
 

 

 
 ใบจองซือเลขที ................................................................... 

ใบจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน)  
การเสนอขายหุน้สามญัเพมิทุนจํานวนไม่เกนิ 239,235,000 หุน้ โดยอาจจะมกีารจดัสรรหุ้นส่วนเกนิจํานวนไม่เกนิ 35,885,000 หุน้  

มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 10.0 บาท แก่ผู้ถอืหุน้เดมิเฉพาะกลุ่มทมีสีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้ตามสดัส่วนการถอืหุน้ 

ในอตัราส่วน [•] หุน้สามญัเดมิ ต่อ 1 หุน้สามญัเพมิทุน โดยจะตอ้งชําระเงนิค่าจองซอืทรีาคาเสนอขายสงูสุดของช่วงราคาเสนอขายเบอืงตน้  
และมสีทิธทิจีะไดร้บัคนืเงนิส่วนต่างค่าจองซอืหุน้ในกรณีทรีาคาเสนอขายสุดทา้ยตํากว่าราคาเสนอขายสงูสุดของช่วงราคาเสนอขายเบอืงตน้ 

วนัทจีองซอื     วนัท ี.............................. กนัยายน 2565                                          
ข้อมูลผู้จองซือหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีให้ครบถ้วน ชดัเจน ตวับรรจง 

เรยีน คณะกรรมการ บรษิทั ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) และ/หรอื บรษิทัหลกัทรพัย ์อนิโนเวสท์ เอกซ์ จํากดั (เดมิชอื บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย์ จํากดั) ซงึเป็นตวัแทนรบัจองซอื 
(“ตวัแทนรบัจองซอื”)  
ขา้พเจา้  นาย   นาง   นางสาว อนืๆ (โปรดระบุ) ……….........……............  นิตบิุคคล ….............................................................................................................................................. 

 บตัรประจําตวัประชาชน …………….…….…………………….    ใบต่างดา้ว    หนังสอืเดนิทาง    เลขทะเบยีนนิตบิุคคล เลขท ี……….………….…………………เพศ  ชาย  หญงิ 
สญัชาต ิ(ประเทศทนีิตบิุคคลจดทะเบยีน) ………….…….…………..........…… วนั/เดอืน/ปี เกดิ (ปี พ.ศ.) (วนัจดทะเบยีนนิตบิุคคล) ………….…….…………………………………………………….. 

ทอียู่ทสีามารถตดิต่อได ้………….…….……………………………….…………………………............................................................. จงัหวดั ………….…..….……. รหสัไปรษณีย ์……….…….… 
ประเทศ ……….…….……… โทรศพัทเ์คลอืนท ี………….…….………….....โทรศพัทบ์า้น/สาํนักงาน ………….…….…………......... อเีมล ์………….…….…….............………………………........ 
ทอียู่ตามบตัรประชาชนหรอืทะเบยีนบา้น/ทะเบยีนนิตบิุคคล  ทอียู่เดยีวกบัทอียู่ทสีามารถตดิต่อได้  ต่างจากทอียู่ทสีามารถตดิต่อได ้(โปรดระบุ)………………….…………………………….…. 
................................................................................................................................................................... จงัหวดั ………….…….……… รหสัไปรษณีย ์………….…… ประเทศ ………….……. 
ทอียู่อาศยัในปจัจุบนั  ทอียู่เดยีวกนักบัทอียู่ทสีามารถตดิต่อได้  ทอียู่เดยีวกนักบัทอียู่ตามบตัรประชาชนหรอืตามทะเบยีนบา้น/ทะเบยีนนิตบิุคคล  ต่างจากทอียู่ทสีามารถตดิต่อไดแ้ละทอียู่
ตามบตัรประชาชนหรอืตามทะเบยีนบา้น/ทะเบยีนนิตบิุคคล โดยมรีายละเอยีดดงันี ………….…….……………………………….………….…….………………………….........................................…
จงัหวดั .………………………………. รหสัไปรษณีย์ ……….…….…………… ประเทศ ……….…….………. กรณีเป็นคนต่างดา้วให้แสดงทอียู่ในประเทศเจา้ของสญัชาตแิละทอียู่ในประเทศไทย 
…………………………..…….…………….…………………………............ อาชพี/ประเภทธุรกจิ ………….…….………………………………. ชอืและทตีงัสถานททีํางาน ....................................... 
...............................…..…………………….………. เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษอีากร.......…………………………….ประเภทของการหกัภาษ ีณ ทจี่าย  ไม่หกัภาษ ีณ ทจี่าย  หกัภาษ ีณ ทจี่าย  
ท่านเป็นบุคคลทมีสีถานภาพทางการเมอืง* /สมาชกิในครอบครวั** ของบุคคลทมีสีถานภาพทางการเมอืง /ผู้ร่วมงานใกลช้ดิ*** กบับุคคลทมีสีถานภาพทางการเมอืงหรอืสมาชกิในครอบครวัของบุคคล
ทมีสีถานภาพทางการเมอืง หรอืไม่  ไม่เป็น  เป็น (โปรดระบุตําแหน่งทาง
การเมอืง)...........…………….………….…….……………………………….………….…….………………………………. 
* บุคคลทมีสีถานภาพทางการเมอืง หมายถงึ ผูด้ํารงตําแหน่งสาํคญัหรอืเคยดํารงตําแหน่งดงักล่าวในประเทศหรอืต่างประเทศ ได้แก่ ประมุขแห่งรฐัหรอืรฐับาล รฐัมนตร ีเจา้หน้าทรีะดบัสงูของรฐั ศาล 
องคก์รอสิระ องคก์รอยัการ หรอืทหาร ผูด้ํารงตําแหน่งระดบัสงูของรฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานอนืของรฐั ผูม้บีทบาทสาํคญัในพรรคการเมอืง ผูด้ํารงตําแหน่งสาํคญัหรอืเคยดํารงตําแหน่งดงักล่าวใน
องคก์ารระหว่างประเทศ และผูท้ดีํารงตําแหน่งเทยีบเท่าระดบัดงักล่าว ทงันี ตามทเีลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิประกาศกําหนดโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ  
** สมาชกิในครอบครวั หมายถงึ (1) บดิา มารดา บุตร ผูร้บับุตรบุญธรรม หรอืบุตรบุญธรรมของบุคคลทมีสีถานภาพทางการเมอืง (2) พนี้องร่วมบดิามารดาเดยีวกนัหรอืพนี้องร่วมบิดาหรอืร่วมมารดา
เดยีวกนัของบุคคลทมีสีถานภาพทางการเมอืง (3) คู่สมรสหรอืผูท้อียู่กนิด้วยกนัฉันสามภีรรยาโดยมไิดจ้ดทะเบยีนสมรสของบุคคลทมีสีถานภาพทางการเมอืงหรอืของบุคคลตาม (1) หรอื (2)  
*** ผูใ้กล้ชดิ หมายถงึ (1) บุคคลซงึเป็นผูค้รอบครองหรอืดูแลทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อนืใดของบุคคลทมีสีถานภาพทางการเมอืง (2) บุคคลซงึมคีวามสมัพนัธ์ใกล้ชดิอนัเนอืงมาจากการสรา้งหรอื
ดําเนินความสมัพนัธท์างธุรกจิของบุคคลทมีสีถานภาพทางการเมอืง         
แหล่งทีมาของรายได้จากต่างประเทศ  ไม่ม ี  ม ี(ระบุชอืประเทศ) ………….…….………………………………………….……………………….………….…….……………………………….. 
แหล่งทีมาของเงินทีใช้ในการจองซือ บุคคลธรรมดา :  เงนิเดอืน  ธุรกจิส่วนตวั  เงนิออม  รายไดจ้ากการลงทุน  มรดก  อนืๆ (ระบุ) ………….…….….……….....……………... 
(สามารถตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)           นิติบุคคล :       เงนิจากการดําเนินธุรกจิ  อนืๆ (ระบุ)………….…….…………………………….………….…….…………...............................…….... 

ทอียู่ใหเ้ป็นไปตามทอียู่ทปีรากฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ณ วนัท ี19 สงิหาคม 2565 (วนักําหนดรายชอืผู้ถอืหุน้ (Record Date))   

ขา้พเจา้เป็นผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ทมีสีทิธไิดร้บัการจดัสรรตามรายชอืผูถ้อืหุน้สามญัทปีรากฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ณ วนัท ี19 สงิหาคม 2565 (วนักําหนดรายชอืผู้ถอืหุน้ (Record 

Date)) มคีวามประสงคข์อจองซอืหุน้สามญัเพมิทุนและขอใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพมิทุนของบรษิทัฯ ดงันี 
จาํนวนหุ้นทีจองซือ (หุ้น) ราคาจองซือ (บาทต่อหุ้น) จาํนวนเงินทีชาํระ (บาท) จาํนวนเงินทีชาํระ (ตวัอกัษร) 

 ราคาจองซอืสงูสุด   

พรอ้มกนัน ีขา้พเจา้ขอชําระค่าจองซอืหุน้สามญัเพมิทุนดงักล่าวโดยชําระเป็น  เงนิสด  เงนิโอน  เงนิโอนบาทเนต  เชค็/แคชเชยีรเ์ชค็ (เชค็ธนาคาร)/ดราฟท ์เลขท…ี...................................... 
ลงวนัท…ี................................…...................... ธนาคาร…...........................…....................................... สาขา…......................................................................….........................................................  
โดยขดีคร่อมเฉพาะสงัจ่าย “บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั เพือจองซือหุ้น” (ในกรณีทชํีาระค่าจองซอืหุน้เป็นเชค็/แคชเชยีร์เชค็/ดราฟท ์จะตอ้งลงวนัทไีม่เกนิวนัที 15 กนัยายน 2565 และ
สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากสาํนักหกับญัชใีนเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน  วนัทําการ โดยชอืของเจา้ของเชค็ตอ้งเป็นชอืเดยีวกบัผูจ้องซอื หรอืชอืผูดู้แลรกัษาผลประโยชน์ (Custodian) สาํหรบักรณีผู้
จองซอืประเภทนิตบิุคคลทมีอบอํานาจใหผู้ดู้แลรกัษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผูด้ําเนินการจองซอืแทน เท่านัน) 

เมอืขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพมิทุนดงักล่าว ขา้พเจา้ตกลงใหบ้รษิทัฯ ดําเนินการส่งมอบหุน้ดงักล่าวดงัต่อไปน ี(โปรดเลอืกขอ้ใดขอ้หนึงเท่านัน) 
กรณีทีมีบญัชีซือขายหลกัทรพัย:์  

 ใหฝ้ากหุน้สามญัเพมิทุน ตามจํานวนทไีด้รบัการจดัสรรนนัไวใ้นชอื “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพอืผู้ฝาก” และดําเนินการให ้บรษิทั......................................................
สมาชกิผู้ฝากเลขท ี___ ___ ___ นําหุน้สามญัเพมิทุนเขา้ฝากไวก้บับรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั (“TSD”) เพอืเขา้บญัชซีอืขายหลกัทรพัย์ของขา้พเจา้
ชอื…………………………………………………………………………………… เลขทบีญัช.ี........................................................ ซงึขา้พเจา้มอียูก่บับรษิทันัน (ชอืบญัชซีอืขายหลกัทรพัย์ตอ้งตรง
กบัชอืผูจ้องซอื มฉิะนนัจะดําเนินการนําหุน้สามญัตามจํานวนทไีดร้บัการจดัสรรนนัไวใ้นชอื “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพอืผูฝ้าก” โดยนําหุ้นเขา้ฝากในบญัชบีรษิทัผูอ้อก
หลกัทรพัย์ เลขท ี600 ทงันี ผูจ้องซอืสามารถมอบหมายใหบ้รษิทัหลกัทรพัยท์ผีู้จองซอืมบีญัชซีอืขายหลกัทรพัยด์ําเนินการโอนหุน้ดงักล่าวเขา้บญัชซีอืขายหลกัทรพัย์ทเีป็นชอืของผูจ้องซอืได้ต่อไป) 

กรณีทีไม่มีบญัชีซือขายหลกัทรพัย:์ 
 ใหฝ้ากหุน้สามญัเพมิทุน ตามจํานวนทไีด้รบัการจดัสรรนนัไวใ้นชอื “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั” และนําหุน้สามญัเพมิทุนเขา้ฝากไวก้บั TSD โดยนําเขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อก
หลกัทรพัย์ สมาชกิเลขท ี600 (Issuer Account) เพอืขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรพัยใ์นภายหลงั ผูจ้องซอืจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามอตัราท ีTSD กําหนด) กรณีเลือกรบัหุ้นเข้าบญัชี 
สมาชิกเลขที 600 ในช่องนี โปรดกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถามเพือหาข้อบ่งชีการเป็นบุคคลสหรฐั (สาํหรบับุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)” และ “แบบสอบถามสาํหรบัตรวจสอบสถานะ 
FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” เพือนําส่งให้แก่ TSD ทงันี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่นําหุ้นฝากเข้าบญัชี 600 ในกรณีผู้จองซือไม่จดัทาํเอกสารตามที TSD กาํหนด หรือมี
ข้อบ่งชีว่าท่านอาจเป็นบุคคลอเมริกนั โดยผู้จองซือยินยอมให้จดัส่งใบหุ้นให้ผู้จองซือตามชือทีอยู่ทีระบุไว้ข้างต้นทางไปรษณียล์งทะเบียน และมอบหมายให้บริษัทฯ ดาํเนินการใด ๆ 
เพือทํา ให้การจดัทาํใบหุ้น และส่งมอบใบหุ้น ให้แก่ผู้จองซือภายใน 15 วนันับจากวนัปิดการจองซือหุ้น (บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีผู้ถือหุ้นสามญัไม่สามารถขายหุ้นสามญัที
ได้รบัจดัสรรได้ทนัวนัทาํการแรกของการซือขายหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) 

ในการจองซอืหุน้สามญัเพมิทุนในครงันี ขา้พเจา้  ได้รบัขอ้มลูสรุป (Executive Summary)  ไดร้บัหนังสอืชชีวน/Offering Memorandum ในรูปแบบ (   ) สงิพมิพ์  (   ) ขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสอ์นื 
(ระบุ)_______________________  ไม่ประสงคร์บัหนังสอืชชีวน/Offering Memorandum (ในกรณีทผีูจ้องซอืไม่ทําเครอืงหมายใดๆ ขอสงวนสทิธ ิถอืว่าผูจ้องซอืไม่ประสงคจ์ะรบัหนังสอืชี
ชวน/Offering Memorandum และไดร้บัขอ้มูลสรุป (Executive Summary) แลว้) 

สแกนเพือดาวน์โหลด  

หนังสือชีชวน 

กรอกใบจองซอื 
 ใบต่อ  เลข

ทะเบยีนผูถ้อืหุน้
เท่านัน 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  แบบ ก.  
สาํหรบัผู้ถือหุ้นเดิมของ TOP 



 

 

ในกรณีทจํีานวนเงนิทจีะชําระเงนิค่าจองซอื ตงัแต่ 100,000 บาทขนึไป หากผูร้บัผลประโยชน์ทแีทจ้รงิ* ไม่ใช่ผูจ้องซอื โปรดระบุผูร้บัผลประโยชน์ทแีทจ้รงิ ........................................................................................................ 
* ผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ทแีทจ้รงิ หมายถงึ บุคคลธรรมดาผูเ้ป็นเจา้ของทแีทจ้รงิหรอืมอีํานาจควบคุมการทําธุรกรรมของลูกคา้ หรอืบุคคลทลีูกคา้ทําธุรกรรมแทน รวมถงึบุคคลผูใ้ชอ้ํานาจควบคุมนิตบุิคคลหรอืผูท้มีกีารตกลงกนัทาง
กฎหมาย ตามกฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารตรวจสอบเพอืทราบขอ้เทจ็จรงิเกยีวกบัลูกค้าทเีกยีวขอ้ง 
ในกรณีทขีา้พเจา้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหุ้นหรอืไดร้บัการจดัสรรหุ้นไม่ครบตามจํานวนหุน้ทจีองซอื หรอืราคาเสนอขายสุดทา้ยตํากว่าราคาเสนอขายเบอืงต้น ขา้พเจา้ตกลงใหด้ําเนินการคนืเงนิค่าจองซอืหุ้นสามญัเพมิทุนโดยไม่มี
ดอกเบยี หรอืการชดเชยใด ๆ โดยวธิกีารดงัต่อไปนี (โปรดเลอืกเพยีง 1 ช่อง) (กรณีไม่ระบุ ถอืว่าใหด้ําเนินการคนืเงนิค่าจองซอืหุน้ดว้ยเชค็) 

 จ่ายเป็นเชค็ ขดีคร่อมสงัจ่ายเฉพาะในนามขา้พเจา้และจดัส่งตามทอียู่ทปีรากฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุ้นบรษิัทฯ ณ วนัท ี19 สงิหาคม  (วนักําหนดรายชอืผู้ถอืหุ้น (Record Date)) ทางไปรษณียล์งทะเบยีน ภายใน 10 วนั
ทําการนับจากวนัปิดการจองซอืหุน้ (การรบัเงนิคนืดว้ยเชค็ขดีคร่อม อาจมค่ีาธรรมเนียมทเีกยีวขอ้งซงึผูจ้องซอืตอ้งรบัผดิชอบ เมอืนําเชค็ไปเรยีกเกบ็เงนิ) 

  นําเขา้บญัชใีนชอืของขา้พเจา้ผ่านบญัชธีนาคาร................................................................... สาขา ................................................... เลขทบีญัช ี...............................................ประเภท  กระแสรายวนั  ออมทรพัย์
โดยจะตอ้งเป็นบญัชขีองธนาคารทกํีาหนดไว ้  ธนาคาร ไดแ้ก่ ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงศรอียุธยา จํากดั (มหาชน) ธนาคารกสกิร
ไทย จํากดั (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) และธนาคารยูโอบ ีจํากดั (มหาชน) เท่านัน (พรอ้มแนบสําเนาหน้าแรกของสมุดบญัชเีงนิฝากหรอื bank statement พรอ้มลงนามรบัรองสําเนาถูกตอ้ง)    
คาํเตือน กรณีทขีอ้มูลทผีู้จองซอืระบุไม่สมัพนัธ์กนัหรอืไม่ชดัเจน หรอืมไิด้แนบสําเนาหน้าแรกของสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์หรอืสําเนารายการเดนิบญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั (Statement) ตวัแทนรบัจองซอืหุ้นขอสงวนสทิธดิําเนินการให้
มกีารคนืค่าจองซอืหุ้นดว้ยเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสงัจ่ายในนามผู้จองซอืหุ้น ส่งไปรษณียล์งทะเบยีนตามทอียู่ทปีรากฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุ้นบรษิัทฯ ณ วนัท ี19 สงิหาคม   (วนักําหนดรายชอืผูถ้อืหุ้น (Record Date)) 
การประเมนิความเสยีงทยีอมรบัไดเ้พอืการจองซอืหุน้ (Suitability Test)  
กรณีผู้จองซือทีเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
1. ขา้พเจา้ไดผ้่านการทําแบบประเมนิ Suitability Test มาแลว้ไม่เกนิกว่า 2 ปี จากตวัแทนรบัจองซอืหุ้น และรบัทราบระดบัความเสยีงทยีอมรบัไดข้องขา้พเจา้แลว้ กรณีผูจ้องซอืยงัไม่เคยผ่านการทําแบบประเมนิ Suitability 

Test หรอืผูจ้องซอืไดผ้่านการทําแบบประเมนิ Suitability Test กบัตวัแทนรบัจองซอืหุน้มาแล้วเกนิกว่า 2 ปีก่อนวนัททํีาการลงทุน ผูจ้องซอืจะตอ้งจดัทําแบบประเมนิ Suitability Test ของหุน้สามญัเพมิทุนทจีะจองซอืใน
ครงันี 

2.  ขา้พเจา้รบัทราบระดบัความเสยีงของหุน้สามญัเพมิทุนทขีา้พเจา้จะจองซอืนีจากตวัแทนรบัจองซอืหุ้นแลว้ 
3.  ขา้พเจา้ไดผ้่านขนัตอนการดําเนินการทําความรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพอืทราบขอ้เทจ็จรงิเกยีวกบัลูกคา้ KYC/CDD และผ่านการศึกษาขอ้มูลในเอกสารสรุปขอ้มูลสําคญัของหลกัทรพัยห์รอืหนังสอืชชีวน/Offering 

Memorandum เป็นทเีรยีบรอ้ยแลว้ 
ทงันี หากผลการประเมนิ Suitability Test ของขา้พเจา้ตามขอ้ท ี1 ขา้งตน้หรอืผลประเมนิลงทุนในหุ้นสามญัเพมิทุนครงันีออกมาว่า ขา้พเจา้ไม่เหมาะสมกบัการจองซอืหุน้สามญัเพมิทุนในครงันี ขา้พเจา้ยงัยนืยนัและประสงค์ที
จะจองซอืหุน้สามญัเพมิทุนในครงันี และไดล้งลายมอืชอืเพอืยนืยนัในฐานะผูจ้องซอืดา้นล่าง โดยขา้พเจา้รบัทราบว่าการลงทุนในหุ้นสามญัเพมิทุนครงันีไม่เหมาะสมกบัระดบัความเสยีงทขีา้พเจา้ยอมรบัไดต้ามผลประเมนิ 
Suitability Test ดงันัน หากเกดิความเสยีหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นสามญัเพมิทุนนีต่อไปในอนาคต ตวัแทนรบัจองซอืหุ้น และ/หรอืผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายหลกัทรพัยไ์ม่มหีน้าทตีอ้งรบัผดิชอบ
ใด ๆ ทงัสนิ 
กรณีผูจ้องซอืทเีป็นนักลงทุนสถาบนัไดร้บัการยกเวน้การจดัทําแบบประเมนิ Suitability Test ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ท ีทธ. 35/2556 

ผู้จดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายและ/หรือตวัแทนรบัจองซือหุ้น สามารถปฏิเสธการจองซือ ใน
กรณีทีผู้จองซือยงัไม่มีประวติัการทาํ และไม่ยินยอมทํา Suitability Test หรือ ผู้จองซือรบัความเสียงตาม 

Suitability Test ได้ตาํกว่าหุ้นสามญัเพิมทุนนีและไม่ลงนามยอมรบัความเสียงของหุ้นสามญัเพิมทุนนี 

ลงชอื X .................................................................................................... ผูจ้องซอื 
(............................................................................... .............................................) 

