________________________________________ 

และ __________________________________________ ต าแหน่ง __________________________________________ 

ขอรับรองวา่ข้าพเจ้ามีสถานะดงัตอ่ไปนี ้

ส่วนที่หน่ึง: สถานที่จดทะเบียนจัดตัง้ 

 
ค ารับรองสถานะ 

สถานะของนิตบุิคคลตาม 

FATCA 

[  ] 

[  ] 

1.1  ข้าพเจ้าเป็นนิติบคุคล ซึง่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

1.2  ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิติบคุคล โดยส านกังานใหญ่ของสาขาจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

ในกรณีที่จดัตัง้ขึน้ตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว 

(หากเป็นนิติบคุคล หรือสาขาของนิติบคุคลทีม่ิได้จดัตัง้ขึน้ในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในสว่นที่สอง 
นอกเหนือจากนัน้การให้ค ารับรองถือวา่เสร็จสิน้) 

U.S. / Non-U.S. Entity 

ส่วนที่สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

 
ค ารับรองสถานะ 

สถานะของนิตบุิคคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.1  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท PFFI  

โดยมีเลข GIIN ดงัตอ่ไปนี ้_________________________ 

PFFI 

[  ] 2.2  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท Registered Deemed-Compliant FFI  

โดยมีเลข GIIN ดงัตอ่ไปนี ้_________________________ 

RDCFFI 

[  ] 2.3  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินที่ไมเ่ข้าร่วม FATCA NPFFI 

[  ] 2.4  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึง่แสดงสถานะ
ดงักลา่วไว้แล้ว 

CDCFFI 

[  ] 2.5  ข้าพเจ้ามิใชส่ถาบนัการเงิน และเป็นบริษัทที่จดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่จด
ทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

และข้าพเจ้าได้แสดงหลกัฐานการมีสถานะเป็นบริษัทซึง่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่จด
ทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่ปรากฏอยูใ่นส าเนางบการเงินที่ได้แนบมากบัเอกสารค าขอชดุนี ้

Excepted NFFE 
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[  ] 2.6  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหวา่งประเทศ หรือ ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผลประโยชน์ของการจา่ยเงินใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัหลกัทรัพย์ที่จะซือ้ขาย หรือ โอนย้ายนี ้
และไมไ่ด้ประกอบกิจการทางการค้าในลกัษณะเดียวกบับริษัทประกนั สถาบนัรับฝากหลกัทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์ 

Exempt Beneficial 
Owner (EBO) 

[  ] 2.7  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที่ไมแ่สวงหาผลก าไร  

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย 

Non-Profit Organization 
(NPO) 

[  ] 2.8  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นที่มิใชส่ถาบนัการเงินซึง่มิได้มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้าพเจ้าเป็นนิติบคุคลที่มิได้จดัตัง้ขึน้ในสหรัฐอเมริกา และ ไมเ่ป็นสถาบนัการเงิน และ มีเงนิได้ไม่เกินกึ่ง
หน่ึงในงบการเงินปีลา่สดุที่มาจากแหลง่ใด ๆ ใน 4 กลุม่ตอ่ไปนี ้และ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดไม่เกินก่ึงหน่ึงที่สามารถก่อให้เกิดเงินได้ใน 4 กลุม่ตอ่ไปนี ้

กลุม่ท่ี 1 เงินปันผลและดอกเบีย้ 

กลุม่ท่ี 2 เงินคา่เช่าและคา่สทิธ์ิ 

กลุม่ท่ี 3 สว่นรายได้จากธุรกรรมบางประเภท 

 รายได้จากการขายสนิทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินได้ในกลุม่ท่ี 1 และ กลุม่ท่ี 2 

 รายได้จากสญัญาซือ้ขายตราสารอนพุนัธ์สนิค้าโภคภณัฑ์ 

 รายได้จากอตัราแลกเปล่ียน 

 รายได้จากสญัญาประเภท SWAP 

กลุม่ท่ี 4 รายได้จากสญัญาประกนัและสญัญาบ านาญ 

 รายได้ท่ีได้จากเงินส ารองหากเป็นบริษัทประกนั 

 เงินได้จากสญัญาบ านาญ 

 เงินได้จากสญัญาประกนั 

Active NFFE 
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[  ] 2.9  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นที่มิใชส่ถาบนัการเงินซึง่มีรายได้หลักมาจากการลงทุน 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้าพเจ้าเป็นนิติบคุคลที่มิได้จดัตัง้ขึน้ในสหรัฐอเมริกา และไมเ่ป็นสถาบนัการเงิน หรือ นิติบคุคลใด ๆ 
ดงักลา่วข้างต้น และมี เงนิได้เกินกึ่งหน่ึงในงบการเงินปีลา่สดุที่มาจากแหลง่ใด ๆ ใน 4 กลุม่ข้างต้น หรือ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดเกินกึ่งหน่ึงที่สามารถก่อให้เกิดเงินได้ใน 4 กลุม่ข้างต้นดงัที่ได้กลา่วไปแล้ว  

พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าได้ระบขุ้อมลูของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านลา่ง ดงัตอ่ไปนี ้

[  ]  ข้าพเจ้าไม่มผีู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบคุคลสหรัฐฯ  

[  ]  ข้าพเจ้ามีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบคุคลสหรัฐฯ โดยมี ชื่อ ที่อยู ่และ เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax 
Identification Number: TIN) ของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบคุคลสหรัฐฯ แตล่ะราย ดงัตอ่ไปนี ้

ช่ือ ที่อยู่ เลข U.S. TIN 

   

   

   
 

Passive NFFE 

[  ] 2.10  ข้าพเจ้าไมเ่ข้าข่ายเป็นนิติบคุคลสถานะใดๆ ตามที่ระบขุ้างต้น  

ทัง้นีข้้าพเจ้าได้แนบ W-8BEN-E ซึง่แสดงสถานะ________________________ไว้ ณ ที่นีแ้ล้ว 

Others 

 

ค ายินยอมเปิดเผยข้อมูล 

ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับวา่ บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“บริษัทฯ”) มีหน้าที่ต้องปฏิบตัิตามข้อตกลง ข้อบงัคบั ค าสัง่ ค าแนะน า ค า
ร้องขอ หรือสญัญาที่ได้เข้าท าหรือผกูพนัภายใต้หลกักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) รวมถึงข้อก าหนดอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง (“ข้อก าหนดที่
เกี่ยวข้อง”) กับองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือสรรพากร หรือหน่วยงานก ากบัดแูลอ่ืนๆ (“หน่วยงานที่รับผิดชอบ ”) ของตา่งประเทศและหน่วยงานที่เก่ียวข้องของ
ประเทศไทย ตามที่ประกาศ และ/หรือ ที่ได้มีการแก้ไข หรือเพ่ิมเติมเป็นครัง้คราว  

ในการนี ้ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงให้บริษัท ฯ สามารถด าเนินการอยา่งหนึ่งอยา่งใด หรือทัง้หมดตามที่เห็นสมควร ดงัตอ่ไปนี ้เพื่อปฏิบตัิตาม ข้อก าหนดที่
เก่ียวข้อง  

(1) การเปิดเผยและส่งข้อมูล 

ข้าพเจ้าตกลง ยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมลูใดๆ ของข้าพเจ้าที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยและ/หรือน าสง่ข้อมลูหรือรายงานใด ๆ ตามข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง 
หรือตามที่ส านกังานใหญ่หรือบริษัทที่เก่ียวข้องของบริษัทฯ ต้องเปิดเผย และ/หรือน าสง่ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ และข้าพเจ้าตกลงจะให้ข้อมลู และเอกสาร เพ่ิมเติมตามที่
บริษัทฯ ร้องขอ เพ่ือเปิดเผยตอ่หน่วยงานที่รับผิดชอบภายใน 90 วนั นบัแตว่นัที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ  

ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือกบับริษัทฯ เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถปฏิบตัิตามข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง ซึง่เก่ียวกบัข้อมลูของข้าพเจ้า หรือหลกัทรัพย์ของข้าพเจ้าที่ท าไว้
กบับริษัทฯ ทัง้นี ้รายละเอียดและ/หรือขัน้ตอนที่เก่ียวข้องอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทฯ จะได้ก าหนดและแจ้งให้ทราบเป็นครัง้คราวไป                   