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขา้พเจา้มใิช่บุคคลทถีูกจํากดัสทิธใินการไดร้บัการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพมิทุน (“บุคคลทีถกูจาํกดัสิทธิ”) หรอืผูถ้อืหุน้ทไีม่ไดร้บัสทิธใินการจองซอืหุ้นสามญัเพมิทุนให ้ตามรายละเอยีดทรีะบุ
ไวใ้นหนังสอืชชีวน/Offering Memorandum (แลว้แต่กรณี) และตามทกีฎเกณฑ์ทเีกยีวขอ้งกําหนด ทงันี ขา้พเจา้เขา้ใจและยอมรบัว่า หากขา้พเจา้เขา้ข่ายเป็นบุคคลทถีูกจํากดัสทิธหิรอืผู้ถอืหุ้นทไีม่ไดร้บัสทิธใินการจองซอืหุ้น
สามญัเพมิทุนตามทรีะบุไวใ้นขา้งต้น ขา้พเจา้จะไม่มสีทิธใินการจองซอืหุน้สามญัครงันี ทงันี การจองซอืและการชําระเงนิโดยผูจ้องซอืหุ้นตอ้งเป็นไปตามเงอืนไขตามทรีะบุไวใ้นหนังสอืชชีวน/Offering Memorandum เพอืการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามญัครงันี ผูจ้องซอืหุน้ตกลงและรบัทราบว่าผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย/ตวัแทนรบัจองซอืมสีทิธปิฏเิสธไม่รบัการจองซอืหากผูจ้องซอืหุ้นกระทําผดิเงอืนไขดงักล่าว และขา้พเจ้า
ยนิยอมและตกลงว่าจะจองซอืหุน้สามญัจํานวนทขีา้พเจา้ได้ระบุไวข้า้งตน้หรอืในจํานวนตามทผีูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย/ตวัแทนรบัจองซอืจดัสรรให ้และจะไม่ยกเลกิการจองซอืหุ้นสามญันี และยนิยอม
รบัคนืเงนิ ในกรณีทบีรษิัทฯ และ/หรอืผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย/ตวัแทนรบัจองซอืปฏเิสธการจองซอื ขา้พเจ้ายนิยอมผูกพนัตนเองตามเงอืนไขขอ้กําหนดและขอ้ความใดๆ ในหนังสอืชชีวน/Offering 
Memorandum รวมทงัในหนังสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ทมีอียู่แลว้ในขณะนี และ/หรอื ซงึจะแกไ้ขเพมิเตมิต่อไปในภายหน้าดว้ย 

ขา้พเจ้าตกลงและยนิยอมให้สถาบนัการเงนิ (รวมถึงบรษิัทหลกัทรพัย์ และ/หรอื นิติบุคคลอนืใด) ทขีา้พเจ้ามกีารทําธุรกรรมทางการเงนิ ส ามารถเปิดเผยขอ้มูลทเีกียวขอ้งกบัการแสดงตน และ/หรอื การระบุตวัตนของ
ขา้พเจ้ารวมถงึขอ้มูลเกียวกบัผู้รบัผลประโยชน์ทแีท้จรงิของขา้พเจา้ให้แก่ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย/ตวัแทนรบัจองซือ ทงันี เพอืปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงนิทเีกยีวขอ้ง และกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทมีอีานุภาพทําลายลา้งสูงทเีกยีวขอ้ง 
กรณีเป็นผู้จองซือทีไม่มีถินทีอยู่ในประเทสไทย (ไม่มีทีอยู่จดัส่งเอกสารตามทะเบียนผู้ถือหุ้นในประเทศไทย) 
ขา้พเจ้าขอรบัรองและรบัประกนัว่า (1) ขา้พเจ้า ( . ) มถีินทอียู่ สถานทตีงัอยู่ในหรอือาศยัอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา สหราชอาณาจกัร สงิคโปร์ จนี เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ สวติเซอร์แลนด์ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ ฮ่องกง 
เยอรมนั ออสเตรเลยี หรอืฝรงัเศส ทขีา้พเจา้สามารถรบัใบจองซอืฉบบันีและสามารถตอบรบัการเสนอขายเพอืใหไ้ดม้าซงึหรอืจองซอืหลกัทรพัยท์กีล่าวถึงในเอกสารฉบบันีไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย เนืองจากขา้พเจา้เป็นผูล้งทุน
สถาบนัซงึมคุีณสมบตัิตามทกํีาหนด (Qualified Institutional Buyer) หรอืนักลงทุนมอือาชพี (Professional Investor) หรอืผู้ลงทุนทมีคุีณสมบตัิ (Qualified Investor) (หรอืนักลงทุนประเภทอนืทมีสีทิธใินลกัษณะเดยีวกนั) ใน
ประเทศดงักล่าว หรอื ( . ) ขา้พเจา้เป็นบุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคล ซงึมถีนิทอียู่หรอืสถานทตีงัอยู่ในประเทศสหราชอาณาจกัร เนเธอรแ์ลนด ์นอรเ์วย์ เยอรมนั ซงึขา้พเจา้สามารถรบัใบจองซอืฉบบันีและทําคําสงัเพอืให้ได้มา
หรอืจองซอืหลกัทรพัยอ์า้งถึงในใบจองซอืฉบบันีภายใตข้อ้ยกเว้นทใีช้บงัคบัในเขตประเทศนันๆ และ (2) บรษิทัฯ มสีทิธโิดยชอบดว้ยกฎหมายในการส่งใบจองซอืฉบบันี รวมถงึเสนอและจดัสรรหลกัทรพัยท์กีล่าวถึงในเอกสาร
ฉบบันีใหแ้ก่ขา้พเจา้ โดยบรษิทัฯ มไิดม้หีน้าททีตีอ้งดําเนินการใด ๆ เพมิเตมิภายใตก้ฎหมายหรอืกฎเกณฑข์องประเทศดงักล่าว นอกจากทรีะบุไวโ้ดยชดัแจง้ในในหนังสอืชชีวน/Offering Memorandum (ซงึรวมถงึแต่ไม่จํากดั
เพยีงการยนืแบบแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย์ การจดทะเบยีนหรอืแจ้ง ตามกฎหมายหลกัทรพัยท์ใีช้บงัคบัของประเทศดงักล่าว) (3) ขา้พเจา้มไิดจ้องซอืหุน้ดว้ยวตัถุประสงคใ์นการเสนอขาย ขาย จําหน่าย 
หรอืส่งมอบหลกัทรพัยใ์ดๆ ทกีล่าวถึงในเอกสารฉบบันีภายใน หรอืเขา้ไปในประเทศอนืใด (4) ขา้พเจ้ามไิด้ตอบรบัหรอืปฏเิสธการจองซอืหลกัทรพัยท์กีล่าวถงึในเอกสารฉบบันีโดยปราศจากดุลยพนิิจของตนเอง ในนามของ 
หรอืสําหรบั หรอืเพอืประโยชน์ของบุคคลซงึมสีถานทตีงัอยู่ใน หรอือาศยัอยู่ในประเทศอนืใดทกีารกระทําดงักล่าวไม่ชอบดว้ยกฎหมายภายใตก้ฎหมายหรอืกฎเกณฑ์ทใีชบ้งัคบัของประเทศนัน ณ ขณะทใีบจองซอืฉบบันีสมบูรณ์ 
(5) ขา้พเจ้ารบัทราบ ให้คํารบัรอง คํารบัประกนั และตกลงตามทรีะบุไว้ใน Offering Memorandum และเอกสารแนบ 10 ของหนังสอืแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพมิทุนสําหรบัผูถ้ือหุ้นเดมิของบรษิัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) 
เฉพาะกลุ่มทมีสีทิธไิดร้บัการจดัสรรตามสดัส่วนการถอืหุน้ (6) โดยไม่มผีลกระทบต่อขอ้ความขา้งตน้ บรษิทัฯ และ/หรอืผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายและ/หรอืตวัแทนรบัจองซอืขอสงวนสทิธ ิ (แต่ไม่จําเป็น) 
ทจีะถอืว่าใบจองซอืเป็นโมฆะหาก (ก) ความปรากฏแก่บรษิัทฯ และ/หรอืผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายและ/หรอืตวัแทนรบัจองซอืว่าใบจองซอืดงักล่าวถูกจดัทําหรอืส่งมาจากอาณาเขตทไีม่ได้ระบุขา้งต้น 
หรอืบรษิทัฯ และ/หรอืผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายและ/หรอืตวัแทนรบัจองซอื เชอืว่าอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายทเีกยีวขอ้งของประเทศดงักล่าว หรอื (ข) ถูกจดัทําโดยมวีตัถุประสงคท์จีะยกเว้นคํารบัรอง
และและความตกลงรบัประกนัใด ๆ ขา้งตน้ (7) ขา้พเจา้รบัทราบว่า บรษิทัฯ จะยดึถอืตามคํารบัรองและคํายนืยนัทถีูกตอ้งและเป็นความจรงิของขา้พเจา้ดงัขอ้ความขา้งตน้นี 

การลงทุนในหุ้นมีความเสียงและก่อนตดัสินใจจองซือหุ้น ผูจ้องซือควรอ่านหนังสือชีชวน/Offering Memorandum 
หรือข้อมูลทีมีสาระตรงตามข้อมูลสรปุสาระสาํคญัของหลกัทรพัย ์(Executive Summary) อย่างรอบคอบก่อน

ตดัสินใจจองซือหุ้น 

 
ลงชอื X .................................................................................................... ผูจ้องซอื 
(............................................................................... .............................................) 

หลกัฐานการรบัฝากการจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”)  
แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทัฯ เฉพาะกลุ่มทีมีสิทธิได้รบัจดัสรรหุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้น (ผู้จองซือโปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้วย) 

วนัทจีองซอื     วนัท ี....................................... กนัยายน 2565                      เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __               ใบจองซอืเลขท ี..................................... 
ตวัแทนรบัจองซอืหุน้ ................................................................................... ไดร้บัเงนิจาก (ชอืตามใบจอง) .............................................................................................................. เพอืจองซอืหุน้
สามญัเพมิทุน จํานวน .......................................................... หุน้ รวมเป็นเงนิ .......................................................... บาท โดยชําระโดยชาํระเป็น  เงนิสด  เงนิโอน  เงนิโอนบาทเนต  

 เชค็/แคชเชยีรเ์ชค็ (เชค็ธนาคาร) /ดราฟท ์เลขทเีชค็ ...................................... ลงวนัท ี.........................................ธนาคาร .......................................... สาขา ......................................................... 
โดยหากผูจ้องซอืไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพมิทุน ใหด้ําเนินการ 

 ฝากหุน้สามญัเพมิทุนในนาม “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั เพอืผูฝ้าก” บรษิทั....................................................................................................................................... 
เลขทสีมาชกิผู้ฝาก ................................................. บญัชซีอืขายหลกัทรพัยเ์ลขท ี............................................... 

 ออกหุน้สามญัเพมิทุนในนาม “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั” โดยนําเขา้บญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขท ี600 เพอืขา้พเจา้   

เจา้หน้าทผีูร้บัมอบอํานาจ/ Authorized Officer ................................................................... 

 

 

 



 

 

 

 

 

BROKER 

ผู้ฝากเลขที 

Participant 

No. 

ชือบริษทั 

Company Name 

ผู้ฝากเลขที 

Participant 

No. 

ชือบริษทั 

Company Name 

002 
บริษทัหลกัทรพัย ์ทิสโก้ จาํกดั 

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 029 
บริษทัหลกัทรพัย ์กรงุศรี จาํกดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 
บริษทัหลกัทรพัย ์พาย จาํกดั (มหาชน) 
PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 030 

บริษทัหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 
บริษทัหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 032 
บริษทัหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที  จาํกดั (มหาชน) 
KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 
บริษทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จาํกดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 034 

บริษทัหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 
บริษทัหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 038 

บริษทัหลกัทรพัย ์บียอนด ์จาํกดั (มหาชน) 

BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 
บริษทัหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั 

CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD. 048 
บริษทัหลกัทรพัย ์ไอร่า จาํกดั (มหาชน)  
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

008 
บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จาํกดั  
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 050 

บริษทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จาํกดั  
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

011 
บริษทัหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 051 
บริษทัหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จาํกดั 

SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

013 
บริษทัหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 052 
บริษทัหลกัทรพัย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  

014 
บริษทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน)  
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 200 

บริษทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 
บริษทัหลกัทรพัย ์คิงส์ฟอรด์ จาํกดั (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 213 

บริษทัหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท์ จาํกดั 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

016 
บริษทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 221 

บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรช์นั พารท์เนอร ์จาํกดั (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

019 
บริษทัหลกัทรพัย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกดั 

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 224 
บริษทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

022 
บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั 

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 230 
บริษทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จาํกดั 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
บริษทัหลกัทรพัย ์อินโนเวสท์ เอกซ์ จาํกดั (เดิมชือ บริษทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั) 
INNOVESTX SECURITIES CO., LTD. (formerly, SCB SECURITIES COMPANY LIMITED) 248 

บริษทัหลกัทรพัย ์กรงุไทย เอก็ซ์สปริง จาํกดั 

KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED 

026 
บริษทัหลกัทรพัย ์ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 924 

บริษทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จาํกดั (มหาชน)  
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

027 
บริษทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

SUB BROKER 

236 
ธนาคารทิสโก้ จาํกดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 243 

บริษทัหลกัทรพัย ์เพือธุรกิจหลกัทรพัย ์จาํกดั (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

257 
บริษทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จูเลียส แบร ์จาํกดั 

SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED 245 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 

301 
ธนาคารซิตีแบงก์ เอน็.เอ. (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES 330 

ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้แบงกิงคอรป์อเรชนั จาํกดั (เพือตราสารหนี) 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

302 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 334 

บริษทัหลกัทรพัย ์เพือธุรกิจหลกัทรพัย ์จาํกดั (มหาชน) (คสัโตเดยีน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

303 
ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) (ผู้รบัฝากทรพัยสิ์น) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 336 

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

304 
ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้ แบงกิง คอรป์อเรชนั จาํกดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK 337 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 
ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  339 

ธนาคารทิสโก้ จาํกดั (เพือรบัฝากทรพัยสิ์น) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

308 
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) (เพือรบัฝากทรพัยสิ์น) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 340 

ธนาคารเจพีมอรแ์กน เชส (เพือค้าตราสารหนี) 
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

312 
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 343 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

316 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 350 

บริษทัหลกัทรพัย ์สยามเวลธ์ จาํกดั  
SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED  

320 
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรงุเทพฯ - เพือรบัฝากทรพัยสิ์น  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES   351 

บริษทัหลกัทรพัย ์เวล็ธ์เมจิก จาํกดั 
WEALTH MAGIK SECURITIES CO.,LTD 

328 
ธนาคารกรงุศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 425 

ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) (เพือลูกค้า) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

329 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED    

 



เรือ่ง 

  

subject:  

แจง้เตอืนการใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน (XB)  

บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) (TOP) 

Notification of the Other Benefit (XB) of TOP 

       ตามทีท่า่นไดฝ้ากหลักทรัพยดั์งกลา่วขา้งตน้ไวก้ับ บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากัด (มหาชน) บรษัิทฯ ขอเรยีนแจง้ใหท้า่นทราบวา่ 
      We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows. 
 

 

  

 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
 THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED 

  TOP 

 วันขึน้เครือ่งหมายเพือ่รับสทิธปิระโยชน ์(X-Date)   XB    18/08/2022 

 วันปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (Bookclosing Date)   22/08/2022 

 อัตราสว่น (ratio)   

              หุน้สามัญเดมิ (Old) : หุน้สามัญใหม ่(New) 
  11.7681 : 1 

 ราคาหน่วย/หุน้/บาท (Baht per share) 
  52 - 54 ราคาเสนอขายสดุทา้ยจะแจง้ใหท้ราบในวันที ่
20/09/2022   

 ก าหนดวันจองซือ้ระหวา่งวันที ่(Subscription Period)     09/09/2022 - 16/09/2022 

 ณ วันปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้ ท่านมหีุน้ฝากไวกั้บบรษัิทฯ   
 (Your existing shares as bookclose date) 

  .......(2).......   หุน้ (shares) 

 ถา้ทา่นมอบหมายใหบ้รษัิทฯ น าสง่เอกสารการจองซือ้ฯ เพือ่ใชส้ทิธ ิ

 ในการจองซือ้ฯ ท่านตอ้งน าสง่เอกสารดังต่อไปนี้ใหบ้รษัิทฯ 
 (Documents Required) 

1. ใบจองซือ้ฯ 
(Registration Form) 

2. เช็คช าระการจองซือ้ หรอืใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามทีร่ะบใุนใบจองฯ 
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน รับรองส าเนาถกูตอ้ง 
(Certified true copy of the identification card or passport) 

 

 

  ตดิตอ่ภายในวนัที ่(contact within) 
 

          09/09/2022 
 

 

**เพิม่เตมิ (Remark) : สามารถการจองซือ้ผา่นระบบ
ออนไลน์บนเวบ็ไซต ์https://ero.scbs.com 

 





 

 

 

 

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพมิทุน 

สาํหรับผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัท ไทยออยล์ จาํกัด (มหาชน) 

เฉพาะกลุ่มทมีีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันจองซือตังแต่วันท ี9 - 16 กันยายน 2565 

(รวมทงัสนิ  วนั) 
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รายละเอียดวิธีการจองซือ และการชําระเงินค่าจองซือหุ้นสามัญ ของ
บริษัท ไทยออยล์ จาํกัด (มหาชน) สําหรับผู้ ถือหุ้นเฉพาะกลุ่มทีมีสิทธิ

ได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น 
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บริษัท ไทยออยล์ จาํกัด (มหาชน)  
 

 

รายละเอียดวิธีการจองซือ และการชําระเงนิค่าจองซือหุ้นสามัญเพมิทุน 

ของบริษัท ไทยออยล์ จาํกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
สําหรับผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มทีมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สแกนเพือดาวน์โหลดหนังสือชีชวน 
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วิธีปฏิบตัิและเงือนไขในการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนของ 
บริษัท ไทยออยล์ จาํกัด (มหาชน)  

ทเีสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทัฯ เฉพาะกลุ่มทมีีสทิธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น 

1. วิธีการจองซือ ระยะเวลาจองซือ และการชําระเงนิค่าจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน  

1.1 การจองซือผ่านช่องทางออนไลน์ (Electronic Rights Offering) (“ระบบ E-RO”) และการชําระเงินค่าจองซือ 

สามารถทํารายการผ่านระบบ E-RO ตังแต่เวลา 08.30 น. ของวันที 9 กันยายน 2565 ถึง เวลา 16.00 น. ของวันที 16 

กันยายน 2565 โดยสามารถดําเนินการได้ตลอด 24 ชวัโมง สําหรับการชําระเงินค่าจองซือตามทีระบุไว้ในข้อ 5 ของเอกสาร
ฉบบันี 

1.2 การจองซือผ่านตวัแทนรับจองซือ ด้วยใบจองซือ (Hard Copy) และการชําระเงินค่าจองซือ 

สามารถทํารายการจองซือโดยวิธีการกรอกรายละเอียดในใบจองซอื (Hard Copy) พร้อมยืนหลกัฐานการชําระเงินค่าจองซือ 
และเอกสารประกอบการจองซือได้ตงัแต่วนัที 9 กันยายน 2565 และวันที 12 กันยายน ถึงวันที 16 กันยายน 2565 ตงัแต่
เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. (รวมทงัสิน 6 วนัทําการ) โดยการชําระเงินค่าจองซือตามทีระบไุว้ในข้อ 5 ของเอกสารฉบบั
น ี

2. สถานทียืนใบจองซือ หลักฐานการชําระเงินค่าจองซือ และเอกสารประกอบการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนของ
บริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้แต่งตงับริษัทหลกัทรัพย์  ไทยพาณิชย์ จํากดั เป็นตวัแทนในการรับจองซอืหุ้นสามญัเพิมทนุของบริษัทฯ (“ตัวแทน
รับจองซือ”) ทีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มทมีีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้น ตามที
มีรายชือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที 19 สิงหาคม 2565 (วันกําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

(Record Date)) (“ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มทีมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น” หรือ “ผู้
จองซือ”)  
โดยผู้จองซือแต่ละรายสามารถจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุของบริษัทฯ ได้ 2 วิธี ได้แก่ 

2.1 จองซือหุ้นสามญัเพิมทุนผ่านช่องทางออนไลน์ บนเว็บไซต์ https://ero.scbs.com ตามทีระบไุว้ในข้อ 4 การจองซอืหุ้น
สามญัเพิมทนุผ่านระบบ E-RO ของเอกสารฉบบันี 

2.2 ยืนใบจองซือ หลักฐานการชําระเงินค่าจองซือ และเอกสารประกอบการจองซือ ได้ทีตัวแทนรับจองซือ ตามทีอยู่
ด้านล่างนี 

ชือ บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จาํกัด (เดิมชือ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จาํกัด) 

ทีอยู่ สํานกังานใหญ่ เลขที 19 อาคาร 3 ชนั 2 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท์ 0-2949-1999 
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ทังนี งดรับใบจองซือและเอกสารประกอบการจองซือทางไปรษณีย์ หรือห้ามฝากผ่านสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ 
จาํกัด (มหาชน) ทวัประเทศ 

 

3. วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ 

ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มทีมีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้น จะได้รับสิทธิจองซือหุ้นสามญัเพิมทุน
ของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 11.7681 หุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ (รายละเอียด
ปรากฏตามใบรับรองการจองซือหลกัทรัพย์ ซึงออกโดยบริษัทศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ("ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์") (สิงทีส่งมาด้วย 2)) (ในกรณีทีมีเศษของหุ้นทีเกิดจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุน ให้ปัดเศษของหุ้นดงักล่าว
ทิงทงัจํานวน) โดยผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มทีมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นอาจแสดงความ
จํานงทีจะจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษัทฯ ในครังนีตามสิทธิทีได้รับ หรือเกินกว่าสิทธิทีได้รับ หรือน้อยกว่าสิทธิทีได้รับ 
หรือสละสิทธิไม่จองซอืหุ้นสามญัเพิมทนุในครังนกี็ได้ 

ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มทีมีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้น สามารถตรวจสอบราคาจองซือที
ราคาสงูสดุของราคาเสนอขาย และอตัราส่วนการใช้สิทธิได้ทีเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaioilgroup.com)  

และเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)  
 

ทงันี ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มทีมีสิทธิได้รับจดัการสรรหุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้น ทีแสดงความจํานงจองซือหุ้น
สามญัเพิมทนุเกินกว่าสิทธิ จะได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุทีแสดงความจํานงจองซอืเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมือมีหุ้นสามญั
เพิมทุนทีเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มทีมีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้นที
ได้จองซือตามสิทธิครบถ้วนทงัหมดแล้วเท่านนั โดยหลกัเกณฑ์สําหรับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุเกินกว่าสิทธิมีดงัต่อไปนี 

3.1 กรณีทมีีหุ้นสามัญเพิมทุนทเีสนอขายเหลือมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นทจีองซือเกินกว่าสิทธิ 

ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มทีมีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้น ทีแสดงความจํานงจองซือหุ้น
สามญัเพิมทนุของบริษัทฯ เกินกว่าสิทธิแต่ละราย จะได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนตามจํานวนทีแสดงความจํานง
ทงัจํานวน (ในกรณีทีมีเศษของหุ้นทีเป็นทศนิยมทีเกิดจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 

เฉพาะกลุ่มทีมีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นดงักล่าวทิงทงัจํานวน) 

3.2 กรณีทมีีหุ้นสามัญเพิมทุนทเีสนอขายเหลือน้อยกว่าหุ้นทจีองซือเกินกว่าสิทธิ 

ในกรณีทียงัมีหุ้นสามญัเพิมทุนคงเหลือหลงัจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มทีมีสิทธิได้รับการ
จดัสรรหุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้นทีได้จองซือตามสิทธิครบถ้วนทงัหมดแล้ว ให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุคงเหลือดงักล่าว
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มทีมีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้นทีแสดงความจํานงจองซอื
หุ้นสามญัเพิมทุนเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซงึยงัได้รับการจดัสรรไม่ครบตามจํานวนหุ้นสามญัเพิมทนุทีแสดงความจํานง
จองซือเกินกว่าสิทธิของผู้จองซือแต่ละราย ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ของผู้ทีแสดงความจํานงจองซือหุ้น
สามัญเพิมทุนเกินกว่าสิทธิรายดงักล่าว (ในกรณีทีมีเศษของหุ้นทีเกิดจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มทีมีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นดงักล่าวทิงทงัจํานวน) 
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ทงัน ีให้ดําเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุทีคงเหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มทีมีสิทธิได้รับการจดัสรร
หุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นทีแสดงความจํานงจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนเกินกว่าสิทธิทีได้รับตามวิธีการในข้อ 3.2 นี
จนกระทงัไม่มีหุ้นสามญัเพิมทนุเหลือจากการจดัสรร หรือไม่สามารถจดัสรรได้อีกเนืองจากเป็นเศษของหุ้น 

การจดัสรรหุ้นในส่วนทีเหลือจากจํานวนทีจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มทีมีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นตาม
สดัส่วนการถือหุ้น (หากมี) นนั จะเสนอขายให้แก่นกัลงทุนสถาบนัและประชาชนทวัไป ทงันี ขึนอยู่กับดุลพินิจของบริษัทฯ 
และผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลพินิจพิจารณาไม่เสนอขาย หรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
เฉพาะกลุ่มทีมีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้นรายใด หากการเสนอขายหรือจดัสรรหุ้นดงักล่าวทําให้ หรืออาจ
เป็นผลให้  

(1) เป็นการกระทําขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบงัคบัใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ หรือ  

(2) บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าทีต้องปฏิบัติหรือต้องดําเนินการใด ๆ ตามกฎหมายต่างประเทศ นอกเหนือไปจากทีต้อง
ดําเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ทีเกียวข้องกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ของประเทศไทย หรือ 

(3) ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ หรือเงือนไขทีกําหนดในการเสนอขายหรือจดัสรรหุ้น ทงันี บริษัทฯ อาจเสนอขาย
หรือจดัสรรหุ้นให้แก่ ผู้ลงทนุหรือผู้จองซือทีมีสิทธิได้รับการจดัสรรรายใดรายหนึงเป็นการเฉพาะก็ได้ ภายใต้ข้อยกเว้น
ทีมีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศทีมีผลใช้บงัคบัอยู่และสามารถดําเนินการได้ในเวลานนั 

ทงันี การดําเนินการจัดสรรดังกล่าวอยู่ภายใต้ดุลพินิจของบริษัทฯ ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และ/หรือ
ตัวแทนรับจองซือ โดยอาจพิจารณาเปลียนแปลงวิธีการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามญัดงักล่าวได้ตามความเหมาะสม โดยจะต้อง
เป็นไปตามกฎหมายทีเกียวข้อง  

4. วิธีการจองซือและการชําระเงนิค่าจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน 

เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลียนแปลงเป็นอย่างอืนจากตัวแทนรับจองซือหุ้น ในกรณีทีเกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจํากัดในการ
ดําเนินการ ซงึรวมถึงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือโควิด-19 และ/หรือการดําเนินการตามมาตรการของหน่วยงานรัฐเพือ
ป้องกนัการระบาดของโรคติดเชือโควิด-19 ทงัน ีตวัแทนรับจองซือหุ้นขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายละเอียดเกียวกบัวิธีการ
จองซือและรายละเอียดทีเกียวข้องตามความเหมาะสม ผู้จองซือสามารถจองซือหุ้นผ่านช่องทางออนไลน์ (ระบบ E-RO) บน
เว็บไซต์ https://ero.scbs.com หรือจองซือหุ้นได้ทีสํานกังานใหญ่ของตวัแทนรับจองซือหุ้น ตามทีระบุไว้ในข้อ 2. โดยมีตวัอย่าง
วิธีการจองซือ ดงันี 

(ก) ผู้จองซือจะต้องจองซือหุ้นสามญัขนัตําจํานวน 1 หุ้น และจะต้องเพิมเป็นจํานวนทวีคณูของ 1 หุ้น 

(ข) ผู้จองซือทุกรายจะต้องปฏิบตัิตามวิธีการดงัต่อไปนีอย่างเคร่งครัด ผู้จองซือจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือในใบจอง
ซือหุ้นสามญั (แบบ ก. สําหรับผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ) หรือกรอกข้อมลูการจองซือผ่านระบบออนไลน์ (Online) ให้ถกูต้อง
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ครบถ้วนและชดัเจน ตามเงือนไขและวิธีการทีตวัแทนรับจองซือหุ้นกําหนด ในกรณีทีผู้จองซือมีบญัชีซอืขายหลกัทรัพย์อยู่
และต้องการนําหุ้นทีได้รับการจัดสรรฝากเข้าบัญชีซือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว  ชือผู้จองซือจะต้องเป็นชือเดียวกันกับชือ
เจ้าของบญัชีซือขายหลกัทรัพย์เท่านนั โดยผู้จองซือสามารถเลือกจองซอืหุ้นตามวิธีการจองซือหุ้นสามญั ดงัต่อไปนี 

4.1 การจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนผ่านช่องทางออนไลน์ (ระบบ E-RO) 

เฉพาะผู้จองซือทีมีเบอร์โทรศพัท์มือถือทีจดทะเบียนในประเทศไทย และอีเมล โดยผู้จองซอืดงักล่าวจะต้องเป็นผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ทีมีรายชืออยู่ ณ วนักําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุ (Record Date) และมี
ลกัษณะใดลกัษณะหนึงดงัน ี(รายละเอียดเพิมเติมเป็นไปตามข้อสงวนสิทธิทีบริษัทฯ กําหนด)   

4.1.1 เป็นผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลทีมีถินทีอยู่ในประเทศไทย หรือ  
4.1.2 เป็นนกัลงทนุสถาบนัทีมีถินทีอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร สิงคโปร์ จีน เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ 

สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฮ่องกง เยอรมนั ออสเตรเลีย ฝรังเศส หรือ 

4.1.3 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทีมีถินทีอยู่ในประเทศสหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ เยอรมัน   
ฝรังเศส  

ทงัน ีรวมถึงประเทศอืนๆ ตามทีบริษัทฯ อาจกําหนดและแจ้งให้ทราบเพิมเติมในภายหลงั (ถ้ามี)  
(รายละเอียดเพิมเติมเป็นไปตามข้อสงวนสิทธิทีบริษัทฯ กําหนด)   

โดยการจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุผ่านช่องทางออนไลน์ (ระบบ E-RO) มีขนัตอนดงันี 

 

(1)  ผู้จองซือจําเป็นต้องยืนยนัสถานะของท่านสําหรับการตรวจสอบสิทธิ และ/หรือ การจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุของ
บริษัทฯ ทีเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มทีมีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้น 

ทงัน ีผู้ใช้งานทกุท่านโปรดดูหมายเหตดุ้านล่างประกอบเพิมเติมด้วยในทกุกรณี 
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ข้อบน:  ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นทีไม่ได้รับสิทธิในการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน   

ข้อล่าง: ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิในการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน และประสงค์จะทํา
รายการกรณีใดกรณีหนึงดังนี  

(1) ตรวจสอบสิทธิในการจองซือเท่านัน (ไม่ต้องใช้เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล) หรือ 

(2) ตรวจสอบสิทธิและจองซือหุ้ นสามัญเพิมทุนผ่านระบบ E-RO (ต้องมีเบอร์
โทรศัพท์มือถือทีจดทะเบียนในประเทศไทย และอีเมลสําหรับใช้ในระบบ E-RO และ
ในกรณีของนิติบุคคลจะต้องมีบัญชีซอืขายหลักทรัพย์ทเีปิดในนามนิติบุคคลดังกล่าว) 

หมายเหตุ 

1. “ผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิในการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน” หมายถึง ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ทีมีรายชืออยู่ ณ วนั
กําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน (Record Date) และมีลักษณะใด
ลกัษณะหนึงดงัน ี 

(1)   เป็นผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลทีมีถินทีอยู่ในประเทศไทย หรือ  
(2)   เป็นนักลงทุนสถาบันทีมีถินทีอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ จีน 

เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฮ่องกง เยอรมนั ออสเตรเลีย ฝรังเศส 
หรือ 

(3)   เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทีมีถินทีอยู่ในประเทศสหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ 
เยอรมนั   ฝรังเศส  

ทงัน ีรวมถึงประเทศอืนๆ ตามทีบริษัทฯ อาจกําหนดและแจ้งให้ทราบเพิมเติมในภายหลงั (ถ้ามี)  
(รายละเอียดเพิมเติมเป็นไปตามข้อสงวนสิทธิทีบริษัทฯ กําหนด)   

ดังนนั ผู้ ถือหุ้นทีไม่เข้าลักษณะตามทีกล่าวมาจะถือเป็น “ ผู้ถือหุ้นทีไม่ได้รับสิทธิในการจองซือหุ้น
สามัญเพิมทุน” 

2. ผู้ ถือหุ้ นทีไม่สามารถทํารายการจองซือหุ้ นสามัญเพิมทุนผ่านระบบ E-RO เนืองจากไม่มีเบอร์
โทรศพัท์มือถือทีจดทะเบียนในประเทศไทย และ/หรืออีเมล ท่านยงัคงสามารถจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุ
โดยการยืนใบจองซือ หลักฐานการชําระเงินค่าจองซือ และเอกสารประกอบการจองซือ ได้ที บริษัท
หลกัทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จํากัด (เดิมชือ บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด) สํานกังานใหญ่ เลขที 
19 อาคาร 3 ชนั 2 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0-2949-1999 (ท่านสามารถศึกษาข้อมลูเพิมเติมในการจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนในกรณีนีได้
จากเอกสาร “รายละเอียดวิธีการจองซือและการชําระเงินค่าจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท ไทย
ออยล์ จํากัด (มหาชน) สําหรับผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มทีมีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นตามสดัส่วน
การถือหุ้น” ทีบริษัทฯ ได้มีการจดัส่งให้ท่านไปเรียบร้อยแล้ว) 
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3. สําหรับผู้ ถือหุ้นทีเป็นนักลงทุนสถาบันทีมีถินทีอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึงใช้สิทธิจองซือหุ้น
สามญัเพิมทุนผ่านระบบ E-RO บริษัทฯ สงวนสิทธิทีจะจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนให้ท่านเฉพาะในกรณีที
ท่านได้ยืนหนังสือรับรองของผู้ลงทุน (สําหรับผู้ถือหุ้นเดิมทีมีถินทีอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา) 
ตามแบบฟอร์มทีกําหนดไว้ รายละเอียดปรากฏตาม สิงทีส่งมาด้วย 9 ของหนังสือแจ้งสิทธิการได้รับ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนทีบริษัทฯ จดัส่งให้แก่ท่านไว้แล้ว โดยขอให้ท่านลงนามครบถ้วนถูกต้อง และยืน
ให้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จํากดั (เดิมชือ บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั) สํานกังาน
ใหญ่ ก่อนสินสดุระยะเวลาจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุทีบริษัทฯ กําหนดไว้   

(2) โดยหากท่านเลือกข้อความด้านล่าง ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิในการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน และ
ประสงค์จะทํารายการตรวจสอบสิทธิในการจองซือ และ/หรือ จองซือหุ้นสามัญเพิมทุนผ่านระบบ E-

RO จะปรากฎข้อกําหนดและเงือนไขการใช้บริการจองซือหลกัทรัพย์ผ่านระบบ E-RO โดยกดปุ่ ม “ยืนยัน” เพือ
ดําเนินการตรวจสอบสิทธิ และ/หรือ จองซือหุ้นสามญัเพิมทนุผ่านระบบ E-RO (การจองซือผ่านระบบ E-RO ต้อง
มีเบอร์โทรศพัท์มือถือทีจดทะเบียนในประเทศไทย และอีเมล หากผู้จองซอืไม่มีเบอร์โทรศพัท์มือถือทีจดทะเบียน
ในประเทศไทย และอีเมล จะต้องดําเนินการจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุทีบริษัทหลกัทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จํากดั 
(เดิมชือ บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด) สํานกังานใหญ่ ในฐานะตวัแทนรับจองซือหุ้น ตามทีระบใุนหวัข้อ 
2.2 ของเอกสารฉบบันี) 

(3)  ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มทีมีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้น สามารถตรวจสอบสิทธิที
ได้รับการจดัสรรหุ้นตามวนักําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (Record Date) ซึงสามารถตรวจสอบสิทธิทีได้รับ
การจดัสรรตงัแต่ประมาณวนัที 7 กนัยายน 2565 โดย (1) กรอกหมายเลขบัตรประจาํตัวประชาชน (สําหรับ
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือเลขทีหนังสือเดินทาง (สําหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติอืน) หรือเลข
ทะเบียนนิติบุคคล (สําหรับนิตบิุคคล) และ (2) กรอกตัวเลขตามทเีหน็ในภาพ หลงัจากนนักดปุ่ ม “ยืนยัน”  

ตัวอย่างการตรวจสอบสิทธิการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน 
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(4) ผู้จองซือจะทราบเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น จํานวนหุ้นทีสามารถจองซือได้ตามสิทธิ ณ วนักําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ (Record Date) จากใบรับรองการจองซือหลกัทรัพย์ทีได้ออกโดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (สิงทีส่งมาด้วย 
2) ซงึสามารถทําการจองซือได้โดยกดปุ่ ม “จอง”  

(5) ผู้จองซือสามารถเลือกสแกน QR Code เพือชําระเงินผ่านระบบ Internet Banking/ Mobile Banking หรือเลือก
ชําระเงินแบบ Bill Payment ผ่านสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์  

 

(6) ผู้จองซือเลือกฝากหุ้นทีจะได้รับการจดัสรรเพียง 1 ช่องทาง ได้แก่ 
o ฝากหุ้นทีได้รับการจดัสรรเข้าบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ทีผู้จองซือเปิดบญัชีซอืขายหลกัทรัพย์ไว้ 

o เข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 (Issuer Account) (สําหรับบคุคลธรรมดาเท่านนั) 
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ในกรณีของนิติบคุคลจะต้องมีบญัชีซอืขายหลกัทรัพย์ทีเปิดในนามนิติบคุคลดงักล่าว หากนิติบคุคลไม่มีบญัชี
ซือขายหลกัทรัพย์ หรือจําเป็นต้องเลือกฝากหุ้นเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 (Issuer 

Account) นิติบคุคลดงักล่าวจะต้องจองซอืหุ้นสามญัเพิมทนุทบีริษัทหลกัทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จํากดั (เดิม
ชือ บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั) (สํานกังานใหญ่) ในฐานะตวัแทนรับจองซือ ตามทีระบไุว้ในข้อ 2.2  

 

สําหรับบุคคลธรรมดา: ผู้จองซือทีเลือกฝากหุ้นเข้าบัญชีของบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 (Issuer 

Account) จะต้องกรอกแบบสอบถามเพือหาข้อบ่งชกีารเป็นบคุคลสหรัฐฯ   

 

(7) ผู้จองซือเลือกข้อมลูการคืนเงินค่าจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุ ในกรณีทีไม่ได้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์หรือได้รับการ
จดัสรรไม่ครบตามจํานวนทีจองซือหรือชําระเงินเกินกว่าหลกัทรัพย์ทีจองซือ โดยผู้จองซือจะต้องเลือกช่องทาง
การคืนเงินเพียง 1 ช่องทาง ได้แก่  

  โอนเงนิผ่านระบบอัตโนมัติ (ATS): ผู้จองซือจะต้องระบบุญัชีธนาคาร (ตามทีตวัแทนจองซือกําหนด) และ
กรอกเลขทีบญัชีธนาคารให้ถกูต้อง หรือ 

  จ่ายคืนเป็นเช็ค (ขีดคร่อมสังจ่ายในนามผู้จองซือ): ซงึบริษัทหลกัทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จํากดั (เดิมชือ 
บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั)ในฐานะตวัแทนรับจองซือจะจดัส่งเช็คตามทีอยู่ทีปรากฏในฐานข้อมูลผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 10 วันทําการนับจากวันสินสุดระยะเวลาการจองซือ กดปุ่ ม 
“ยืนยันการจอง” เพือเข้าสู่ขนัตอนยืนยนัการจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุ  
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(8) ผู้จองซือตรวจสอบข้อมลูและยืนยนัการจองซือด้วย OTP โดยกรอกเบอร์โทรศพัท์มือถือทีจดทะเบียนในประเทศ
ไทย และกรอกรหสั OTP ทีได้รับ 

ทงันี สําหรับผู้จองซือทีมีบัญชีซือขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จํากัด (เดิมชือ บริษัท
หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด)  ระบบจะขึนเบอร์โทรศัพท์มือถือทีท่านได้ทําการลงทะเบียนไว้กับบริษัท
หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จํากัด (เดิมชือ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด)  ในกรณีทีท่านมีการ
เปลียนแปลงเบอร์โทรศพัท์มือถือทีเคยได้ลงทะเบียนไว้ กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จํากัด 

(เดิมชือ บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั) โทร.  - -  ตามทีระบไุว้ในข้อ 2.2    

 

(9) เมือทํารายการผ่านระบบ E-RO เรียบร้อยแล้ว ผู้ จองซือจะได้รับอีเมลยืนยันการทํารายการจากระบบ E-RO  
โดยอีเมลดงักล่าวเป็นแค่อีเมลยืนยนัการทํารายการจองซือเท่านนั 
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(10) ผู้จองซือตรวจสอบสถานะการจองซือ โดยสถานะการจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุจะแสดงเป็น รอการชําระเงิน 

 

(11) ผู้ จองซือจะต้องทําการชําระเงินค่าจองซือผ่านช่องทางทีเลือกไว้ (ตามทีระบุไว้ตามขันตอนในข้อ (5))  
ซึงรายการจองซือหุ้ นสามัญเพิมทุนจะสมบูรณ์  ก็ต่อเมือสถานะการจองเปลียนเป็น “จัดสรรเรียบร้อย” 

 

 

4.2 การจองซือโดยการกรอกรายละเอียดในใบจองซอื (Hard Copy) 
 

(1) สําหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 

เนืองด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือโควิด-19 ตวัแทนรับจองซือหุ้นแนะนําให้ผู้จองซือทีมีรายชือตามที
ปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัที 19 สิงหาคม 2565 ทีมีเบอร์โทรศพัท์มือถือทีจดทะเบียนใน
ประเทศไทย สําหรับรับรหัส OTP และอีเมลสําหรับใช้ในการจองซือผ่านช่องทางออนไลน์ (ระบบ E-RO) โดยใน
กรณีของนิติบคุคลจะต้องมีบญัชีซอืขายหลกัทรัพย์ทีเปิดในนามนิติบคุคลดงักล่าว ดําเนินการจองซือผ่านช่องทาง
ออนไลน์ (ระบบ E-RO) บนเว็บไซต์ https://ero.scbs.com เพือความสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็วในการทํา
รายการของท่าน และสําหรับ ผู้จองซือทีมีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้น ทีไม่มีเบอร์โทรศพัท์มือถือ
ทีจดทะเบียนในประเทศไทย สําหรับรับรหัส OTP และไม่มีอีเมลสําหรับใช้ในระบบ E-RO และในกรณีของนิติ
บคุคลทีไม่มีบญัชีซอืขายหลกัทรัพย์ทีเปิดในนามนิติบคุคลดงักล่าว สามารถจองซือได้ทีสํานกังานใหญ่ของตวัแทน
รับจองซือหุ้น ทงันี ตวัแทนรับจองซือหุ้นขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายละเอียดเกียวกับวิธีการจองซือและ
รายละเอียดทีเกียวข้องตามความเหมาะสม 

ผู้จองซือสามารถจองซือได้ทีสํานกังานใหญ่ของตวัแทนรับจองซอืหุ้น ตามทีระบไุว้ในข้อ 2.2 ภายในระยะเวลาการ
จองซือตงัแต่วนัที 9 กันยายน 2565 และวันที 12 กันยายน ถึงวันที 16 กันยายน 2565 ตงัแต่ เวลา 09.00 น. ถึง
เวลา 16.00 น. ผู้ จองซือจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขทีตัวแทนรับจองซือหุ้นได้
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จัดเตรียมไว้ โดยผู้ จองซือทุกรายจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนีอย่างเคร่งครัด ผู้ จองซือจะต้องกรอก
รายละเอียดการจองซือในใบจองซือหุ้นสามญั (แบบ ก. สําหรับผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ) ให้ถูกต้องครบถ้วนและ
ชดัเจนพร้อมลงนาม หากผู้จองซือเป็นนิติบคุคล ใบจองซือจะต้องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามผกูพนัของนิติบคุคล
นนัพร้อมประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

ทงันี ผู้จองซือจะต้องแนบใบรับรองการจองซือหลกัทรัพย์ (ถ้ามี) ซึงเป็นเอกสารแจ้งสิทธิการจองซือหุ้นซงึออกโดย
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ จองซือจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซือตามทีระบุไว้ในข้อ 6.3.1 - 6.3.4 

(แล้วแต่กรณี) 

(2) สําหรับผู้ลงทุนสถาบัน และผู้จองซือประเภทนิติบุคคลทีมอบอํานาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ 

(Custodian) เป็นผู้ดาํเนินการจองซือแทน 

ผู้จองซือสามารถจองซือได้ทีสํานกังานใหญ่ของตวัแทนรับจองซือหุ้น ตามทีระบไุว้ในข้อ 2.2. ภายในระยะเวลาการ
จองซือตงัแต่วนัที 9 กันยายน 2565 และวันที 12 กันยายน ถึงวันที 16 กันยายน 2565 ตงัแต่ เวลา 09.00 น. ถึง
เวลา 16.00 น.  ผู้ จองซือจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบ หลักเกณฑ์  วิธีการและเงือนไขทีตัวแทนรับจองซือหุ้ นได้
จัดเตรียมไว้ โดยผู้ จองซือทุกรายจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนีอย่างเคร่งครัด ผู้ จองซือจะต้องกรอก
รายละเอียดการจองซือในใบจองซือหุ้นสามญั (แบบ ก. สําหรับผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ) ให้ถูกต้องครบถ้วนและ
ชดัเจนพร้อมลงนาม โดยใบจองซือจะต้องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพนัของนิติบุคคลนนัพร้อมประทบัตรา
สําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

ทงันี ผู้จองซือจะต้องแนบใบรับรองการจองซือหลกัทรัพย์ (ถ้ามี) ซึงเป็นเอกสารแจ้งสิทธิการจองซือหุ้นซึงออกโดย
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้จองซือจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซอืตามทีระบไุว้ในข้อ 6.3.5 

 

5. วิธีการชําระเงนิค่าจองซือ  

ผู้จองซือจะต้องชําระเงินค่าจองซอืหุ้นสามญัเพิมทนุครังเดียวเต็มจํานวนทีจองซือ โดยมีวิธีการชําระเงินคา่จองซือ ดงันี 
1) การชําระเงินค่าจองซือโดยเงินสด หรือโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ทีเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา โดยใช้

แบบฟอร์มใบชําระเงินผ่านระบบ Bill Payment (สิงทีส่งมาด้วย 4) เท่านนั ผู้จองซือจะต้องกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนพร้อมระบุ
รหสัลกูค้า (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั (ตามทีปรากฏในใบรับรองการจองซือหลกัทรัพย์ ซึงจดัส่งโดยบริษัท 
ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”)) และรหสัอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบตัรประชาชน 
13 หลัก หรือเลขทีหนงัสือเดินทาง หรือเลขทีใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี)) ฝากเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ 
จํากัด เพือจองซือหุ้ น” หรือ “SCB SECURITIES COMPANY LIMITED FOR SUBSCRIPTION” ธนาคารไทย
พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขารัชโยธิน ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที 111-3-92514-5 ตงัแต่เวลา 08.30 น. 
(หรือภายในเวลาทําการของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) แต่ละสาขา) ของวนัที 9 กันยายน 2565  ถึงเวลา 15.30 

น. ของวนัที 16 กนัยายน 2565 ทงันีผู้จองซือจะต้องเก็บหลกัฐานการชําระเงินค่าจองซือเพือเป็นเอกสารประกอบการจองซือ
หุ้นต่อไป   



     สิงทีส่งมาด้วย 1 
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2) การชําระเงินค่าจองซือด้วย เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ผ่านระบบ Bill Payment  ผู้จองซือจะต้องนําเช็ค ดราฟท์ หรือ
แคชเชียร์เช็ค สงัจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จาํกัด เพอืจองซอืหุ้น” และแนบแบบฟอร์มใบชําระเงินผ่านระบบ 
Bill Payment (สิงทีแนบมาด้วย 4) โดยผู้จองซือจะต้องกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนพร้อมระบรุหสัลกูค้า (Ref.1) เป็นเลขทะเบียน
ผู้ ถือหุ้น 10 หลัก (ตามทีปรากฏในใบรับรองการจองซือหลักทรัพย์ ซึงจัดส่งโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์) และรหัสอ้างอิง 
(Ref.2) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกั หรือเลขทีหนงัสือเดินทาง หรือเลขทีใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี)) ไปชําระค่าจองซือหุ้น
ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ภายในเวลา Clearing ของธนาคาร โดยเช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ต้องลงวนัทีสงั
จ่ายภายในวนัที 9 – 15 กันยายน 2565 เท่านนั และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร
ภายในวันทําการถัดไป ทงันีผู้จองซือจะต้องเก็บหลักฐานการชําระเงินค่าจองซือเพือเป็นเอกสารประกอบการจองซือหุ้น
ต่อไป 

หากผู้จองซือชําระเงินค่าจองซือหุ้นหลังจากเวลา Clearing ของธนาคารไทยพาณิชย์ ของวันที 15 กันยายน 2565 ผู้
จองซือจะต้องชําระเป็นเงนิสด หรือโอนเงนิผ่านระบบ Bill Payment เท่านัน 

 

ทงัน ีผู้จองซือจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมชําระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ 

 

3) การชําระเงินค่าจองซือโดยการโอนเงินผ่าน Mobile Banking ของธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้จองซือสามารถชําระเงินผ่านแอป
พลิเคชันของธนาคารไทยพาณิชย์ SCB Easy App (เฉพาะผู้จองซือประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยทีมีอายุครบ 20 ปี
บริบรูณ์ขนึไป และมีถินทีอยู่ในประเทศไทย) ได้ 2 เมน ูดงันี 