(2) การเปล่ียนแปลงสถานะข้อมูล 

ข้าพเจ้าตกลงและรับวา่จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายในระยะเวลา 30 วนันบัแตว่นัที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูของข้าพเจ้าซึง่ได้ แจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนหน้านี ้
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบั ที่อยูซ่ึง่ได้จดทะเบียนไว้ การถือสญัชาติอื่น ที่อยูข่องสถานที่ประกอบการ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ รับประโยชน์ตามกฏหมายหรือผู้ มีอ านาจ
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ควบคมุนิติบคุคล (ผู้ซึง่ถือหุ้น หรือมีสิทธิออกเสียงในนิติบคุคลมากกวา่ร้อยละ 10 ของหุ้นทัง้หมด หรือของสิทธิความเป็นเจ้าของ หรือสิทธิออกเสียง) สถานะทางภาษี หรือ
ในกรณีที่นิติบคุคลนัน้กลายเป็นผู้ มีถ่ินที่อยูท่างภาษี มากกวา่ หนึ่ง ประเทศ                                                                               

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว ข้าพเจ้าตกลงสง่มอบข้อมลูรายละเอียดและเอกสารที่เก่ียวข้องเพิ่มเติมดงักลา่วแก่บริษัทฯ ภายในระยะเวลา 30 วนันบัแต่
วนัที่มีการเปลี่ยนแปลง และจะรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการ จดัสง่เอกสารเอง  รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ ถ้อยแถลงหรือ แบบฟอร์มแสดงสถานะ FATCA เชน่ W-8Ben และ 
W-8Ben-E พร้อมทัง้รับรองเอกสารนัน้ด้วย 

(3) การบอกเลิกสัญญา 

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมส่ง่ข้อมลูรายละเอียด หรือเอกสารให้แก่บริษัท ฯ ตามที่ร้องขอ ภายในระยะเวลา 90 วนั นบัแตว่นัที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ  หรือ ข้อมลู
รายละเอียดหรือเอกสารที่ให้ไว้แก่บริษัทฯ และ /หรือที่สง่มอบเพ่ิมเติมให้นัน้ไมเ่ป็นปัจจบุนั ไมถ่กูต้องครบถ้วน หรือไมส่มบรูณ์  หรือยกเลิกการให้ความยินยอมในหนงัสือ
ฉบบันี ้ ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทฯสามารถปฏิบตัิตามข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ ตราบเทา่ที่กฎหมายอนญุาต โดยบริษัทฯ สามารถด าเนินการตามขัน้ตอนหนึ่งขัน้ตอนใด
หรือทัง้หมดตามที่เห็นสมควร เพื่อปฏิบตัิตามสญัญาหรือข้อตกลงการซือ้ขาย โอนย้าย หลกัทรัพย์นี  ้และการให้บริการอ่ืน และ /หรือข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง หรือเพ่ือปกป้อง
สิทธิประโยชน์ทางกฎหมายหรือในทางการค้าของบริษัท ฯ รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ การปฏิเสธการให้บริการ ซือ้ขาย โอนย้าย หลกัทรัพย์นี ้  และบริการอ่ืน  การระงบัการ
จา่ยจ านวนเงินใด ๆ ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของหลกัทรัพย์ดงักลา่วนี ้ และการสง่มอบจ านวนเงิน ดงักลา่วตอ่ไปยงัหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ
คืนให้แก่ข้าพเจ้าตามข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง  

 ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ตามที่ระบขุ้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทยกเลิกการให้บริการ ซือ้ขาย โอนย้าย หลกัทรัพย์นี ้ และบริการอ่ืนและ /หรือบอกเลิกสญัญา
หรือข้อตกลงในการใช้บริการดงักลา่วตามที่ ข้าพเจ้าท าไว้กบับริษัทฯ  โดยให้ถือวา่เอกสารฉบบันี ้เ ป็นสว่นหนึ่งของสญัญาหรือข้อตกลง การซือ้ขาย โอนย้าย หลกัทรัพย์นี ้  
และการให้บริการอ่ืน ๆ ด้วย 

ภายใต้กฎหมายสหรัฐอเมริกาวา่ด้วยการให้ความเท็จ ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมลูที่กรอกในแบบฟอร์มนีอ้ยา่งละเอียดตามความรู้และความ
เข้าใจของข้าพเจ้าอยา่งดีที่สดุแล้ววา่ ข้อมลูดงักลา่วเป็นความจริง ถกูต้อง และครบถ้วนสมบรูณ์ทกุประการ 

 

  ลายมือชื่อ  __________________________________________   ผู้ มีอ านาจลงนามแทนบริษัท 

   (__________________________________________) 

  ลายมือชื่อ  __________________________________________   ผู้ มีอ านาจลงนามแทนบริษัท 

   (__________________________________________) 

 

          ตราประทบั (ถ้ามี) 

    

        วนัที่_____________________________ 