3.1 ชําระผ่านเมนู “สแกน QR Code” โดยผู้จองซือสามารถเข้าแอปพลิเคชันของธนาคารไทยพาณิชย์ SCB Easy App 

และทําตามวิธีการ ดงันี 
(1) เข้าทีหน้าแอปพลิเคชนั SCB Easy App จากนนักดที “สแกนจ่าย” หรือ “Scan”  

(2) สแกน QR Code ทีปรากฏบนหน้าจอหลงัทํารายการจองซือผ่านเว็บไซต์ https://ero.scbs.com หรือเลือกจาก
ภาพ QR Code ทีบนัทึกไว้  

(3) ข้อมูล Ref.1 Ref.2 และจํานวนเงินทีต้องชําระจะขึนมาโดยอัตโนมัติ (Ref.1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลัก ที
ปรากฏในใบรับรองการจองซือหลกัทรัพย์ และ Ref.2 เลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั หรือเลขทีหนงัสือเดินทาง 
หรือเลขทีใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี)) 

(4) ใส่รหสัผ่านเพือ Login เข้าสู่ระบบ จากนนักด “ตรวจสอบข้อมูล” หลงัจากตรวจสอบข้อมลู แล้วกด “ยืนยัน” 
เพือทํารายการต่อ 

(5) บนัทึกหรือพิมพ์หลกัฐานการชําระเงินค่าจองซือหุ้น เพือเป็นเอกสารประกอบการจองซือหุ้นต่อไป  
 



     สิงทีส่งมาด้วย 1 
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3.2 ชําระผ่านเมนู “จ่ายบิล” หรือ “Bill payment” โดยผู้ จองซือสามารถเข้าแอปพลิเคชัน SCB Easy App และทําตาม
วิธีการ ดงันี 
(1) เข้าทีหน้าแอปพลิเคชนั SCB Easy App จากนนัเลือก “ธุรกรรมของฉัน”  

(2) เลือก “จ่ายบิล”  

(3) ใส่รหสัผ่านเพือ Login เข้าสู่ระบบ 

(4) พิมพ์เลขที Biller ID “010553802514304” ในช่อง “ค้นหาชือ/เลขผู้ให้บริการ” 

(5) เลือก “บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จาํกัด เพอืจองซอืหุ้น”    
(6) ระบุ Ref.1 Ref.2 และจํานวนเงินทีต้องชําระ (Ref.1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั ทีปรากฏในใบรับรองการจอง

ซือหลักทรัพย์ และ Ref.2 เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือเลขทีหนังสือเดินทาง หรือเลขทีใบต่างด้าว 
(แล้วแต่กรณี)) 

(7) กด “ตรวจสอบข้อมูล” หลงัจากตรวจสอบข้อมลู แล้วกด “ยืนยัน” เพือทํารายการต่อ 

(8) บนัทึกหรือพิมพ์หลกัฐานการชําระเงินค่าจองซือหุ้น เพือเป็นเอกสารประกอบการจองซือหุ้นต่อไป  



     สิงทีส่งมาด้วย 1 
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4) การชําระเงินค่าจองซือโดยการโอนเงินผ่าน ระบบ Electronic Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ ผ่านช่องทาง Internet 

Banking สําหรับผู้ทีมีบญัชีธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านนั และได้ทําเรืองขอใช้งานผ่านระบบ Internet banking (“SCB Easy 

Net”) กับธนาคารไทยพาณิชย์แล้ว ผู้จองซือสามารถ Login เข้าระบบ SCB Easy Net ที www.scbeasy.com ตามวิธีการ 
ดงันี 



     สิงทีส่งมาด้วย 1 
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4.1 Login เข้าสู่ระบบด้วย Login Name และ Password จากนนัเลือกเมน ู“ชําระเงนิ” 

 

    
 

 

4.2 ทํารายการเพิมรายชือผู้ รับชําระ 

(1) เลือกบญัชีเงินฝากทีต้องการใช้ชําระเงิน 

(2) คลิกที “เพิมรายชือผู้รับชําระ” 

(3) คลิกที “Add from Quick Search” 

 

 
 



     สิงทีส่งมาด้วย 1 
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4.3 เลือกค้นหาจากเลขผู้ รับชําระ(Biller ID) โดยกรอกเลข Biller ID: 010553802514304  

(1) แล้วกด “Search” จะปรากฏรายละเอียดข้อมลูบญัชีด้านล่าง 

(2) ตรวจสอบความถกูต้องของเลขทีบญัชี จากนนัคลิกทีเครืองหมาย  เพือทําการเพิมรายชือผู้ รับชําระ 

 

 
 

(3) กรอกข้อมลูให้ถกูต้องครบถ้วน จากนนักด “Add” โดยดําเนินการต่อดงันี 
 ตงัชือเรียก 

 ชือ-นามสกลุ เป็นภาษาองักฤษเท่านนั 

 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั ตามทีปรากฏในใบรับรองการจองซือหลกัทรัพย์ (สิงทีส่งมาด้วย 2) 

 เลขบตัรประจําตวัประชาชน 13 หลกั หรือเลขทีหนงัสือเดินทาง หรือเลขทีใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) 
 

 

 



     สิงทีส่งมาด้วย 1 
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(4) ตรวจสอบข้อมลู แล้วกด “Confirm” จากนนัรอรับ OTP ทาง SMS ทีเบอร์โทรศพัท์มือถือของท่าน ตามทีให้ไว้กับ
ธนาคาร  

 

 
 

 

(5) นํารหสั OTP ทีระบบส่งให้ทีเบอร์โทรศพัท์มือถือของท่านมากรอก จากนนักด “Activate” 

 

 



     สิงทีส่งมาด้วย 1 
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(6) หลงัจากทํารายการเพิมรายชือผู้ รับชําระแล้วคลิกทีเมน ู“ค่าสินค้าและบริการ” เพือทํารายการชําระค่าจองซือหุ้น 

 เลือกบญัชีธนาคารของท่าน 

 เลือกบญัชีธนาคารตามทีทํารายการ “เพิมรายชือผู้รับชําระ” ไว้ 

 ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูทีแสดง 
 ระบจุํานวนเงนิเพือชําระค่าจองซือหุ้น 

 ข้อมลูถกูต้องเรียบร้อย ให้กด “Next” 

 ตรวจสอบความถกูต้อง จากนนักด “Confirm” 

 บนัทึกหรือพิมพ์หลกัฐานการชําระเงินค่าจองซือหุ้น เพือเป็นเอกสารประกอบการจองซือหุ้นต่อไป  
 

 



     สิงทีส่งมาด้วย 1 
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5) การชําระเงินค่าจองซือโดยการโอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารอืน ๆ ผู้จองซือสามารถชําระเงินผ่านแอป
พลิเคชัน Mobile Banking ของธนาคารนัน ๆ โดยการแสกน QR Code ทีปรากฏบนหน้าจอการทํารายการจองซือผ่าน
เว็บไซต์ https://ero.scbs.com เพือชําระเงินค่าจองซือหุ้นผ่านระบบ Mobile Banking โดยข้อมลู Ref.1 Ref.2 และจํานวน
เงินทีต้องชําระจะแสดงอตัโนมตัิ (Ref.1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั ทีปรากฏในใบรับรองการจองซือหลกัทรัพย์ และ Ref.2 

เลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั หรือ เลขทีหนงัสือเดินทาง หรือเลขทีใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี)) 

หรือค้นหาผู้ ให้บริการ โดยค้นหาจาก Biller ID: 010553802514304 และกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนโดยระบุรหสัลกูค้า (Ref.1) 
เป็นเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั ตามทีปรากฏในใบรับรองการจองซือหลกัทรัพย์ ซึงจดัส่งโดยศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ
รหสัอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกั หรือเลขทีหนงัสือเดินทาง หรือเลขทีใบต่างด้าว ของผู้จองซือ (แล้วแต่
กรณี) และระบุจํานวนเงินทีต้องการชําระ จากนนัตรวจสอบข้อมลูการจองซือพร้อมทงับนัทึก และ/หรือพิมพ์หลกัฐานการ
ชําระเงินค่าจองซือหุ้น เพือเป็นเอกสารประกอบการจองซือหุ้นต่อไป (ข้อมลูผู้จองซือจะยึดตามข้อมลู Ref.1 และ Ref.2 ตาม
รายละเอียดการชําระเงินเท่านนั)  
หมายเหต:ุ 
 เมนคู้นหา เป็นไปตามเงือนไขของแต่ละธนาคาร ซงึบางธนาคารอาจไม่เปิด ขนึอยู่กบันโยบายของแต่ละธนาคาร  
 วงเงินสงูสดุและจํานวนเงินสงูสดุในการชําระเงินต่อรายการและต่อวนัของแต่ละธนาคาร ขึนอยู่กับธนาคารทีให้บริการ
กําหนด หรือเป็นไปตามทีธนาคารได้ตกลงกบัผู้ให้บริการ (Biller) 

 
 
6. เอกสารประกอบการจองซอืหุ้นสามัญเพิมทนุของบริษัทฯ 

กรณีผู้จองซือทําการจองซือผ่านระบบ E-RO ผู้จองซือไม่ต้องยืนเอกสารการจองซือใด ๆ ทตีวัแทนรับจองซือตามทีอยู่ทีระบไุว้ใน
ข้อ 2.2 (เว้นแต่กรณีผู้จองซือมีถินทีอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา) 
 

กรณีผู้จองซือทําการจองซือทีตวัแทนรับจองซือตามทีอยู่ทีระบุไว้ในข้อ 2.2  ผู้จองซือจะต้องยืนเอกสารประกอบการจองซือหุ้น
สามญัเพิมทนุของบริษัทฯ ดงัต่อไปนี   

6.1 ใบรับรองการจองซือหลกัทรัพย์ (สิงทีส่งมาด้วย 2) (ถ้ามี) ซึงออกโดยศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ ซึงจะระบุจํานวนหุ้นสามญั
เพิมทุนของบริษัทฯ ทีผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มทีมีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้นแต่ละรายมี
สิทธิได้รับการจดัสรร 

6.2 ใบจองซือหุ้นสามญัเพิมทุน แบบ ก. สําหรับผู้ถือหุ้นเดิม (สิงทีส่งมาด้วย 3) ทีกรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและ
ชดัเจน พร้อมทงัลงลายมือชือผู้จองซือ หากผู้จองซือเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนนั
พร้อมประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี)  
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6.3 เอกสารประกอบการแสดงตวัตน 

ในกรณีทีมีการเปลียนชือ/ชือสกลุ ซึงทําให้ ชือ/ชือสกุลไม่ตรงกับชือผู้ ถือหุ้นตามทีมีรายชือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ณ วันที 19 สิงหาคม 2565 (วันกําหนดรายชือผู้ ถือหุ้ น (Record Date)) จะต้องแนบเอกสารทีออกโดย
หน่วยงานราชการ เช่น หนงัสือรับรอง ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลียนชือ/ชือสกุลเพิมเติมนอกเหนือจากเอกสารที
ระบดุ้านล่าง 

6.3.1 ผู้จองซือประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

- สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนทียงัไม่หมดอายุในวนัทียืนใบจองซือ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง หรือ
ในกรณีทีไม่มีบตัรประจําตวัประชาชน ให้แนบสําเนาเอกสารทางราชการอืนหน้าทีมีเลขประจําตวัประชาชน 
13 หลัก ทียังไม่หมดอายุ และสําเนาทะเบียนบ้านหน้าทีมีเลขประจําตวัประชาชน พร้อมทงัลงนามรับรอง
สําเนาถกูต้อง  

-  กรณีผู้จองซือเป็นผู้ เยาว์ทียงัไม่มีบตัรประจําตวัประชาชน จะต้องแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนทียงัไม่
หมดอายใุนวนัทียืนใบจองซือของผู้ใช้อํานาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครอง
ตามกฎหมาย และสําเนาทะเบียนบ้านทีผู้ เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ ใช้อํานาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือ
ผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง รวมถึงหลักฐานทีแสดงว่า
สามารถจองซือหุ้นได้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ กรณีผู้จองซือเป็นผู้ เยาว์ทีมีบตัรประจําตวัประชาชน จะต้อง
แนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนทียงัไม่หมดอายุของผู้ เยาว์ และสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ใช้
อํานาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย พร้อมให้ผู้ ใช้อํานาจ
ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมายลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 
รวมถึงหลกัฐานทีแสดงว่าสามารถจองซือหุ้นได้ถกูต้องตามกฎหมาย  

6.3.2 ผู้จองซือประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว 

- สําเนาใบต่างด้าวหรือสําเนาหนงัสือเดินทางทียงัไม่หมดอายุในวนัทียืนใบจองซือ พร้อมลงนามรับรองสําเนา
ถกูต้อง และ 

- กรณีผู้จองซือเป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบหลกัฐานทีแสดงว่าสามารถจองซือหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายของ
ประเทศทีผู้ เยาว์นนัอยู่ในบงัคบั 

6.3.3 ผู้จองซือประเภทนิติบคุคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย 

- สําเนาหนังสือรับรองทีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ทีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยืนใบจองซือ ซึงได้ลงนาม
รับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนนัและประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และ 

- สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทางทียงัไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) 
ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลดงักล่าว  พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

- สําหรับกรณีทีมีการมอบอํานาจให้ผู้อืนกระทําการแทน จะต้องแนบหนังสือมอบอํานาจ พร้อมสําเนาบัตร
ประชาชน สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทางทียงัไม่หมดอาย ุ(แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนาม
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ของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง อนึง หากหนังสือมอบอํานาจเป็นฉบับสําเนา 
สําเนาหนงัสือมอบอํานาจดงักล่าวจะต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลที
เป็นผู้มอบอํานาจด้วย และประทับตราสําคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) หรือลงนามรับรองโดยผู้ รับมอบอํานาจ
ภายใต้ขอบเขตของการมอบอํานาจตามทีปรากฏในหนงัสือมอบอํานาจ 

6.3.4 ผู้จองซือประเภทนิติบคุคลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ 

- สําเนาหนงัสือสําคญัการจดัตงับริษัท (Certificate of Incorporation) หรือสําเนาหนงัสือแสดงความเป็นนิติ
บุคคล (Affidavit) ทีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยืนใบจองซือ และสําเนารายชือผู้มีอํานาจลงนามพร้อม
ตัวอย่างลายมือชือทีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยืนใบจองซือ ซึงเอกสารทังหมดได้ลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้องโดยมีผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนนัและประทบัตราสําคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) โดยลายมือชือ
นนัจะต้องตรงกบัลายมือชือทีลงนามในเอกสารทีเกียวข้องกบัการจองซือทกุฉบบั 

- สําเนาใบต่างด้าวหรือสําเนาหนังสือเดินทางทียังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามซึงได้ลง
นามรับรองสําเนาเอกสารข้างต้น พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง โดยลายมือชือนนัจะต้องตรงกบัลายมือ
ชือทีลงนามในเอกสารทีเกียวข้องกบัการจองซือทกุฉบบั 

- สําเนาเอกสารประกอบข้างต้นทงัหมดทีลงนามรับรองสําเนาถกูต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลงลายมือชอื
โดยเจ้าหน้าที Notary Public หรือหน่วยงานอืนใดทีมีอํานาจในประเทศทีเอกสารดงักล่าวได้จดัทําหรือรับรอง
ความถูกต้อง ทําการรับรองลายมือชือของผู้ จัดทําหรือผู้ ให้คํารับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้
เจ้าหน้าทีสถานทตูไทยหรือสถานกงสลุไทยในประเทศทีเอกสารดงักล่าวได้จดัทําหรือรับรองความถกูต้อง ทํา
การรับรองลายมือชือและตราประทับของเจ้าหน้าที Notary Public หรือหน่วยงานอืนใดทีได้ดําเนินการ
ข้างต้น ซงึต้องมีอายไุม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัยืนใบจองซอื  

6.3.5 ผู้จองซือประเภทนิติบคุคลทีมอบอํานาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการจองซือแทน 

- สําเนาหนงัสือมอบอํานาจจากผู้จองซือมอบอํานาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ดําเนินการจองซือแทน พร้อม
แนบสําเนาเอกสารของผู้มอบอํานาจ ทังนี เอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้ จองซือทีระบุไว้
ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดงักล่าวต้องลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามแทนผู้จอง
ซือหรือผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตราสําคญันิติบุคคล (ถ้ามี) โดยลายมือชือนนั
จะต้องตรงกบัลายมือชือทีลงนามในเอกสารทีเกียวข้องกบัการจองซือทกุฉบบั 

หมายเหตุ:   ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA (Personal Data Protection Act) เพือเป็นการ
คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลทีมีความอ่อนไหว เช่น ข้อมลูศาสนา ข้อมลูหมู่โลหิต ข้อมลูเชือชาติ เป็นต้น ทีแสดง
อยู่บนบตัรประชาชน ขอให้ทําการปิดทึบคาดทบัข้อมลูดงักล่าวในสําเนาบตัรประชาชนก่อนส่งเอกสารเพือ
ประกอบการจองซือหุ้น ทงันี หากท่านไม่ได้ดําเนินการดงักล่าว ทางบริษัทฯ และ/หรือตวัแทนในการับจองซือ
หุ้นสามญัของบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมลูดงักล่าว 
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6.4 หลกัฐานการชําระเงินค่าจองซือ โดยระบุชือ/นามสกุล และหมายเลขโทรศพัท์ทีสามารถติดต่อได้ไว้ในหลกัฐานการชําระ
เงินค่าจองซือ  

6.5 กรณีทีผู้จองซือประสงค์ทีจะให้คืนเงินค่าจองซือโดยวิธีการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารประเภทบญัชีออมทรัพย์ หรือ 
บัญชีกระแสรายวัน ทีเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยผู้ จองซือจะต้องแนบสําเนาหน้าแรกของสมุดเงินฝาก
ธนาคารประเภทบญัชีออมทรัพย์ หรือบญัชีกระแสรายวนั ทีระบุชือเจ้าของบญัชีและเลขทีบญัชี โดยชือบญัชีต้องเป็นชือ
เดียวกบัชือผู้จองซือเท่านนั พร้อมทงัลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง โดยจะต้องเป็นบญัชีของธนาคารทีกําหนดไว้ 7 ธนาคาร 
ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
กรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) และธนาคาร
ยโูอบี จํากดั (มหาชน)   

6.6 กรณีผู้จองซือมอบอํานาจให้บคุคลอืนดําเนินการจองซือแทน  
ในกรณีทีผู้จองซือไม่สามารถทําการจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุของบริษัทฯ ด้วยตนเอง สามารถมอบอํานาจให้บคุคลอืนเป็น
ผู้ดําเนินการจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษัทฯ แทนตน รวมถึงให้มีอํานาจในการลงนาม แก้ไข เพิมเติมข้อความในใบ
จองซือหุ้นสามญั ชําระค่าจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุ และดําเนินการใด ๆ ทงัปวงอนัจําเป็นและสมควรทีเกียวกบัการจองซือ
หุ้นสามญัเพิมทุนของบริษัทฯ หรือเพือดําเนินการจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษัทฯ แทนผู้มอบอํานาจได้ โดยผู้จองซอื
จะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซือนอกเหนือจากเอกสารประกอบการจองซือทีระบุไว้ในข้อ 6.3 ข้างต้น เพิมเติม 
เพือให้ผู้ รับมอบอํานาจยืนต่อตวัแทนรับจองซือ ดงัต่อไปนี 

6.6.1 หนงัสือมอบอํานาจฉบบัจริง (สิงทีส่งมาด้วย 7) พร้อมกับเอกสารการจองซือ ทีลงนามถูกต้องครบถ้วนพร้อมปิด
อากรแสตมป์ 30 บาท  

6.6.2 เอกสารประกอบหนังสือมอบอํานาจ ตามรายการทีปรากฏด้านหลังหนังสือมอบอํานาจทีลงนามรับรองสําเนา
ถกูต้องครบถ้วน 

6.7 กรณีทีผู้จองซือประสงค์ทีจะฝากหุ้นในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที 600 ผู้จองซือต้องกรอกข้อมลูเพิมเตมิ
ใน “แบบสอบถามเพือหาข้อบ่งชกีารเป็นบคุคลสหรัฐฯ (บคุคลและนิติบคุคล) เฉพาะผู้ประสงค์นําหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชี
ผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) (สิงทีส่งมาด้วย 5) และ “คํารับรองสถานะนิติบคุคลและคํายินยอมเปิดเผยข้อมลูตาม 
FATCA” (เฉพาะนิติบุคคล) (สิงทีส่งมาด้วย 6) (แล้วแต่กรณี) ทีกรอกรายละเอียดถกูต้องและครบถ้วนพร้อมลงลายมือชือ
ผู้จองซือมาเพิมเติมด้วย 

6.8 สําหรับผู้จองซือทีเป็นนักลงทุนสถาบันทีมีถินทีอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านจะต้องยืนหนังสือรับรองของ 
ผู้ลงทุน (สําหรับผู้ถือหุ้นเดิมทีมีถินทีอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา) ตามแบบฟอร์มทีกําหนดไว้ รายละเอียดปรากฏ
ตาม สงิทส่ีงมาด้วย 9 ของหนงัสือแจ้งสิทธิการได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนทีบริษัทฯ จดัส่งให้แก่ท่านไว้แล้ว โดยขอให้
ท่านลงนามครบถ้วนถูกต้อง และยืนให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จํากัด (เดิมชือ บริษัทหลักทรัพย์ ไทย
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พาณิชย์ จํากัด) สํานกังานใหญ่ พร้อมกับเอกสารจองซือรายการอืนๆ ทงันี ตวัแทนรับจองซือสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธไม่รับ
แบบจองซือทีเข้าข่ายตามข้อ 6.8 น ีหากท่านมิได้ยืนหนงัสือรับรองของผู้ลงทนุทีลงนามครบถ้วนถกูต้องมาพร้อมกนักบัใบ
จองซือด้วย    

7. เงือนไขรายละเอียดในการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ 

7.1 กรณีจองซือด้วยวิธีการยืนใบจองซือ ผู้จองซือจะได้รับหลักฐานการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ จากตวัแทนรับ
จองซือ เพือเป็นหลกัฐานในการรับจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุของบริษัทฯ โดยการจองซือหุ้นจะสมบรูณ์ก็ต่อเมือผู้จดัการการ
จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และ/หรือ ตัวแทนรับจองซือได้รับเอกสารประกอบการจองซือทีครบถ้วนและ
ถกูต้องภายในระยะเวลาจองซือ และสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือหุ้นได้เป็นทีเรียบร้อยแล้วภายในระยะเวลาจองซือ 

7.2 ผู้จองซือทียืนความจํานงในการจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษัทฯ และได้ชําระเงินค่าจองซือหุ้นแล้ว จะขอยกเลิกการ
จองซือหุ้นสามญัเพิมทนุ และขอรับเงินคืนไม่ได้  

7.3 ผู้จองซือจะต้องชําระเงินค่าจองซือหุ้นครังเดียวเต็มตามจํานวนทีจองซือใน 1 ใบจองซือ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 

7.4 หากผู้จองซือทีจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษัทฯ ไม่ชําระเงินค่าจองซือหุ้น หรือตวัแทนรับจองซือไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินค่าจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามทีมิใช่ความผิดของตวัแทนรับจองซือ ไม่ว่าทงัหมดหรือ
บางส่วนภายในระยะเวลาจองซือ หรือไม่จองซือตามวิธีการทีผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และ/

หรือตวัแทนรับจองซือได้กําหนดไว้ หรือผู้จองซือกรอกข้อมลูในใบจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษัทฯ หรือนําส่งเอกสาร
ประกอบการจองซือไม่ครบถ้วนภายในวนัและเวลาทีกําหนด ผู้จัดการการจดัจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และ/

หรือตวัแทนรับจองซือจะถือว่าผู้จองซือสละสิทธิในการจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุของบริษัทฯ 

7.5 กรณีผู้ จองซือกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซือไม่ชัดเจนหรือไม่สัมพันธ์กัน ผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่าย  และ/หรือตัวแทนรับจองซือขอสงวนสิทธิในการใช้ข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซือตามที
เห็นสมควรในการจดัสรรหุ้นสามัญ อย่างไรก็ตาม ในกรณีดงักล่าว ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย 
และ/หรือตวัแทนรับจองซือ มีสิทธิทีจะถือว่าผู้จองซือสละสิทธิในการจองซอืหุ้นสามญัเพิมทนุของบริษทัฯ และขอสงวนสิทธิ
ในการไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุให้แก่ผู้จองซือรายดงักล่าว 

7.6 หากผู้จองซอืระบจุํานวนหุ้นในใบจองซือ ไม่ตรงกบัจํานวนเงินทีตวัแทนรับจองซือได้รับชําระ ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่าย และ/หรือตัวแทนรับจองซือ ขอสงวนสิทธิทีจะใช้ดุลพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซือ
ตามทีผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย และ/หรือตวัแทนรับจองซือเห็นสมควร 

7.7 ตวัแทนรับจองซือขอสงวนสิทธิในการงดรับเอกสารการจองซือทางไปรษณีย์ โดยขอให้จดัส่งใบจองซือหุ้นสามญั หลกัฐาน
การชําระเงินค่าจองซือ และเอกสารประกอบการจองซือ ทีบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จํากัด (เดิมชือ บริษัท
หลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั) ในฐานะตวัแทนรับจองซือตามรายละเอียดทีอยู่ทีระบใุนข้อ 2 เท่านนั 
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7.8 กรณีผู้ จองซือได้รับใบรับรองการจองซือหลักทรัพย์มากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้ น ผู้ จองซือจะต้องเตรียมเอกสาร
ประกอบการจองซือแยกเป็นแต่ละชุดตามเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซือ 1 ชุด ต่อ 1 เลข
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นเท่านนั  

7.9 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นสามารถดูได้จากใบรับรองการจองซือหลักทรัพย์ หรือติดต่อสอบถามได้ที Call Center ของศูนย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ โทร. 0-2009-9999 หรือสามารถตรวจสอบได้จาก บนเว็บไซต์ https://ero.scbs.com  

7.10 ผู้จองซือต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมการโอน และ/หรือค่าธรรมเนียมอืนใดทีเกิดจากการทําธุรกรรมโอนเงิน
ทงัหมด (ถ้ามี) 

7.11 ทีอยู่ของผู้ จองซือให้เป็นไปตามทีอยู่ทีปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที 19 สิงหาคม 2565 (วัน
กําหนดรายชือผู้ ถือหุ้น (Record Date)) 

7.12 กรณีทีเกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจํากัดในการดําเนินงานเพือการจองซือหุ้นในครังนี ผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและ
รับประกนัการจําหน่าย และ/หรือตวัแทนรับจองซอื ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนเงือนไขในการจองซอืหุ้นสามญัเพิมทุน
ของบริษัทฯ วิธีการชําระเงินค่าจองซือหุ้นสามญั และ/หรือ ข้อมลูใดๆ ทีเกียวข้องกับวิธีการจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนของ
บริษัทฯ ตามความเหมาะสม ทงันเีพือให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุของบริษัทฯ 

8. การคืนเงนิค่าจองซือหุ้นสามญัของบริษทัฯ  

กรณีทีราคาเสนอขายสดุท้ายตํากว่าราคาสงูสดุของช่วงราคาเสนอขายเบืองต้น และ/หรือ กรณีผู้จองซือไม่ได้รับการจดัสรรหุ้น
สามญั และ/หรือ กรณีผู้จองซือได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัน้อยกว่าจํานวนหุ้นสามญัทีจองซือ และ/หรือ กรณีผู้จองซือไม่ได้รับ
การจดัสรรหุ้นสามญั หรือเนืองจากการปฏิบตัิผิดเงือนไขการจองซือ และ/หรือ กรณีมีการยกเลิกการเสนอขายหุ้นสามญั 

ตวัแทนรับจองซือจะดําเนินการให้มีการคืนเงินในกรณีดงักล่าวข้างต้นโดยไม่มีดอกเบีย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้ จองซือ
โดยวิธีใดวิธีหนึงตามทีระบไุว้ในใบจองซอืหุ้นสามญั ดงันี 

8.1 โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารตามทีผู้จองซือได้ระบุไว้ในใบจองซือภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัสินสดุระยะเวลาการ
จองซือสําหรับผู้จองซือทุกประเภทในวนัที 23 กันยายน  2565 เฉพาะกรณีผู้จองซือทีได้แนบสําเนาสมดุบญัชีเงิน
ฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกหรือสําเนาบัญชีกระแสรายวันของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 
(มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 
(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) และธนาคารยโูอบี จํากดั 
(มหาชน) ทีมีชือและนามสกลุ เลขทีบญัชี ประเภทบญัชี ชือสาขา และเลขทีสาขา ซงึได้ลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 
โดยชือเจ้าของบญัชีต้องเป็นชือเดียวกบัผู้จองซือเท่านนั หรือ 

8.2 จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสงัจ่ายผู้จองซอืตามชือทีระบุไว้ในใบจองซือ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่
ทีปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ บริษัทฯ ณ วนัที 19 สิงหาคม 2565 (วนักําหนดรายชือผู้ ถือหุ้น (Record 
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Date)) ภายใน 10 วนัทําการ นบัแต่วนัสินสดุระยะเวลาการจองซือสําหรับผู้จองซือทกุประเภทในวนัที 23 กนัยายน 
2565 โดยผู้จองซือจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสํานักหัก
บญัชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) 

ทงันี ในกรณีทีตวัแทนรับจองซือไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือหุ้นสามญัให้แก่ผู้จองซือได้ภายในระยะเวลาทีกําหนดดงักล่าว
ข้างต้น ผู้จองซือจะได้รับดอกเบียในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคํานวณจากเงินส่วนต่างค่าจองซือระหว่างราคาเสนอขาย
สดุท้ายกับราคาสงูสดุของช่วงราคาเสนอขายเบืองต้น และ/หรือ จํานวนเงินค่าจองซือหุ้นสามญัทีไม่ได้รับการจดัสรรนบัแต่
วนัทีพ้นกําหนดระยะเวลาดงักล่าว จนถึงวนัทีได้มีการชําระคืนตามวิธีการดงักล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หาก
ได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่ทีปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัที 
19 สิงหาคม 2565 (วันกําหนดรายชือผู้ ถือหุ้น (Record Date)) หรือโอนเงินให้ผู้จองซือผ่านบัญชีธนาคารตามทีระบุในใบ
จองซือ โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือได้รับคืนเงินค่าจองซือแล้วโดยชอบ และผู้จองซือจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบียและ/
หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป 

ทงัน ีหากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ หรือการสญูหายในการจดัส่งเช็คซงึไม่ใช่ความผิด
ของตวัแทนรับจองซือ เช่น ข้อมลูชือ ทีอยู่ ของผู้จองซือไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถ้วนตามทีอยู่ทีปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทฯ ณ วนัที 19 สิงหาคม2565 (วนักําหนดรายชือผู้ ถือหุ้น (Record Date)) ตวัแทนรับจองซือจะไม่รับผิดชอบต่อ
ความผิดพลาดดงักล่าว 

นอกจากนี ตวัแทนรับจองซือขอสงวนสิทธิทีจะดําเนินการคืนเงินค่าจองซือโดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสงัจ่ายผู้จองซอื
ตามชือทีระบุไว้ในใบจองซือ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่ทีปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ 
วนัที 19 สิงหาคม 2565 (วนักําหนดรายชือผู้ ถือหุ้น (Record Date) หากไม่สามารถโอนเงินค่าจองซือตามวิธีการทีผู้จองซือ
ระบไุว้ในใบจองซอืได้ อนัเนืองมาจากสาเหตใุด ๆ ซงึรวมถึงกรณีทีผู้จองซือให้ข้อมลู และ/หรือเอกสารเกียวกับบญัชีเงินฝาก
ธนาคารทีจะรับคืนเงินค่าจองซือไม่ถกูต้องครบถ้วน 

9. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์ ให้แก่ผู้จองซือ 

ปัจจุบนั ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ทําหน้าทีเป็นนายทะเบียนหุ้นสามญัให้กับบริษัทฯ และให้บริการรับฝากใบหุ้นทีจองซือในการ
เสนอขายครังน ีกล่าวคือ ผู้จองซือจะสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ เพือขอให้นําหุ้นสามญัทีตนได้รับการจดัสรร
เข้าสู่ระบบซือขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทนัที ทงันี เพือให้ผู้จองซือสามารถขายหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ได้ทนัทีทีตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หุ้นสามญัเพิมทนุของบริษัทฯ เริมทําการซือขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ทงัน ีในการเสนอขายหุ้นสามญัในครังน ีผู้จองซือสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึง ดงัต่อไปนี 
 

9.1 ในกรณีทีผู้จองซือประสงค์ทีจะฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ซงึผู้จองซอืมีบญัชีซอืขายหลกัทรัพย์อยู่ ใน
กรณีนี เมือได้รับการจดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชําระแล้วจากนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ บริษัทฯ จะดําเนินการนํา
หุ้นสามัญทีได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผู้ฝาก” และศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนหุ้นสามญัทีบริษัทหลกัทรัพย์นนัฝากหุ้นสามญัอยู่ และออกหลกัฐานการฝากให้แก่
ผู้จองซือภายใน 7 วนัทําการนบัจากวนัทีสินสดุระยะเวลาการจองซือ  
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ทงัน ีบริษัทหลกัทรัพย์นนัจะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนหุ้นสามญัทีผู้จองซือฝากไว้ ในกรณีน ีผู้ทีได้รับการจดัสรรจะสามารถ
ขายหุ้ นสามัญทีได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีทีหุ้ นสามัญของบริษัทฯ เริมทําการซือขายในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 

 

ในกรณีทีผู้ จองซือเลือกให้บริษัทฯ ดําเนินการตามข้อ 9.1 นี ชือของผู้ จองซือจะต้องตรงกับชือเจ้าของบัญชีซือขาย
หลักทรัพย์ทีผู้ จองซือประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนันแล้วบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ
ดําเนินการนําหุ้นสามญัตามจํานวนทีได้รับการจดัสรรนนัไว้ในชือ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประ เทศไทย) จํากดั 
เพือผู้ฝาก” โดยนําหุ้นเข้าฝากในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 ทงันี ผู้จองซือสามารถมอบหมายให้
บริษัทหลกัทรัพย์ทีผู้จองซือมีบญัชีซอืขายหลกัทรัพย์ ดําเนินการโอนหุ้นดงักล่าวเข้าบญัชีซือขายหลกัทรัพย์ทีเป็นชือของ
ผู้จองซือได้ต่อไป 

 

9.2 ในกรณีทีผู้จองซือประสงค์จะใช้บริการระบบซือขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้
จองซือประสงค์ทีจะฝากหุ้นสามัญในบัญชีของบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 กรณีนี เมือได้รับการจด
ทะเบียนเปลียนแปลงทุนชําระแล้วจากนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ บริษัทฯ จะดําเนินการนําหุ้นสามญัทีได้รับจดัสรร
ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนหุ้นสามญัตามจํานวนทีผู้จองซือ
ได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือภายใน 
7 วนัทําการนบัจากวนัทีสินสดุระยะเวลาการจองซือ ในกรณีนี ผู้ทีได้รับการจดัสรรจะสามารถขายหุ้นสามญัทีได้รับการ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ และหากผู้ จองซือต้องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์ 
สมาชิกเลขที 600 ผู้จองซือสามารถติดต่อได้ที ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ซงึจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามญัตามอตัรา
ทีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์กําหนด 

 

 ในกรณีนี ผู้จองซือหุ้นจะต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซือ ได้แก่ “เอกสารเพิมเติมประกอบการจองซือ
หลกัทรัพย์เฉพาะผู้ทีประสงค์นําหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เท่านนั” สําหรับผู้จอง
ซือทีเป็นบคุคลธรรมดาและนิติบคุคล และเอกสาร “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) 

เฉพาะนิติบุคคล” สําหรับผู้จองซือนิติบุคคลเท่านนั พร้อมลงนามรับรองความถกูต้องของข้อมลู เพือนําส่งให้แก่ ศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ ทงันี หากผู้จองซือไม่ประสงค์จะกรอกหรือนําส่งแบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสารทีเกียวข้องตามทีศูนย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์กําหนด หรือกรอกข้อมลูไม่ครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิดําเนินการนําหุ้นสามญัตามจํานวนทีได้รับการ
จดัสรรนนัไว้ในชือ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผู้ฝาก” โดยนําหุ้นเข้าฝากในบญัชีบริษัทผู้
ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 ซงึผู้จองซือสามารถมอบหมายให้บริษัทหลกัทรัพย์ทีผู้จองซือมีบญัชีซอืขายหลกัทรัพย์
ดําเนินการโอนหุ้นดงักล่าวเข้าบญัชีซอืขายหลกัทรัพย์ทีเป็นชือของผู้จองซือได้ต่อไป 

  

 ทงัน ีการถอนหลกัทรัพย์ทีฝากไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 จะต้องใช้เวลาในการดําเนินการ 
ดงันนั ผู้จองซือทีนําฝากในบญัชีดงักล่าวอาจไม่สามารถถอนหลกัทรัพย์ได้ทนัภายในวนัทีหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เริมซอื
ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซงึบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นทีได้รับจดัสรรได้ทนัที 
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ทงันี หากผู้จองซือไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึงในใบจองซือ หรือระบุไม่ชดัเจนบริษัทฯ ขอสงวน สิทธิดําเนินการนําหุ้น
สามญัตามจํานวนทีได้รับการจดัสรรนนัไว้ในชือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพือผู้ฝาก” โดยนํา
หุ้นเข้าฝากในบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 ซงึผู้จองซือสามารถมอบหมายให้บริษัทหลกัทรัพย์ที 
ผู้จองซือมีบญัชีซอืขายหลกัทรัพย์ดําเนินการโอนหุ้นดงักล่าวเข้าบญัชีซอืขายหลกัทรัพย์ทีเป็นชือของผู้จองซือได้ต่อไป ซงึ
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นทีได้รับจดัสรรได้ทนัที 

 

ผู้จองซือสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอออกใบหุ้นได้ ภายหลังหุ้นสามญัเพิมทุนเข้าจดทะเบียนซือขายในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และได้มีการฝากหุ้นสามัญตามจํานวนทีได้รับการจดัสรรนนัเข้าบัญชีซือขายหลกัทรัพย์หรือบัญชีบริษัทผู้
ออกหลกัทรัพย์แล้ว โดยผู้จองซือจะเสียค่าธรรมเนียมตามทีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์กําหนด 

 

10. ข้อมูลสําคัญอนื ๆ 

10.1 ชือผู้จองซือและชือเจ้าของบัญชีซือขายหลักทรัพย์จะต้องเป็นชือเดียวกัน หากเป็นเลขทีบัญชีซือขายหลักทรัพย์ของ
บคุคลอืน จะไม่สามารถฝากหุ้นเข้าบญัชีได้และผู้จองซือจะไม่สามารถขายหุ้นได้ทนัทีในวนัแรกของการซือขายหุ้นสามญั
ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทังนี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะดําเนินการนําหุ้ นเข้าฝากในบัญชีบริษัทผู้ ออก
หลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 ซึงผู้จองซือสามารถมอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์ทีผู้จองซือมีบัญชีซือขายหลักทรัพย์
ดําเนินการโอนหุ้นดงักล่าวเข้าบญัชีซอืขายหลกัทรัพย์ทีเป็นชือของผู้จองซือได้ต่อไป  

10.2 โปรดระบหุมายเลขสมาชิกศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (รหสัโบรกเกอร์) ทีประสงค์จะนําหุ้นเข้าบญัชีซอืหลกัทรัพย์ของตนเอง
ให้ถูกต้อง หากระบุหมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ผิด หุ้นสามญัของบริษัทฯทีได้รับการจดัสรรจะถกูส่งไปทีอืน 
ซึง บริษัทฯ ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย และ/หรือตวัแทนรับจองซือ  จะไม่รับผิดชอบต่อการสญู
หายหรือความล่าช้าในการติดตามหุ้น 
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แผนทีบริษทัหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จาํกดั (เดิมชือ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จาํกัด) 
 

 
 

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มทมีีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลเพิมเติมและ
ดาวน์โหลดเอกสารสําหรับการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ทีเว็บไซต์ https://investor-th.thaioilgroup.com และ
สามารถดาวน์โหลด หนังสือชีชวนเพือการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ในครังนีได้ทีเว็บไซต์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) 

ผู้จองซือสามารถตรวจสอบผลการจัดสรร  ผ่านเว็บไซต์  https://ero.scbs.com หรือเว็บไซต์  https://investor-

th.thaioilgroup.com ภายหลังสินสุดระยะเวลาการจองซือของผู้จองซือทุกประเภท ซึงคาดว่าประมาณวันที 26 กันยายน 
2565 

 
 

บริษัทหลกัทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จํากดั (เดิมชือ บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั) 
สํานกังานใหญ่ เลขที 19 อาคาร 3 ชนั 2 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศพัท์ 0-2949-1999 



 

 

 

 

 
สงิทส่ีงมาด้วย  

 

ใบรับรองการจองซอืหลักทรัพย์ (ใบปะหน้า) 
(ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด หรือ TSD) 

 



 

 

 

 

 
สงิทส่ีงมาด้วย  

 

ใบจองซอืหุ้นสามัญของบริษัท ไทยออยล์ จาํกัด (มหาชน) สําหรับผู้ ถือ
หุ้นทีมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นใน 

บริษัท ไทยออยล์ จาํกัด (มหาชน) 



 

 

 
 ใบจองซือเลขที ................................................................... 

ใบจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน)  
การเสนอขายหุน้สามญัเพมิทุนจํานวนไม่เกนิ 239,235,000 หุน้ โดยอาจจะมกีารจดัสรรหุ้นส่วนเกนิจํานวนไม่เกนิ 35,885,000 หุน้  

มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 10.0 บาท แก่ผู้ถอืหุน้เดมิเฉพาะกลุ่มทมีสีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้ตามสดัส่วนการถอืหุน้ 

ในอตัราส่วน [•] หุน้สามญัเดมิ ต่อ 1 หุน้สามญัเพมิทุน โดยจะตอ้งชําระเงนิค่าจองซอืทรีาคาเสนอขายสงูสุดของช่วงราคาเสนอขายเบอืงตน้  
และมสีทิธทิจีะไดร้บัคนืเงนิส่วนต่างค่าจองซอืหุน้ในกรณีทรีาคาเสนอขายสุดทา้ยตํากว่าราคาเสนอขายสงูสุดของช่วงราคาเสนอขายเบอืงตน้ 

วนัทจีองซอื     วนัท ี.............................. กนัยายน 2565                                          
ข้อมูลผู้จองซือหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีให้ครบถ้วน ชดัเจน ตวับรรจง 

เรยีน คณะกรรมการ บรษิทั ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) และ/หรอื บรษิทัหลกัทรพัย ์อนิโนเวสท์ เอกซ์ จํากดั (เดมิชอื บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย์ จํากดั) ซงึเป็นตวัแทนรบัจองซอื 
(“ตวัแทนรบัจองซอื”)  
ขา้พเจา้  นาย   นาง   นางสาว อนืๆ (โปรดระบุ) ……….........……............  นิตบิุคคล ….............................................................................................................................................. 

 บตัรประจําตวัประชาชน …………….…….…………………….    ใบต่างดา้ว    หนังสอืเดนิทาง    เลขทะเบยีนนิตบิุคคล เลขท ี……….………….…………………เพศ  ชาย  หญงิ 
สญัชาต ิ(ประเทศทนีิตบิุคคลจดทะเบยีน) ………….…….…………..........…… วนั/เดอืน/ปี เกดิ (ปี พ.ศ.) (วนัจดทะเบยีนนิตบิุคคล) ………….…….…………………………………………………….. 

ทอียู่ทสีามารถตดิต่อได ้………….…….……………………………….…………………………............................................................. จงัหวดั ………….…..….……. รหสัไปรษณีย ์……….…….… 
ประเทศ ……….…….……… โทรศพัทเ์คลอืนท ี………….…….………….....โทรศพัทบ์า้น/สาํนักงาน ………….…….…………......... อเีมล ์………….…….…….............………………………........ 
ทอียู่ตามบตัรประชาชนหรอืทะเบยีนบา้น/ทะเบยีนนิตบิุคคล  ทอียู่เดยีวกบัทอียู่ทสีามารถตดิต่อได้  ต่างจากทอียู่ทสีามารถตดิต่อได ้(โปรดระบุ)………………….…………………………….…. 
................................................................................................................................................................... จงัหวดั ………….…….……… รหสัไปรษณีย ์………….…… ประเทศ ………….……. 
ทอียู่อาศยัในปจัจุบนั  ทอียู่เดยีวกนักบัทอียู่ทสีามารถตดิต่อได้  ทอียู่เดยีวกนักบัทอียู่ตามบตัรประชาชนหรอืตามทะเบยีนบา้น/ทะเบยีนนิตบิุคคล  ต่างจากทอียู่ทสีามารถตดิต่อไดแ้ละทอียู่
ตามบตัรประชาชนหรอืตามทะเบยีนบา้น/ทะเบยีนนิตบิุคคล โดยมรีายละเอยีดดงันี ………….…….……………………………….………….…….………………………….........................................…
จงัหวดั .………………………………. รหสัไปรษณีย์ ……….…….…………… ประเทศ ……….…….………. กรณีเป็นคนต่างดา้วให้แสดงทอียู่ในประเทศเจา้ของสญัชาตแิละทอียู่ในประเทศไทย 
…………………………..…….…………….…………………………............ อาชพี/ประเภทธุรกจิ ………….…….………………………………. ชอืและทตีงัสถานททีํางาน ....................................... 
...............................…..…………………….………. เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษอีากร.......…………………………….ประเภทของการหกัภาษ ีณ ทจี่าย  ไม่หกัภาษ ีณ ทจี่าย  หกัภาษ ีณ ทจี่าย  
ท่านเป็นบุคคลทมีสีถานภาพทางการเมอืง* /สมาชกิในครอบครวั** ของบุคคลทมีสีถานภาพทางการเมอืง /ผู้ร่วมงานใกลช้ดิ*** กบับุคคลทมีสีถานภาพทางการเมอืงหรอืสมาชกิในครอบครวัของบุคคล
ทมีสีถานภาพทางการเมอืง หรอืไม่  ไม่เป็น  เป็น (โปรดระบุตําแหน่งทาง
การเมอืง)...........…………….………….…….……………………………….………….…….………………………………. 
* บุคคลทมีสีถานภาพทางการเมอืง หมายถงึ ผูด้ํารงตําแหน่งสาํคญัหรอืเคยดํารงตําแหน่งดงักล่าวในประเทศหรอืต่างประเทศ ได้แก่ ประมุขแห่งรฐัหรอืรฐับาล รฐัมนตร ีเจา้หน้าทรีะดบัสงูของรฐั ศาล 
องคก์รอสิระ องคก์รอยัการ หรอืทหาร ผูด้ํารงตําแหน่งระดบัสงูของรฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานอนืของรฐั ผูม้บีทบาทสาํคญัในพรรคการเมอืง ผูด้ํารงตําแหน่งสาํคญัหรอืเคยดํารงตําแหน่งดงักล่าวใน
องคก์ารระหว่างประเทศ และผูท้ดีํารงตําแหน่งเทยีบเท่าระดบัดงักล่าว ทงันี ตามทเีลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิประกาศกําหนดโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ  
** สมาชกิในครอบครวั หมายถงึ (1) บดิา มารดา บุตร ผูร้บับุตรบุญธรรม หรอืบุตรบุญธรรมของบุคคลทมีสีถานภาพทางการเมอืง (2) พนี้องร่วมบดิามารดาเดยีวกนัหรอืพนี้องร่วมบิดาหรอืร่วมมารดา
เดยีวกนัของบุคคลทมีสีถานภาพทางการเมอืง (3) คู่สมรสหรอืผูท้อียู่กนิด้วยกนัฉันสามภีรรยาโดยมไิดจ้ดทะเบยีนสมรสของบุคคลทมีสีถานภาพทางการเมอืงหรอืของบุคคลตาม (1) หรอื (2)  
*** ผูใ้กล้ชดิ หมายถงึ (1) บุคคลซงึเป็นผูค้รอบครองหรอืดูแลทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อนืใดของบุคคลทมีสีถานภาพทางการเมอืง (2) บุคคลซงึมคีวามสมัพนัธ์ใกล้ชดิอนัเนอืงมาจากการสรา้งหรอื
ดําเนินความสมัพนัธท์างธุรกจิของบุคคลทมีสีถานภาพทางการเมอืง         
แหล่งทีมาของรายได้จากต่างประเทศ  ไม่ม ี  ม ี(ระบุชอืประเทศ) ………….…….………………………………………….……………………….………….…….……………………………….. 
แหล่งทีมาของเงินทีใช้ในการจองซือ บุคคลธรรมดา :  เงนิเดอืน  ธุรกจิส่วนตวั  เงนิออม  รายไดจ้ากการลงทุน  มรดก  อนืๆ (ระบุ) ………….…….….……….....……………... 
(สามารถตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)           นิติบุคคล :       เงนิจากการดําเนินธุรกจิ  อนืๆ (ระบุ)………….…….…………………………….………….…….…………...............................…….... 

ทอียู่ใหเ้ป็นไปตามทอียู่ทปีรากฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ณ วนัท ี19 สงิหาคม 2565 (วนักําหนดรายชอืผู้ถอืหุน้ (Record Date))   

ขา้พเจา้เป็นผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ทมีสีทิธไิดร้บัการจดัสรรตามรายชอืผูถ้อืหุน้สามญัทปีรากฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ณ วนัท ี19 สงิหาคม 2565 (วนักําหนดรายชอืผู้ถอืหุน้ (Record 

Date)) มคีวามประสงคข์อจองซอืหุน้สามญัเพมิทุนและขอใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพมิทุนของบรษิทัฯ ดงันี 
จาํนวนหุ้นทีจองซือ (หุ้น) ราคาจองซือ (บาทต่อหุ้น) จาํนวนเงินทีชาํระ (บาท) จาํนวนเงินทีชาํระ (ตวัอกัษร) 

 ราคาจองซอืสงูสุด   

พรอ้มกนัน ีขา้พเจา้ขอชําระค่าจองซอืหุน้สามญัเพมิทุนดงักล่าวโดยชําระเป็น  เงนิสด  เงนิโอน  เงนิโอนบาทเนต  เชค็/แคชเชยีรเ์ชค็ (เชค็ธนาคาร)/ดราฟท ์เลขท…ี...................................... 
ลงวนัท…ี................................…...................... ธนาคาร…...........................…....................................... สาขา…......................................................................….........................................................  
โดยขดีคร่อมเฉพาะสงัจ่าย “บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั เพือจองซือหุ้น” (ในกรณีทชํีาระค่าจองซอืหุน้เป็นเชค็/แคชเชยีร์เชค็/ดราฟท ์จะตอ้งลงวนัทไีม่เกนิวนัที 15 กนัยายน 2565 และ
สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากสาํนักหกับญัชใีนเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน  วนัทําการ โดยชอืของเจา้ของเชค็ตอ้งเป็นชอืเดยีวกบัผูจ้องซอื หรอืชอืผูดู้แลรกัษาผลประโยชน์ (Custodian) สาํหรบักรณีผู้
จองซอืประเภทนิตบิุคคลทมีอบอํานาจใหผู้ดู้แลรกัษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผูด้ําเนินการจองซอืแทน เท่านัน) 

เมอืขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพมิทุนดงักล่าว ขา้พเจา้ตกลงใหบ้รษิทัฯ ดําเนินการส่งมอบหุน้ดงักล่าวดงัต่อไปน ี(โปรดเลอืกขอ้ใดขอ้หนึงเท่านัน) 
กรณีทีมีบญัชีซือขายหลกัทรพัย:์  

 ใหฝ้ากหุน้สามญัเพมิทุน ตามจํานวนทไีด้รบัการจดัสรรนนัไวใ้นชอื “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพอืผู้ฝาก” และดําเนินการให ้บรษิทั......................................................
สมาชกิผู้ฝากเลขท ี___ ___ ___ นําหุน้สามญัเพมิทุนเขา้ฝากไวก้บับรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั (“TSD”) เพอืเขา้บญัชซีอืขายหลกัทรพัย์ของขา้พเจา้
ชอื…………………………………………………………………………………… เลขทบีญัช.ี........................................................ ซงึขา้พเจา้มอียูก่บับรษิทันัน (ชอืบญัชซีอืขายหลกัทรพัย์ตอ้งตรง
กบัชอืผูจ้องซอื มฉิะนนัจะดําเนินการนําหุน้สามญัตามจํานวนทไีดร้บัการจดัสรรนนัไวใ้นชอื “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพอืผูฝ้าก” โดยนําหุ้นเขา้ฝากในบญัชบีรษิทัผูอ้อก
หลกัทรพัย์ เลขท ี600 ทงันี ผูจ้องซอืสามารถมอบหมายใหบ้รษิทัหลกัทรพัยท์ผีู้จองซอืมบีญัชซีอืขายหลกัทรพัยด์ําเนินการโอนหุน้ดงักล่าวเขา้บญัชซีอืขายหลกัทรพัย์ทเีป็นชอืของผูจ้องซอืได้ต่อไป) 

กรณีทีไม่มีบญัชีซือขายหลกัทรพัย:์ 
 ใหฝ้ากหุน้สามญัเพมิทุน ตามจํานวนทไีด้รบัการจดัสรรนนัไวใ้นชอื “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั” และนําหุน้สามญัเพมิทุนเขา้ฝากไวก้บั TSD โดยนําเขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อก
หลกัทรพัย์ สมาชกิเลขท ี600 (Issuer Account) เพอืขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรพัยใ์นภายหลงั ผูจ้องซอืจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามอตัราท ีTSD กําหนด) กรณีเลือกรบัหุ้นเข้าบญัชี 
สมาชิกเลขที 600 ในช่องนี โปรดกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถามเพือหาข้อบ่งชีการเป็นบุคคลสหรฐั (สาํหรบับุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)” และ “แบบสอบถามสาํหรบัตรวจสอบสถานะ 
FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” เพือนําส่งให้แก่ TSD ทงันี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่นําหุ้นฝากเข้าบญัชี 600 ในกรณีผู้จองซือไม่จดัทาํเอกสารตามที TSD กาํหนด หรือมี
ข้อบ่งชีว่าท่านอาจเป็นบุคคลอเมริกนั โดยผู้จองซือยินยอมให้จดัส่งใบหุ้นให้ผู้จองซือตามชือทีอยู่ทีระบุไว้ข้างต้นทางไปรษณียล์งทะเบียน และมอบหมายให้บริษัทฯ ดาํเนินการใด ๆ 
เพือทํา ให้การจดัทาํใบหุ้น และส่งมอบใบหุ้น ให้แก่ผู้จองซือภายใน 15 วนันับจากวนัปิดการจองซือหุ้น (บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีผู้ถือหุ้นสามญัไม่สามารถขายหุ้นสามญัที
ได้รบัจดัสรรได้ทนัวนัทาํการแรกของการซือขายหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) 

ในการจองซอืหุน้สามญัเพมิทุนในครงันี ขา้พเจา้  ได้รบัขอ้มลูสรุป (Executive Summary)  ไดร้บัหนังสอืชชีวน/Offering Memorandum ในรูปแบบ (   ) สงิพมิพ์  (   ) ขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสอ์นื 
(ระบุ)_______________________  ไม่ประสงคร์บัหนังสอืชชีวน/Offering Memorandum (ในกรณีทผีูจ้องซอืไม่ทําเครอืงหมายใดๆ ขอสงวนสทิธ ิถอืว่าผูจ้องซอืไม่ประสงคจ์ะรบัหนังสอืชี
ชวน/Offering Memorandum และไดร้บัขอ้มูลสรุป (Executive Summary) แลว้) 

สแกนเพือดาวน์โหลด  

หนังสือชีชวน 

กรอกใบจองซอื 
 ใบต่อ  เลข

ทะเบยีนผูถ้อืหุน้
เท่านัน 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  แบบ ก.  
สาํหรบัผู้ถือหุ้นเดิมของ TOP 



 

 

ในกรณีทจํีานวนเงนิทจีะชําระเงนิค่าจองซอื ตงัแต่ 100,000 บาทขนึไป หากผูร้บัผลประโยชน์ทแีทจ้รงิ* ไม่ใช่ผูจ้องซอื โปรดระบุผูร้บัผลประโยชน์ทแีทจ้รงิ ........................................................................................................ 
* ผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ทแีทจ้รงิ หมายถงึ บุคคลธรรมดาผูเ้ป็นเจา้ของทแีทจ้รงิหรอืมอีํานาจควบคุมการทําธุรกรรมของลูกคา้ หรอืบุคคลทลีูกคา้ทําธุรกรรมแทน รวมถงึบุคคลผูใ้ชอ้ํานาจควบคุมนิตบุิคคลหรอืผูท้มีกีารตกลงกนัทาง
กฎหมาย ตามกฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารตรวจสอบเพอืทราบขอ้เทจ็จรงิเกยีวกบัลูกค้าทเีกยีวขอ้ง 
ในกรณีทขีา้พเจา้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหุ้นหรอืไดร้บัการจดัสรรหุ้นไม่ครบตามจํานวนหุน้ทจีองซอื หรอืราคาเสนอขายสุดทา้ยตํากว่าราคาเสนอขายเบอืงต้น ขา้พเจา้ตกลงใหด้ําเนินการคนืเงนิค่าจองซอืหุ้นสามญัเพมิทุนโดยไม่มี
ดอกเบยี หรอืการชดเชยใด ๆ โดยวธิกีารดงัต่อไปนี (โปรดเลอืกเพยีง 1 ช่อง) (กรณีไม่ระบุ ถอืว่าใหด้ําเนินการคนืเงนิค่าจองซอืหุน้ดว้ยเชค็) 

 จ่ายเป็นเชค็ ขดีคร่อมสงัจ่ายเฉพาะในนามขา้พเจา้และจดัส่งตามทอียู่ทปีรากฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุ้นบรษิัทฯ ณ วนัท ี19 สงิหาคม  (วนักําหนดรายชอืผู้ถอืหุ้น (Record Date)) ทางไปรษณียล์งทะเบยีน ภายใน 10 วนั
ทําการนับจากวนัปิดการจองซอืหุน้ (การรบัเงนิคนืดว้ยเชค็ขดีคร่อม อาจมค่ีาธรรมเนียมทเีกยีวขอ้งซงึผูจ้องซอืตอ้งรบัผดิชอบ เมอืนําเชค็ไปเรยีกเกบ็เงนิ) 

  นําเขา้บญัชใีนชอืของขา้พเจา้ผ่านบญัชธีนาคาร................................................................... สาขา ................................................... เลขทบีญัช ี...............................................ประเภท  กระแสรายวนั  ออมทรพัย์
โดยจะตอ้งเป็นบญัชขีองธนาคารทกํีาหนดไว ้  ธนาคาร ไดแ้ก่ ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงศรอียุธยา จํากดั (มหาชน) ธนาคารกสกิร
ไทย จํากดั (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) และธนาคารยูโอบ ีจํากดั (มหาชน) เท่านัน (พรอ้มแนบสําเนาหน้าแรกของสมุดบญัชเีงนิฝากหรอื bank statement พรอ้มลงนามรบัรองสําเนาถูกตอ้ง)    
คาํเตือน กรณีทขีอ้มูลทผีู้จองซอืระบุไม่สมัพนัธ์กนัหรอืไม่ชดัเจน หรอืมไิด้แนบสําเนาหน้าแรกของสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์หรอืสําเนารายการเดนิบญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั (Statement) ตวัแทนรบัจองซอืหุ้นขอสงวนสทิธดิําเนินการให้
มกีารคนืค่าจองซอืหุ้นดว้ยเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสงัจ่ายในนามผู้จองซอืหุ้น ส่งไปรษณียล์งทะเบยีนตามทอียู่ทปีรากฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุ้นบรษิัทฯ ณ วนัท ี19 สงิหาคม   (วนักําหนดรายชอืผูถ้อืหุ้น (Record Date)) 
การประเมนิความเสยีงทยีอมรบัไดเ้พอืการจองซอืหุน้ (Suitability Test)  
กรณีผู้จองซือทีเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
1. ขา้พเจา้ไดผ้่านการทําแบบประเมนิ Suitability Test มาแลว้ไม่เกนิกว่า 2 ปี จากตวัแทนรบัจองซอืหุ้น และรบัทราบระดบัความเสยีงทยีอมรบัไดข้องขา้พเจา้แลว้ กรณีผูจ้องซอืยงัไม่เคยผ่านการทําแบบประเมนิ Suitability 

Test หรอืผูจ้องซอืไดผ้่านการทําแบบประเมนิ Suitability Test กบัตวัแทนรบัจองซอืหุน้มาแล้วเกนิกว่า 2 ปีก่อนวนัททํีาการลงทุน ผูจ้องซอืจะตอ้งจดัทําแบบประเมนิ Suitability Test ของหุน้สามญัเพมิทุนทจีะจองซอืใน
ครงันี 

2.  ขา้พเจา้รบัทราบระดบัความเสยีงของหุน้สามญัเพมิทุนทขีา้พเจา้จะจองซอืนีจากตวัแทนรบัจองซอืหุ้นแลว้ 
3.  ขา้พเจา้ไดผ้่านขนัตอนการดําเนินการทําความรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพอืทราบขอ้เทจ็จรงิเกยีวกบัลูกคา้ KYC/CDD และผ่านการศึกษาขอ้มูลในเอกสารสรุปขอ้มูลสําคญัของหลกัทรพัยห์รอืหนังสอืชชีวน/Offering 

Memorandum เป็นทเีรยีบรอ้ยแลว้ 
ทงันี หากผลการประเมนิ Suitability Test ของขา้พเจา้ตามขอ้ท ี1 ขา้งตน้หรอืผลประเมนิลงทุนในหุ้นสามญัเพมิทุนครงันีออกมาว่า ขา้พเจา้ไม่เหมาะสมกบัการจองซอืหุน้สามญัเพมิทุนในครงันี ขา้พเจา้ยงัยนืยนัและประสงค์ที
จะจองซอืหุน้สามญัเพมิทุนในครงันี และไดล้งลายมอืชอืเพอืยนืยนัในฐานะผูจ้องซอืดา้นล่าง โดยขา้พเจา้รบัทราบว่าการลงทุนในหุ้นสามญัเพมิทุนครงันีไม่เหมาะสมกบัระดบัความเสยีงทขีา้พเจา้ยอมรบัไดต้ามผลประเมนิ 
Suitability Test ดงันัน หากเกดิความเสยีหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นสามญัเพมิทุนนีต่อไปในอนาคต ตวัแทนรบัจองซอืหุ้น และ/หรอืผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายหลกัทรพัยไ์ม่มหีน้าทตีอ้งรบัผดิชอบ
ใด ๆ ทงัสนิ 
กรณีผูจ้องซอืทเีป็นนักลงทุนสถาบนัไดร้บัการยกเวน้การจดัทําแบบประเมนิ Suitability Test ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ท ีทธ. 35/2556 

ผู้จดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายและ/หรือตวัแทนรบัจองซือหุ้น สามารถปฏิเสธการจองซือ ใน
กรณีทีผู้จองซือยงัไม่มีประวติัการทาํ และไม่ยินยอมทํา Suitability Test หรือ ผู้จองซือรบัความเสียงตาม 

Suitability Test ได้ตาํกว่าหุ้นสามญัเพิมทุนนีและไม่ลงนามยอมรบัความเสียงของหุ้นสามญัเพิมทุนนี 

ลงชอื X .................................................................................................... ผูจ้องซอื 
(............................................................................... .............................................) 

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขา้พเจา้มใิช่บุคคลทถีูกจํากดัสทิธใินการไดร้บัการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพมิทุน (“บุคคลทีถกูจาํกดัสิทธิ”) หรอืผูถ้อืหุน้ทไีม่ไดร้บัสทิธใินการจองซอืหุ้นสามญัเพมิทุนให ้ตามรายละเอยีดทรีะบุ
ไวใ้นหนังสอืชชีวน/Offering Memorandum (แลว้แต่กรณี) และตามทกีฎเกณฑ์ทเีกยีวขอ้งกําหนด ทงันี ขา้พเจา้เขา้ใจและยอมรบัว่า หากขา้พเจา้เขา้ข่ายเป็นบุคคลทถีูกจํากดัสทิธหิรอืผู้ถอืหุ้นทไีม่ไดร้บัสทิธใินการจองซอืหุ้น
สามญัเพมิทุนตามทรีะบุไวใ้นขา้งต้น ขา้พเจา้จะไม่มสีทิธใินการจองซอืหุน้สามญัครงันี ทงันี การจองซอืและการชําระเงนิโดยผูจ้องซอืหุ้นตอ้งเป็นไปตามเงอืนไขตามทรีะบุไวใ้นหนังสอืชชีวน/Offering Memorandum เพอืการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามญัครงันี ผูจ้องซอืหุน้ตกลงและรบัทราบว่าผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย/ตวัแทนรบัจองซอืมสีทิธปิฏเิสธไม่รบัการจองซอืหากผูจ้องซอืหุ้นกระทําผดิเงอืนไขดงักล่าว และขา้พเจ้า
ยนิยอมและตกลงว่าจะจองซอืหุน้สามญัจํานวนทขีา้พเจา้ได้ระบุไวข้า้งตน้หรอืในจํานวนตามทผีูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย/ตวัแทนรบัจองซอืจดัสรรให ้และจะไม่ยกเลกิการจองซอืหุ้นสามญันี และยนิยอม
รบัคนืเงนิ ในกรณีทบีรษิัทฯ และ/หรอืผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย/ตวัแทนรบัจองซอืปฏเิสธการจองซอื ขา้พเจ้ายนิยอมผูกพนัตนเองตามเงอืนไขขอ้กําหนดและขอ้ความใดๆ ในหนังสอืชชีวน/Offering 
Memorandum รวมทงัในหนังสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ทมีอียู่แลว้ในขณะนี และ/หรอื ซงึจะแกไ้ขเพมิเตมิต่อไปในภายหน้าดว้ย 

ขา้พเจ้าตกลงและยนิยอมให้สถาบนัการเงนิ (รวมถึงบรษิัทหลกัทรพัย์ และ/หรอื นิติบุคคลอนืใด) ทขีา้พเจ้ามกีารทําธุรกรรมทางการเงนิ ส ามารถเปิดเผยขอ้มูลทเีกียวขอ้งกบัการแสดงตน และ/หรอื การระบุตวัตนของ
ขา้พเจ้ารวมถงึขอ้มูลเกียวกบัผู้รบัผลประโยชน์ทแีท้จรงิของขา้พเจา้ให้แก่ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย/ตวัแทนรบัจองซือ ทงันี เพอืปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงนิทเีกยีวขอ้ง และกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทมีอีานุภาพทําลายลา้งสูงทเีกยีวขอ้ง 
กรณีเป็นผู้จองซือทีไม่มีถินทีอยู่ในประเทสไทย (ไม่มีทีอยู่จดัส่งเอกสารตามทะเบียนผู้ถือหุ้นในประเทศไทย) 
ขา้พเจ้าขอรบัรองและรบัประกนัว่า (1) ขา้พเจ้า ( . ) มถีินทอียู่ สถานทตีงัอยู่ในหรอือาศยัอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา สหราชอาณาจกัร สงิคโปร์ จนี เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ สวติเซอร์แลนด์ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ ฮ่องกง 
เยอรมนั ออสเตรเลยี หรอืฝรงัเศส ทขีา้พเจา้สามารถรบัใบจองซอืฉบบันีและสามารถตอบรบัการเสนอขายเพอืใหไ้ดม้าซงึหรอืจองซอืหลกัทรพัยท์กีล่าวถึงในเอกสารฉบบันีไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย เนืองจากขา้พเจา้เป็นผูล้งทุน
สถาบนัซงึมคุีณสมบตัิตามทกํีาหนด (Qualified Institutional Buyer) หรอืนักลงทุนมอือาชพี (Professional Investor) หรอืผู้ลงทุนทมีคุีณสมบตัิ (Qualified Investor) (หรอืนักลงทุนประเภทอนืทมีสีทิธใินลกัษณะเดยีวกนั) ใน
ประเทศดงักล่าว หรอื ( . ) ขา้พเจา้เป็นบุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคล ซงึมถีนิทอียู่หรอืสถานทตีงัอยู่ในประเทศสหราชอาณาจกัร เนเธอรแ์ลนด ์นอรเ์วย์ เยอรมนั ซงึขา้พเจา้สามารถรบัใบจองซอืฉบบันีและทําคําสงัเพอืให้ได้มา
หรอืจองซอืหลกัทรพัยอ์า้งถึงในใบจองซอืฉบบันีภายใตข้อ้ยกเว้นทใีช้บงัคบัในเขตประเทศนันๆ และ (2) บรษิทัฯ มสีทิธโิดยชอบดว้ยกฎหมายในการส่งใบจองซอืฉบบันี รวมถงึเสนอและจดัสรรหลกัทรพัยท์กีล่าวถึงในเอกสาร
ฉบบันีใหแ้ก่ขา้พเจา้ โดยบรษิทัฯ มไิดม้หีน้าททีตีอ้งดําเนินการใด ๆ เพมิเตมิภายใตก้ฎหมายหรอืกฎเกณฑข์องประเทศดงักล่าว นอกจากทรีะบุไวโ้ดยชดัแจง้ในในหนังสอืชชีวน/Offering Memorandum (ซงึรวมถงึแต่ไม่จํากดั
เพยีงการยนืแบบแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย์ การจดทะเบยีนหรอืแจ้ง ตามกฎหมายหลกัทรพัยท์ใีช้บงัคบัของประเทศดงักล่าว) (3) ขา้พเจา้มไิดจ้องซอืหุน้ดว้ยวตัถุประสงคใ์นการเสนอขาย ขาย จําหน่าย 
หรอืส่งมอบหลกัทรพัยใ์ดๆ ทกีล่าวถึงในเอกสารฉบบันีภายใน หรอืเขา้ไปในประเทศอนืใด (4) ขา้พเจ้ามไิด้ตอบรบัหรอืปฏเิสธการจองซอืหลกัทรพัยท์กีล่าวถงึในเอกสารฉบบันีโดยปราศจากดุลยพนิิจของตนเอง ในนามของ 
หรอืสําหรบั หรอืเพอืประโยชน์ของบุคคลซงึมสีถานทตีงัอยู่ใน หรอือาศยัอยู่ในประเทศอนืใดทกีารกระทําดงักล่าวไม่ชอบดว้ยกฎหมายภายใตก้ฎหมายหรอืกฎเกณฑ์ทใีชบ้งัคบัของประเทศนัน ณ ขณะทใีบจองซอืฉบบันีสมบูรณ์ 
(5) ขา้พเจ้ารบัทราบ ให้คํารบัรอง คํารบัประกนั และตกลงตามทรีะบุไว้ใน Offering Memorandum และเอกสารแนบ 10 ของหนังสอืแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพมิทุนสําหรบัผูถ้ือหุ้นเดมิของบรษิัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) 
เฉพาะกลุ่มทมีสีทิธไิดร้บัการจดัสรรตามสดัส่วนการถอืหุน้ (6) โดยไม่มผีลกระทบต่อขอ้ความขา้งตน้ บรษิทัฯ และ/หรอืผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายและ/หรอืตวัแทนรบัจองซอืขอสงวนสทิธ ิ (แต่ไม่จําเป็น) 
ทจีะถอืว่าใบจองซอืเป็นโมฆะหาก (ก) ความปรากฏแก่บรษิัทฯ และ/หรอืผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายและ/หรอืตวัแทนรบัจองซอืว่าใบจองซอืดงักล่าวถูกจดัทําหรอืส่งมาจากอาณาเขตทไีม่ได้ระบุขา้งต้น 
หรอืบรษิทัฯ และ/หรอืผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายและ/หรอืตวัแทนรบัจองซอื เชอืว่าอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายทเีกยีวขอ้งของประเทศดงักล่าว หรอื (ข) ถูกจดัทําโดยมวีตัถุประสงคท์จีะยกเว้นคํารบัรอง
และและความตกลงรบัประกนัใด ๆ ขา้งตน้ (7) ขา้พเจา้รบัทราบว่า บรษิทัฯ จะยดึถอืตามคํารบัรองและคํายนืยนัทถีูกตอ้งและเป็นความจรงิของขา้พเจา้ดงัขอ้ความขา้งตน้นี 

การลงทุนในหุ้นมีความเสียงและก่อนตดัสินใจจองซือหุ้น ผูจ้องซือควรอ่านหนังสือชีชวน/Offering Memorandum 
หรือข้อมูลทีมีสาระตรงตามข้อมูลสรปุสาระสาํคญัของหลกัทรพัย ์(Executive Summary) อย่างรอบคอบก่อน

ตดัสินใจจองซือหุ้น 

 
ลงชอื X .................................................................................................... ผูจ้องซอื 
(............................................................................... .............................................) 

หลกัฐานการรบัฝากการจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”)  
แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทัฯ เฉพาะกลุ่มทีมีสิทธิได้รบัจดัสรรหุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้น (ผู้จองซือโปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้วย) 

วนัทจีองซอื     วนัท ี....................................... กนัยายน 2565                      เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __               ใบจองซอืเลขท ี..................................... 
ตวัแทนรบัจองซอืหุน้ ................................................................................... ไดร้บัเงนิจาก (ชอืตามใบจอง) .............................................................................................................. เพอืจองซอืหุน้
สามญัเพมิทุน จํานวน .......................................................... หุน้ รวมเป็นเงนิ .......................................................... บาท โดยชําระโดยชาํระเป็น  เงนิสด  เงนิโอน  เงนิโอนบาทเนต  

 เชค็/แคชเชยีรเ์ชค็ (เชค็ธนาคาร) /ดราฟท ์เลขทเีชค็ ...................................... ลงวนัท ี.........................................ธนาคาร .......................................... สาขา ......................................................... 
โดยหากผูจ้องซอืไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพมิทุน ใหด้ําเนินการ 

 ฝากหุน้สามญัเพมิทุนในนาม “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั เพอืผูฝ้าก” บรษิทั....................................................................................................................................... 
เลขทสีมาชกิผู้ฝาก ................................................. บญัชซีอืขายหลกัทรพัยเ์ลขท ี............................................... 

 ออกหุน้สามญัเพมิทุนในนาม “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั” โดยนําเขา้บญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขท ี600 เพอืขา้พเจา้   

เจา้หน้าทผีูร้บัมอบอํานาจ/ Authorized Officer ................................................................... 

 

 

 



 

 

 

 

 

BROKER 

ผู้ฝากเลขที 

Participant 

No. 

ชือบริษทั 

Company Name 

ผู้ฝากเลขที 

Participant 

No. 

ชือบริษทั 

Company Name 

002 
บริษทัหลกัทรพัย ์ทิสโก้ จาํกดั 

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 029 
บริษทัหลกัทรพัย ์กรงุศรี จาํกดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 
บริษทัหลกัทรพัย ์พาย จาํกดั (มหาชน) 
PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 030 

บริษทัหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 
บริษทัหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 032 
บริษทัหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที  จาํกดั (มหาชน) 
KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 
บริษทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จาํกดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 034 

บริษทัหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 
บริษทัหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 038 

บริษทัหลกัทรพัย ์บียอนด ์จาํกดั (มหาชน) 

BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 
บริษทัหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั 

CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD. 048 
บริษทัหลกัทรพัย ์ไอร่า จาํกดั (มหาชน)  
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

008 
บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จาํกดั  
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 050 

บริษทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จาํกดั  
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

011 
บริษทัหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 051 
บริษทัหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จาํกดั 

SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

013 
บริษทัหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 052 
บริษทัหลกัทรพัย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  

014 
บริษทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน)  
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 200 

บริษทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 
บริษทัหลกัทรพัย ์คิงส์ฟอรด์ จาํกดั (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 213 

บริษทัหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท์ จาํกดั 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

016 
บริษทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 221 

บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรช์นั พารท์เนอร ์จาํกดั (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

019 
บริษทัหลกัทรพัย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกดั 

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 224 
บริษทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

022 
บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั 

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 230 
บริษทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จาํกดั 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
บริษทัหลกัทรพัย ์อินโนเวสท์ เอกซ์ จาํกดั (เดิมชือ บริษทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั) 
INNOVESTX SECURITIES CO., LTD. (formerly, SCB SECURITIES COMPANY LIMITED) 248 

บริษทัหลกัทรพัย ์กรงุไทย เอก็ซ์สปริง จาํกดั 

KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED 

026 
บริษทัหลกัทรพัย ์ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 924 

บริษทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จาํกดั (มหาชน)  
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

027 
บริษทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

SUB BROKER 

236 
ธนาคารทิสโก้ จาํกดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 243 

บริษทัหลกัทรพัย ์เพือธุรกิจหลกัทรพัย ์จาํกดั (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

257 
บริษทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จูเลียส แบร ์จาํกดั 

SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED 245 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 

301 
ธนาคารซิตีแบงก์ เอน็.เอ. (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES 330 

ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้แบงกิงคอรป์อเรชนั จาํกดั (เพือตราสารหนี) 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

302 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 334 

บริษทัหลกัทรพัย ์เพือธุรกิจหลกัทรพัย ์จาํกดั (มหาชน) (คสัโตเดยีน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

303 
ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) (ผู้รบัฝากทรพัยสิ์น) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 336 

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

304 
ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้ แบงกิง คอรป์อเรชนั จาํกดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK 337 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 
ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  339 

ธนาคารทิสโก้ จาํกดั (เพือรบัฝากทรพัยสิ์น) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

308 
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) (เพือรบัฝากทรพัยสิ์น) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 340 

ธนาคารเจพีมอรแ์กน เชส (เพือค้าตราสารหนี) 
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

312 
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 343 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

316 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 350 

บริษทัหลกัทรพัย ์สยามเวลธ์ จาํกดั  
SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED  

320 
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรงุเทพฯ - เพือรบัฝากทรพัยสิ์น  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES   351 

บริษทัหลกัทรพัย ์เวล็ธ์เมจิก จาํกดั 
WEALTH MAGIK SECURITIES CO.,LTD 

328 
ธนาคารกรงุศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 425 

ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) (เพือลูกค้า) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

329 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED    

 



 

 

 

 

 
สงิทส่ีงมาด้วย  

 

แบบฟอร์มใบชําระเงนิผ่านระบบ Bill Payment 





 

 

 

 

 
สงิทส่ีงมาด้วย  

 

แบบสอบถามเพือหาข้อบ่งชกีารเป็นบุคคลสหรัฐฯ  
(บุคคลธรรมดาและนิตบิุคคล)  

(สําหรับผู้ประสงค์นําหุ้นสามัญฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์  
(Issuer Account) เท่านัน) 



 

 

                                                                         
แบบสอบถามเพอืหาขอ้บ่งชกีารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิตบิุคคล)  

เฉพาะผูป้ระสงคนํ์าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชผีูอ้อกหลกัทรพัย ์( Issuer Account ) 
 
                                                                                                              วนัท.ี................………….…….….. 

 

ขา้พเจา้ ........................................................................................................................................................................ 
บตัรประจาํตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขท ี................................................................................................. 
 
สาํหรบับุคคลธรรมดา 

1. เกดิในสหรฐัอเมรกิา           ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นพลเมอืงอเมรกินัหรอืมสีญัชาตทิ ี  เป็นอเมรกินั       ใช่*  ไมใ่ช่ 
3. มถีนิทอียูถ่าวรในประเทศสหรฐัอเมรกิา        ใช่*  ไมใ่ช่ 

 

 
สาํหรบันิติบุคคล 

1. เป็นนิตบิุคคลทจีดทะเบยีนในประเทศสหรฐัอเมรกิา       ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นสถาบนัการเงนิ ภายใตข้อ้กาํหนดของ FATCA        ใช่*  ไมใ่ช่ 

หาก“ใช”่โปรดกรอกหมายเลข GIIN . . .  และระบุประเภท  PFFI,  RDCFFI 
3. เป็นนิตบิุคคลทมีรีายไดจ้ากการลงทุน/รายไดท้างออ้มตงัแต่รอ้ยละ 50 ขนึไปของรายไดร้วม   ใช่*  ไมใ่ช่ 

หรอืมทีรพัยส์นิทกี่อใหเ้กดิรายไดด้งักล่าวตงัแต่รอ้ยละ 50 ขนึไปของสนิทรพัยร์วม ในรอบบญัชปีีล่าสุด  
 

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความตามทรีะบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากการฝากหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยก์อ่ใหเ้กดิความ
เสยีหายใด ๆ ขนึแก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยไ์มว่่าดว้ยประการใด ๆ ขา้พเจา้ยอมรบัผดิและชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์นครบถว้น 
นอกจากน ีขา้พเจา้รบัทราบว่าศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยอ์าจเปิดเผยขอ้มลูทปีรากฎในเอกสารนใีหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอนืทมีอีํานาจตาม
กฎหมายหรอืมขีอ้ตกลงกบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได ้  
  
ลงชอื ..............................................................................  ผูถ้อืหลกัทรพัย ์  
        (.............................................................................)  โทรศพัท ์….............................................. 
 

 

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ใดขอ้หนงึ แสดงว่าท่านมีข้อบง่ชีว่าอาจเป็นบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA TSD ขอ
สงวนสิทธิไม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ดงันัน ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดยวิธีอืนแทน  

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้  และ/หรอืขอ้  แสดงว่าท่านมีข้อบ่งชีว่าอาจเป็นนิติบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA 
TSD ขอสงวนสิทธิไม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์ดงันัน ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดย
วิธีอืนแทน  



 

 

 

 

 
สงิทส่ีงมาด้วย  

 

คาํรับรองสถานะนิตบุิคคลและคาํยินยอมเปิดเผยข้อมูลตาม FATCA 

(สําหรับผู้ประสงค์นําหุ้นสามัญฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ 

(Issuer Account) เท่านัน) 



สิงทีส่งมาดว้ย  
 

คํารับรองสถานะนิติบุคคลและคํายินยอมเปิดเผยข้อมูลตาม FATCA  

(สําหรับผู้ประสงค์นําหุ้นสามัญฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน) 

คํารับรองสถานะ  
ขา้พเจา้ (ชือนิติบุคคล) ___________________________________________________________________  

โดย ____________________________________ ตาํแหน่ง __________________________________________  

และ ____________________________________ตาํแหน่ง __________________________________________  

ขอรับรองวา่ขา้พเจา้มีสถานะดงัต่อไปนี 

ส่วนทีหนึง: สถานทีจดทะเบียนจัดตัง 

 

 คํารับรองสถานะ สถานะของนิติบุคคล
ตาม FATCA 

 
 

 

1.1 ขา้พเจา้เป็นนิติบุคคลซึงจดัตงัขึนตามกฎหมายของ
ประเทศ____________________ 

1.2 ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิติบุคคล โดยสํานักงานใหญ่ของสาขาจัดตังขึนตาม
กฎหมายของประเทศ____________________________ 

ในกรณีทีจดัตงัขึนตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ขา้พเจา้ไดแ้นบ W-9 ไว้
แลว้ 

(หากเป็นนิติบุคคล หรือสาขาของนิติบุคคลทีมิได้จดัตงัขึนในประเทศสหรัฐอเมริกา 
กรุณาตอบแบบสอบถามในส่วนทีสอง นอกเหนือจากนันการให้คาํรับรองถือว่า
เสร็จสิน) 

U.S. Person / Non-U.S. 

Entity 

 

ส่วนทีสอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

 

 คํารับรองสถานะ สถานะของนิติบุคคล
ตาม FATCA 

 2.1 ขา้พเจา้มีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท PFFI 

โดยมีเลข GIIN ดงัต่อไปนี _________________________ 

PFFI 

 2.2 ขา้พเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท Registered Deemed-Compliant 

FFI 

โดยมีเลข GIIN ดงัต่อไปนี _________________________ 

RDCFFI 



สิงทีส่งมาดว้ย  
 

 คํารับรองสถานะ สถานะของนิติบุคคล
ตาม FATCA 

 2.3 ขา้พเจา้มีสถานะเป็นสถาบนัการเงินทีไม่เขา้ร่วม FATCA NPFFI 

 2.4 ขา้พเจา้มีสถานะเป็นสถาบนัการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI 

และไดแ้นบ W-8BEN-E ซึงแสดงสถานะดงักล่าวไวแ้ลว้ 

CDCFFI 

 2.5 ข้าพเจ้ามิใช่สถาบันการเงิน และเป็นบริษัททีจดทะเบียนซือขายในตลาด
หลักทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัททีจดทะเบียนซือขายในตลาด
หลกัทรัพย ์และขา้พเจา้ไดแ้สดงหลกัฐานการมีสถานะเป็นบริษทัซึงจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์หรือเป็นบริษทัในเครือของบริษทัทีจดทะเบียนซือขายในตลาด
หลกัทรัพย ์ซึงปรากฏอยูใ่นสาํเนางบการเงินทีไดแ้นบมากบัเอกสารคาํขอชุดนี 

Excepted NFFE 

 2.6 ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ 
ทีเกียวขอ้งกับหลกัทรัพยที์จะซือขาย หรือ โอนยา้ยนี และไม่ได้ประกอบกิจการ
ทางการค้าในลักษณะเดียวกับบริษัทประกัน สถาบันรับฝากหลักทรัพย์ หรือ 
ธนาคารพาณิชย ์ 

Exempt Beneficial 

Owner (EBO)  

 2.7 ขา้พเจา้เป็นองคก์รทีไม่แสวงหาผลกาํไร  
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลภายใต้ประมวล
รัษฎากรไทย  

Non-Profit 

Organization (NPO)  

 2.8 ขา้พเจา้เป็นบริษทัหรือห้างหุน้ส่วนทีมิใช่สถาบนัการเงินซึงมิได้มีรายไดห้ลกัมา
จากการลงทุน  
ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขา้พเจา้เป็นนิติบุคคลทีมิไดจ้ดัตงัขึนในสหรัฐอเมริกา และ ไม่
เป็นสถาบนัการเงิน และ มีเงินได้ไม่เกินกึงหนึงในงบการเงินปีล่าสุดทีมาจากแหล่ง
ใด ๆ ใน 4 กลุ่มต่อไปนี และ  
มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงินล่าสุดไม่เกินกึงหนึงทีสามารถก่อให้เกิดเงินไดใ้น 4 

กลุ่มต่อไปนี  
กลุ่มที 1 เงินปันผลและดอกเบีย  
กลุ่มที 2 เงินค่าเช่าและค่าสิทธิ  
กลุ่มที 3 ส่วนรายไดจ้ากธุรกรรมบางประเภท  

 รายไดจ้ากการขายสินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดเงินไดใ้นกลุ่มที 1 และ กลุ่มที 2  

 รายไดจ้ากสัญญาซือขายตราสารอนุพนัธ์สินคา้โภคภณัฑ ์ 
 รายไดจ้ากอตัราแลกเปลียน  

Active NFFE 



สิงทีส่งมาดว้ย  
 

 คํารับรองสถานะ สถานะของนิติบุคคล
ตาม FATCA 

 รายไดจ้ากสัญญาประเภท SWAP  

กลุ่มที 4 รายไดจ้ากสัญญาประกนัและสัญญาบาํนาญ  
 รายไดที้ไดจ้ากเงินสาํรองหากเป็นบริษทัประกนั  
 เงินไดจ้ากสัญญาบาํนาญ  
 เงินไดจ้ากสัญญาประกนั  

 2.9 ขา้พเจา้เป็นบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนทีมิใช่สถาบนัการเงินซึงมีรายได้หลักมาจาก
การลงทุน  
ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขา้พเจา้เป็นนิติบุคคลทีมิไดจ้ดัตงัขึนในสหรัฐอเมริกา และไม่
เป็นสถาบนัการเงิน หรือ นิติบุคคลใด ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ และมี เงินได้เกินกึงหนึงใน
งบการเงินปีล่าสุดทีมาจากแหล่งใด ๆ ใน 4 กลุ่มขา้งตน้ หรือ  
มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงินล่าสุดเกินกึงหนึงทีสามารถก่อใหเ้กิดเงินไดใ้น 4 กลุ่ม
ขา้งตน้ดงัทีไดก้ล่าวไปแลว้  
พร้อมกนันี ขา้พเจา้ไดร้ะบุขอ้มูลของผูถื้อหุน้/เจา้ของตามรายละเอียดดา้นล่าง 
ดงัต่อไปนี  

 ขา้พเจา้ไม่มีผูถื้อหุ้น/เจา้ของ ทีเป็นบุคคลสหรัฐฯ  
 ขา้พเจา้มีผูถื้อหุน้/เจา้ของ ทีเป็นบุคคลสหรัฐฯ โดยมี ชือ ทีอยู ่และ เลขประจาํตวั

ผูเ้สียภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax Identification Number: TIN) ของผูถื้อหุ้น/
เจา้ของ ทีเป็นบุคคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดงัต่อไปนี  

ชือ ทีอยู่ เลข U.S. TIN 

   

   

   
 

Passive NFFE 

 2.10 ขา้พเจา้ไม่เขา้ข่ายเป็นนิติบุคคลสถานะใดๆ ตามทีระบุขา้งตน้ 

ทงันีขา้พเจา้ไดแ้นบ W-8BEN-E ซึงแสดงสถานะ________________________ไว ้
ณ ทีนีแลว้ 

Others 

 

คํายินยอมเปิดเผยข้อมูล  
ขา้พเจา้รับทราบและยอมรับว่า บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (“บริษัทฯ”) มีหน้าที

ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลง ขอ้บงัคบั คาํสัง คาํแนะนา คาํร้องขอ หรือสัญญาทีไดเ้ขา้ทาํหรือผกูพนัภายใตห้ลกักฎหมาย 



สิงทีส่งมาดว้ย  
 
Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) รวมถึงขอ้กาํหนดอืนใดทีเกียวขอ้ง (“ข้อกําหนดทีเกียวข้อง”) 
กบัองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ หรือสรรพากร หรือหน่วยงานกาํกบัดูแลอืนๆ (“หน่วยงานทีรับผิดชอบ”) ของ
ต่างประเทศและหน่วยงานทีเกียวขอ้งของประเทศไทย ตามทีประกาศ และ/หรือ ทีไดมี้การแกไ้ข หรือเพิมเติมเป็น
ครังคราว  

ในการนี ขา้พเจา้ยินยอมและตกลงให้บริษทัฯ สามารถดาํเนินการอย่างหนึงอย่างใดหรือทงัหมดตามที
เห็นสมควรดงัต่อไปนี เพือปฏิบติัตามขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้ง 

(1) การเปิดเผยและส่งข้อมูล 

ขา้พเจา้ตกลง ยินยอมให้บริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูลใดๆ ของขา้พเจา้ทีบริษทัฯ มีหน้าทีตอ้งเปิดเผยและ/หรือ
นาํส่งขอ้มูลหรือรายงานใด ๆ ตามขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้ง หรือตามทีสาํนกังานใหญ่หรือบริษทัทีเกียวขอ้งของบริษทั
ฯ ตอ้งเปิดเผย และ/หรือนาํส่งให้หน่วยงานทีรับผิดชอบ และขา้พเจา้ตกลงจะให้ขอ้มูลและเอกสารเพิมเติมตามที
บริษทัฯ ร้องขอ เพือเปิดเผยต่อหน่วยงานทีรับผิดชอบภายใน 90 วนั นบัแต่วนัทีไดรั้บแจง้จากบริษทัฯ 

ขา้พเจา้จะใหค้วามร่วมมือกบับริษทัฯ เพือใหบ้ริษทัฯ สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้ง ซึงเกียวกบั
ขอ้มูลของขา้พเจา้ หรือหลกัทรัพยข์องขา้พเจา้ทีทาํไวก้บับริษทัฯ ทงันี รายละเอียดและ/หรือขนัตอนทีเกียวขอ้งอาจ
มีการเปลียนแปลงไดต้ามทีบริษทัฯ จะไดก้าํหนดและแจง้ใหท้ราบเป็นครังคราวไป 

(2) การเปลียนแปลงสถานะข้อมูล 

ขา้พเจ้าตกลงและรับว่าจะแจ้งให้บริษทัฯ ทราบภายในระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัทีมีการเปลียนแปลง
ขอ้มูลของขา้พเจา้ซึงไดแ้จง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบก่อนหนา้นี ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงเกียวกบัทีอยูซึ่งไดจ้ดทะเบียน
ไว ้การถือสัญชาติอืน ทีอยู่ของสถานทีประกอบการ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูรั้บประโยชน์ตามกฎหมายหรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมนิติบุคคล (ผูซึ้งถือหุ้น หรือมีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลมากกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นทงัหมด หรือของสิทธิ
ความเป็นเจา้ของ หรือสิทธิออกเสียง) สถานะทางภาษี หรือในกรณีทีนิติบุคคลนันกลายเป็นผูมี้ถินทีอยู่ทางภาษี
มากกวา่หนึงประเทศ 

ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงส่งมอบข้อมูลรายละเอียดและเอกสารทีเกียวขอ้ง
เพิมเติมดงักล่าวแก่บริษทัฯ ภายในระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัทีมีการเปลียนแปลง และจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การจดัส่งเอกสารเอง รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะถอ้ยแถลงหรือแบบฟอร์มแสดงสถานะ FATCA เช่น W-8Ben และ 
W-8Ben-E พร้อมทงัรับรองเอกสารนนัดว้ย 

(3) การบอกเลิกสัญญา 
ในกรณีทีขา้พเจา้ไม่ส่งขอ้มูลรายละเอียด หรือเอกสารใหแ้ก่บริษทัฯ ตามทีร้องขอ ภายในระยะเวลา 90 วนั 

นบัแต่วนัทีไดรั้บแจง้จากบริษทัฯ หรือ ขอ้มูลรายละเอียดหรือเอกสารทีใหไ้วแ้ก่บริษทัฯ และ/หรือทีส่งมอบเพิมเติม
ให้นันไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ หรือยกเลิกการให้ความยินยอมในหนังสือฉบับนี 
ขา้พเจา้ตกลงให้บริษทัฯสามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้ง ทงันี ตราบเท่าทีกฎหมายอนุญาต โดยบริษทัฯ 
สามารถดาํเนินการตามขนัตอนหนึงขนัตอนใดหรือทงัหมดตามทีเห็นสมควร เพือปฏิบติัตามสัญญาหรือขอ้ตกลง
การซือขาย โอนยา้ย หลกัทรัพยนี์ และการให้บริการอืน และ/หรือขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้ง หรือเพือปกป้องสิทธิ



สิงทีส่งมาดว้ย  
 
ประโยชน์ทางกฎหมายหรือในทางการคา้ของบริษทัฯ รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะการปฏิเสธการให้บริการซือขาย 
โอนยา้ย หลกัทรัพยนี์ และบริการอืน การระงบัการจ่ายจาํนวนเงินใด ๆ ทีขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บภายใตข้อ้กาหนดและ
เงือนไขของหลกัทรัพยด์งักล่าวนี และการส่งมอบจาํนวนเงินดงักล่าวต่อไปยงัหน่วยงานทีรับผิดชอบ หรือคืนให้แก่
ขา้พเจา้ตามขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้ง 

ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ตามทีระบุขา้งตน้ ขา้พเจา้ยินยอมให้บริษทัฯ ยกเลิกการให้บริการซือขาย โอนยา้ย 
หลกัทรัพยนี์ และบริการอืนและ/หรือบอกเลิกสัญญาหรือขอ้ตกลงในการใชบ้ริการดงักล่าวตามทีขา้พเจา้ทาํไวก้บั
บริษทัฯ โดยให้ถือว่าเอกสารฉบบันี เป็นส่วนหนึงของสัญญาหรือขอ้ตกลงการซือขาย โอนยา้ย หลกัทรัพยนี์ และ
การใหบ้ริการอืน ๆ ดว้ย 

ภายใตก้ฎหมายสหรัฐอเมริกาว่าดว้ยการให้ความเท็จ ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขา้พเจา้ไดต้รวจสอบขอ้มูลที
กรอกในแบบฟอร์มนีอย่างละเอียดตามความรู้และความเขา้ใจของขา้พเจา้อย่างดีทีสุดแลว้ว่า ขอ้มูลดงักล่าวเป็น
ความจริง ถูกตอ้ง และครบถว้นสมบูรณ์ทุกประการ 

 

 

ลายมือชือ __________________________________________ ผูมี้อาํนาจลงนามแทนบริษทั 

(__________________________________________) 

 

 

ลายมือชือ __________________________________________ ผูมี้อาํนาจลงนามแทนบริษทั 

(__________________________________________) 

ตราประทบั (ถา้มี) 
 

 

วนัที_____________________________ 



 

 

 

 

 
สงิทส่ีงมาด้วย  

 

หนังสือมอบอาํนาจสําหรับการจองซอืหุ้นสามัญของ 
บริษัท ไทยออยล์ จาํกัด (มหาชน) 
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หนังสือมอบอาํนาจ 
สําหรับการจองซือหุ้นสามัญเพมิทุนของบริษัท ไทยออยล์ จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

โดยผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มทีมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น 

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนจาํนวนไม่เกิน 239,235,000 หุ้น โดยอาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน 
จาํนวนไม่เกิน 35,885,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 10.0 บาท 

 

เขียนท ี     

วนัที     

ข้าพเจ้า                                                      (“ผู้มอบอำนาจ”) สญัชาติ                  
เลขประจําตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบคุคล เลขที       
อยู่บ้านเลขที/สํานกังานอยู่ที     ถนน      
ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต       
จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์   ซึงเป็นผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เฉพาะ
กลุ่มทีมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้น ตามรายชือทีปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ 
วนัที 19 สิงหาคม 2565 (วนักําหนดรายชือผู้ ถือหุ้น (Record Date))ในฐานะผู้จองซือ 

ขอมอบอํานาจให้ นาย/นาง/นางสาว      อาย ุ           ปี  
เลขประจําตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง เลขที    อยู่บ้านเลขที    
ถนน             ตําบล/แขวง       อําเภอ/เขต     
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์            (“ผู้รับมอบอำนาจ”) 
เป็นผู้ รับมอบอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าพเจ้า ในการดําเนินการจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 
   หุ้น รวมเป็นเงินค่าจองซือทงัสิน              บ า ท  กั บ บ ริ ษั ท
หลกัทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จํากัด (เดิมชือ บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด) ในฐานะตวัแทนรับจองซือ รวมถึงมี
อํานาจในการลงนาม รับรอง จดัทํา แก้ไข เพิมเติม ยืน ส่งมอบ และรับคืนเอกสารต่างๆ ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงใบ
จองซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ การให้ข้อมูลใด ๆ ทีเกียวข้องกับการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน การตกลงยอมรับ
เงือนไขในเอกสาร การชําระหรือรับคืนค่าจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุของบริษัทฯ หรือเงินอืนใดทีเกียวกับการจองซือ และ
ดําเนินการใดๆ ทงัปวงอนัจําเป็นและสมควรทีเกียวกบัการจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุของบริษัทฯ หรือเพือดําเนินการจอง
ซือหุ้นสามญัเพิมทนุของบริษัทฯ แทนข้าพเจ้าผู้มอบอํานาจได้จนเสร็จการ 
 
 
  

 

อากรแสตมป์ 
 บาท 
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การใดทีผู้ รับมอบอํานาจได้กระทําไปภายใต้การมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจฉบับนี ให้มีผลผูกพัน 
ข้าพเจ้าเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําด้วยตนเองทกุประการ 

หนงัสือมอบอํานาจฉบบันใีห้มผีลใช้บงัคบัตงัแต่วนัทีของหนงัสือฉบบันเีป็นต้นไป 

เพือเป็นหลกัฐานแห่งการน ี ผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจจึงได้ลงลายมือชือไว้เป็นสําคญัต่อหน้าพยาน ณ 
วนั เดือน ปี ทีระบขุ้างต้น 

 

ลงชือ  ผู้มอบอํานาจ 

 (                                                                 )  
 

ลงชือ  ผู้ รับมอบอํานาจ 

 (                                                                 )  
 

ลงชือ  พยาน 

 (                                                                 )  
 

ลงชือ  พยาน 

 (                                                                 )  

หมายเหตุ: 

การมอบอํานาจตามหนงัสือมอบอํานาจฉบบัน ีสงวนไว้เฉพาะกรณีผู้จองซือทีเคยผ่านขนัตอนการดําเนินการทําความรู้จกั
ลูกค้าและตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงทีเกียวกับลูกค้า  (Customer Due Diligence & Know Your Customer: 

CDD/KYC) แล้ว และได้ผ่านการทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเสียง  (Suitability Test) ตามข้อกําหนดที
เกียวข้องแล้วกบัตวัแทนรับจองซือ ในระยะเวลาไม่เกินกว่าสองปีก่อนวนัทีจะจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุ  

กรณีผู้จองซือไม่เคยผ่านขนัตอนการดําเนินการทําความรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงทีเกียวกับลูกค้า  
(Customer Due Diligence & Know Your Customer: CDD/KYC) และ/หรือไม่เคยผ่านการทําแบบประเมินความสามารถ
ในการรับความเสียง (Suitability Test) ตามข้อกําหนดทีเกียวข้องกบัสถาบนัการเงินกบัตวัแทนรับจองซือหุ้น ผู้จองซือต้อง
จองซือและชําระเงินค่าจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนด้วยตนเองเท่านนั ทีสาขาของตวัแทนรับจองซือดงักล่าวข้างต้น (โดยไม่
สามารถมอบอํานาจได้) ทงันี ตามเกณฑ์ของสํานกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และธนาคารแห่งประเทศไทย 
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เอกสารประกอบหนังสือมอบอำนาจ 
สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

โดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น 
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 239,235,000 หุ้น โดยอาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน 

จำนวนไม่เกิน 35,885,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10.0 บาท 
  
1. เอกสารของผู้มอบอำนาจ 
 
ประเภทบุคคล 
ผู้มอบอำนาจ 

เอกสารประกอบ 

บุคคลธรรมดา 
สัญชาติไทย 

บรรลุนิติภาวะ 
 สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนทียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถกูต้อง 
 ในกรณีทีไม่มีบัตรประจําตัวประชาชน สามารถใช้สําเนาเอกสารทางราชการอืนทีมีเลข
ประจําตัวประชาชน  หลกั ทียังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้อง 
แทนสําเนาบตัรประชาชน 

 สําเนาทะเบียนบ้านหน้าทีมีเลขประจําตัวประชาชน พร้อมลงลายมือชือรับรองสําเนา
ถกูต้อง 

ผู้เยาว์ 
กรณีทีผู้ เยาว์ทียงัไม่มีบตัรประจําตวัประชาชน 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทียังไม่หมดอายุของผู้ ใช้อํานาจปกครอง (บิดา/มารดา 
หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย พร้อมลงลายมือชือรับรองสําเนา
ถกูต้อง 

 สําเนาทะเบียนบ้านทีผู้ เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ ใช้อํานาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือ
ผู้ แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ ปกครองตามกฎหมาย พร้อมลงลายมือชือรับรองสําเนา
ถกูต้อง 

 หลกัฐานทีแสดงว่าสามารถจองซือหุ้นได้ถกูต้องตามกฎหมาย 

กรณีทีผู้ เยาว์มีบตัรประจําตวัประชาชน 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ เยาว์ทียังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชือรับรอง
สําเนาถกูต้อง  

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทียังไม่หมดอายุของผู้ ใช้อํานาจปกครอง  (บิดา/มารดา 
หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย พร้อมลงลายมือชือรับรองสําเนา
ถกูต้อง 
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ประเภทบุคคล 
ผู้มอบอำนาจ 

เอกสารประกอบ 

 หลกัฐานทีแสดงว่าสามารถจองซือหุ้นได้ถกูต้องตามกฎหมาย 
บุคคลธรรมดา 
สัญชาติต่างด้าว 

บรรลุนิติภาวะ 
 สําเนาใบต่างด้าวหรือสําเนาหนังสือเดินทางทียังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชือรับรอง
สําเนาถกูต้อง 

ผู้เยาว์ 
 หลักฐานทีแสดงว่าสามารถจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนได้โดยถูกต้องตามกฎหมายของ
ประเทศทีผู้ เยาว์นนัอยู่ในบงัคบั 

นิติบุคคลท่ี 
จดทะเบียนใน
ประเทศไทย 

 สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ทีออกไม่เกิน  เดือนก่อนวันทียืนใบจองซือ 
พร้อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้อง  โดยผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบุคคล และ
ประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และ 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบต่างด้าว หรือ สําเนาหนังสือเดินทางทียัง  
ไม่หมดอาย ุ(แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคล พร้อมลงลายมือชือรับรอง
สําเนาถกูต้อง 

 สําหรับกรณีทีมีการมอบอํานาจให้ผู้อืนกระทําการแทน จะต้องแนบหนงัสือมอบอํานาจ 
พร้อมสําเนาบตัรประชาชน สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทางทียงัไม่หมดอายุ 
(แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้อง อนึง หากหนงัสือมอบอํานาจเป็นฉบบัสําเนา สําเนาหนงัสือมอบอํานาจดงักล่าว
จะต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลทีเป็นผู้ มอบ
อํานาจด้วย และประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

นิติบุคคลท่ี 
จดทะเบียนใน
ต่างประเทศ 

 สําเนาหนงัสือสําคญัการจดัตงับริษัท (Certificate of Incorporation) หรือ สําเนาหนงัสือ
แสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ทีออกไม่เกิน  เดือนก่อนวันทียืนใบจองซือ และ
รายชือผู้มีอํานาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชือทีออกไม่เกิน  เดือนก่อนวันทียืนใบ
จองซือ ซึงเอกสารทงัหมดต้องลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนาม
ของนิติบคุคล และประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และ 

 สําเนาใบต่างด้าว หรือ สําเนาหนังสือเดินทางทียังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มี
อํานาจลงนามนิติบคุคล พร้อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถกูต้อง 

ทงันี สําเนาเอกสารประกอบทีลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดําเนินการ 
ดงันี 



 

 

 
 5  

 

ประเภทบุคคล 
ผู้มอบอำนาจ 

เอกสารประกอบ 

1. ให้เจ้าหน้าที Notary Public หรือหน่วยงานอืนใดทีมีอํานาจในประเทศทีเอกสารดงักลา่ว
ได้จดัทําหรือรับรองความถูกต้อง ทําการรับรองลายมือชือของผู้จดัทําหรือผู้ให้คํารับรอง  
ความถกูต้องของเอกสารดงักลา่ว และ 

2. ให้เจ้าหน้าทีของสถานทูตไทยหรือสถานกงสลุไทยในประเทศทีเอกสารดงักล่าวได้จัดทํา
หรือรับรองความถูกต้อง ทําการรับรองลายมือชือและประทบัตราของเจ้าหน้าที Notary 

Public หรือหน่วยงานอืนใดทีได้ดําเนินการตาม ข้อ   

หมายเหตุ: การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน  เดือนก่อนวนัทียืนใบจองซือ 

2. เอกสารของผู้รับมอบอำนาจ 
 
ประเภทบุคคล 
ผู้มอบอำนาจ 

เอกสารประกอบ 

บุคคลธรรมดา 
สัญชาติไทยท่ี
บรรลุนิติภาวะ 

 สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนทียงัไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้อง 
หรือ 

 ในกรณีทีไม่มีบัตรประจําตัวประชาชน สามารถใช้สําเนาเอกสารทางราชการอืนทีมีเลข
ประจําตัวประชาชน  หลกั พร้อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้อง แทนสําเนาบัตร
ประชาชน 

บุคคลธรรมดา 
สัญชาติต่างด้าว
ที่บรรลุนิติภาวะ 

 สําเนาใบต่างด้าวหรือสําเนาหนังสือเดินทางทียังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชือรับรอง
สําเนาถกูต้อง 

นิติบุคคลท่ีจด
ทะเบียนใน
ประเทศไทย 

 สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ทีออกไม่เกิน  เดือนก่อนวันทียืนใบจองซือ 
พร้อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้อง โดยผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบุคคล และ
ประทบัตราสําคญัของบริษัท (ถ้ามี) และ 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบต่างด้าว หรือ สําเนาหนังสือเดินทาง ทียัง 
ไม่หมดอาย ุ(แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคล พร้อมลงลายมือชือรับรอง
สําเนาถกูต้อง 

นิติบุคคลท่ีจด
ทะเบียนใน
ต่างประเทศ 

 สําเนาหนงัสือสําคญัการจดัตงับริษัท (Certificate of Incorporation) หรือ สําเนาหนงัสือ
แสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ทีออกไม่เกิน  เดือนก่อนวันทียืนใบจองซือและ
รายชือผู้มีอํานาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชือทีออกไม่เกิน  เดือนก่อนวันทียืนใบ
จองซือ ซึงเอกสารทงัหมดต้องลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนาม
ของนิติบคุคล และประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และ 
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ประเภทบุคคล 
ผู้มอบอำนาจ 

เอกสารประกอบ 

 สําเนาใบต่างด้าว หรือ สําเนาหนังสือเดินทางทียังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ทียังไม่
หมดอาย ุของผู้มีอํานาจลงนามนิติบคุคล พร้อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถกูต้อง 

ทงันี สําเนาเอกสารประกอบทีลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดําเนินการ 
ดงันี 

1. ให้เจ้าหน้าที Notary Public หรือหน่วยงานอืนใดทีมีอํานาจในประเทศทีเอกสารดงักลา่ว
ได้จดัทําหรือรับรองความถูกต้อง ทําการรับรองลายมือชือของผู้จดัทําหรือผู้ให้คํารับรอง
ความถกูต้องของเอกสารดงักลา่ว และ 

2. ให้เจ้าหน้าทีของสถานทูตไทยหรือสถานกงสลุไทยในประเทศทีเอกสารดงักล่าวได้จัดทํา
หรือรับรองความถูกต้อง ทําการรับรองลายมือชือและประทบัตราของเจ้าหน้าที Notary 

Public หรือหน่วยงานอืนใดทีได้ดําเนินการตาม ข้อ  

หมายเหตุ: การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน  เดือนก่อนวนัทียืนใบจองซือ 

 

3. ใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏใน
หนังสือช้ีชวน ส่วนท่ี 4 

หมายเหตุ  

–  หากมีการ ขูด ลบ ขีดฆ่าและเพ่ิมเติมหนังสือมอบอำนาจ ต้องให้ผู้มอบอำนาจเซ็นชื่อกำกับไว้ด้วย 

–  ลายมือชื่อที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องต้องตรงกับลายมือช่ือที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวข้องกับการจองซื้อหุ้นทุกฉบบั 

หมายเหตุ: – ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA (Personal Data Protection Act B.E. 2562) 
เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลศาสนา ข้อมูลหมู่โลหิต ข้อมูลเชื้อชาติ เป็นต้น ที่แสดง
อยู่บนบัตรประชาชนขอ ให้ทำการปิดทึบคาดทับข้อมูลดังกลา่วในสำเนาบัตรประชาชน ก่อน ส่งเอกสารเพ่ือประกอบการ
จองซื้อหุ้น ทั้งนี้หากท่านไมไ่ดด้ำเนินการดังกล่าว ทางบริษัทฯ  และ/หรือตัวแทนในการรับจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ
บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 

 
 



 

 

 

 

 
สงิทส่ีงมาด้วย  

 

คาํชีแจงเพมิเติมสําหรับ ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้ รับฝาก
หลักทรัพย์ นายหน้าซอืขายหลักทรัพย์ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จาํกัด  

และบุคคลใด ๆ ทีถือหุ้นของบริษัท ไทยออยล์ จาํกัด (มหาชน)  
แทนบุคคลอืน 



  สิงทีส่งมาดว้ย 8 
 
 

 

 

คําชีแจงเพมิเติมสําหรับตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รับฝากหลักทรัพย์ 
นายหน้าซือขายหลักทรัพย์ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด และบุคคลใดๆ ทีถือหุ้นของบริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) 

แทนบุคคลอืน 
 

วนัที 7 กนัยายน 2565 

เรียน  ตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผูดู้แลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผูรั้บฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซือขาย
หลกัทรัพย ์บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั และบุคคลใดๆ ทีถือหุน้สามญัของ บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 
แทนบุคคลอืน  

 

สืบเนืองจากบริษทั ไทยออยล์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีแผนระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้น
สามญัเพิมทุน ให้แก่ประชาชนทวัไปในประเทศไทยและนอกประเทศไทยในส่วนทีเสนอแก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ 
เฉพาะกลุ่ม  ซึงรวมการเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ เฉพาะกลุ่มทีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรหุ้นตามสัดส่วน
การถือหุน้ โดยมีเงือนไขเป็นไปตามการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนตามทีบริษทัฯ กาํหนด อนึง รายละเอียดและขอ้มูลเพิมเติม
ทีเกียวขอ้งกบัการออก เสนอขาย และการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัฯ จะปรากฏตามแบบแสดงรายการขอ้มูล
และหนังสือชีชวนทีมีผลใช้บงัคบั ในการนี บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (TSD) จึงดาํเนินการ
จดัส่งใบรับรองการจองซือหลกัทรัพยแ์ละเอกสารอืนทีเกียวขอ้งให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ เฉพาะกลุ่มทีมีสิทธิ
ไดรั้บการจดัสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามทีมีรายชือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ณ วนัที 19 

สิงหาคม  2565  (Record Date) ซึงเป็นวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ทีมีสิทธิในการจองซือหุน้สามญัเพิมทุน  
 

การเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัฯ นนัมิไดมี้การจดทะเบียน และจะไม่มีการจดทะเบียนภายใต ้THE 

U.S. SECURITIES ACT OF 1933 (และทีแก้ไขเพิมเติม) (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา”) 
หรือต่อหน่วยงานทีมีอาํนาจตามกฎหมายดา้นหลกัทรัพยข์องมลรัฐอืนใดของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอืนใด 
(นอกจากประเทศไทย) และจะไม่ถูกเสนอขาย จาํหน่าย จาํนํา จัดสรร หรือโอนโดยประการอืนใดในประเทศอืน
ดงักล่าวขา้งตน้ ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม เวน้แต่จะไดรั้บการยกเวน้จาก หรือเป็นธุรกรรมทีไม่อยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดว่า
ดว้ยการจดทะเบียนภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยข์องประเทศสหรัฐอเมริกา และกฎหมายหลกัทรัพยข์องรัฐ ทอ้งถิน 
หรือในระดบัประเทศอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง โดยจะไม่มีการเสนอขาย ชกัชวน จาํหน่าย หรือจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนของ
บริษทัฯ ในประเทศใด ๆ ก็ตามทีการเสนอขาย ชกัชวน จาํหน่าย หรือจดัสรรดงักล่าว ถือเป็นการกระทาํทีผิดกฎหมาย   
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บริษทัฯ ขอแจง้ใหท้่านทราบวา่ การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัฯ เฉพาะกลุ่มทีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึงเป็นบุคคลทีมีถินทีอยู่ในต่างประเทศ จะตก
อยูภ่ายใตข้อ้จาํกดัของกฎหมายหลกัทรัพยต่์างประเทศ ดงันนั เพือใหแ้น่ใจวา่การเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทั
ฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ เฉพาะกลุ่มทีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น  จะไม่ทาํให้หรืออาจ
เป็นผลใหบ้ริษทัฯ ตอ้งมีภาระหรือหนา้ทีตามกฎหมายต่างประเทศ นอกเหนือไปจากทีตอ้งดาํเนินการตามกฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์ทีเกียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพยข์องประเทศไทย  บริษัทฯ จึงใคร่ขอสงวนสิทธิทีจะไม่เสนอ
ขาย และไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพมิทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นทีไม่ได้รับสิทธิในการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนบางราย โดยผู้ถือหุ้นที
มีสิทธิในการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน หมายถึง ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทีมีรายชือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ 
วันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพมิทุน (Record Date) และมีลักษณะใดลักษณะหนึงดังนี  

(1)   เป็นผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทีมีถินทีอยู่ในประเทศไทย หรือ  

(2)   เป็น (ตามทีระบุรายละเอียดเพิมเติมในภาคผนวก ก ด้านล่าง) นักลงทุนมืออาชีพ/ นักลงทุนสถาบัน/ 
ผู้ลงทุนทีมีคุณสมบัติ (หรือเป็นผู้ลงทุนทีมีคุณสมบัติเทียบเท่า ตามทีใช้บังคับ) ทีมีถินทีอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ จีน เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฮ่องกง เยอรมัน 
ออสเตรเลีย ฝรังเศส หรือ 

(3)   เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึงไม่ใช่ผู้ลงทุนทีมีคุณสมบัติ  (ตามทีนิยามในกฎว่าด้วยหนังสือชี
ชวนของสหราชอาณาจักรหรือกฎว่าด้วยหนังสือชีชวนของสหภาพยุโรป ตามทีใช้บังคับ) (“ผู้ลงทุนทีไม่มีคุณสมบัติ”) 
ทีมีถินทีอยู่ในประเทศใดประเทศหนึงดังนี1 สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ เยอรมัน ฝรังเศส (แต่ละประเทศ 
เรียกว่า เขตสหราชอาณาจักร/เขตเศรษฐกิจยุโรปสําหรับกรณีนักลงทุนรายย่อย (“UK/EEA NQI Jurisdiction”)) ซึง
การแจกจ่าย PPO Package (ตามทีนิยามด้านล่าง) และการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ แก่ผู้
ลงทุนทีไม่มีคุณสมบัติจะต้องเป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนทีไม่มีคุณสมบัติจํานวนไม่เกิน 149 ราย ในแต่ละ UK/EEA 
NQI Jurisdictionบริษัทฯ อาจกําหนดประเทศอืนๆ และแจ้งให้ทราบเพมิเติมในภายหลัง (ถ้ามี) 

บริษทัฯ สงวนสิทธิในการใชดุ้ลพินิจเด็ดขาดในการไม่แจกจ่าย PPO Package หรือเสนอขาย หรือจดัสรรหุ้น
สามญัเพิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่บุคคลใดๆ ซึงรวมถึง (แต่ไม่จาํกดัเพียง) กรณีทีการแจกจ่าย เสนอขาย หรือจดัสรรจะ 
(ก) ทาํให้หรืออาจทาํให้บริษทัฯ มีหน้าทีหรือความรับผิดชอบตามทีระบุในกฎหมายต่างประเทศ นอกเหนือไปจาก

 
อย่างไรก็ดี จากการตรวจสอบขอ้มูลเบืองตน้จากสมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้นล่าสุด ณ วนักาํหนดรายชือผูถ้ือหุ้นทีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิมทุน (Record Date) บริษทัฯ ไม่พบว่า มีจาํนวนผูล้งทุนทีไม่มีคุณสมบติัเกินกว่า 149 ราย ใน UK/EEA NQI Jurisdiction ใดๆ  
อนึง บริษทัฯ อาจปรับรายละเอียดขอ้สงวนสิทธิและคาํชีแจงในกรณีทีกฎหมายหลกัทรัพยใ์นประเทศขา้งตน้มีการแกไ้ขเปลียนแปลง หรือเพือ
อาํนวยความสะดวกในการปฏิบติัตามกฎหมายหลกัทรัพยที์ใชบ้งัคบั 
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หน้าทีทีบริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายหรือระเบียบทีเกียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพยใ์นประเทศไทย 
หรือ (ข) ทาํให้หรืออาจทาํให้การเสนอขายไม่เป็นไปตามกฎ วิธีการ หรือเงือนไขทีใชบ้งัคบัสําหรับการเสนอขายหรือ
การจดัสรรหุน้ 

ทงันี การพิจารณาถินทีอยู่ของผูถื้อหุ้นนัน บริษทัฯ จะพิจารณาจากทีอยู่ในการจัดส่งเอกสารตามข้อมูลที
ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ณ วนัที 19 สิงหาคม 2565 ซึงเป็นวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
(Record Date) ทีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุน และบริษทัฯ อาจเปลียนแปลงแกไ้ขรายชือประเทศตามขอ้
สงวนสิทธิขา้งตน้ไดใ้นกรณีทีมีเหตุจาํเป็นหรือสมควร    

หากท่าน (ก) ไดรั้บใบรับรองการจองซือหลกัทรัพย ์รวมทงัเอกสารอืนทีเกียวขอ้งในฐานะทีเป็นผูถื้อหุ้นเดิม
ของบริษทัฯ เฉพาะกลุ่มทีมีสิทธิไดรั้บจดัสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามทีมีรายชือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อ
หุน้ของบริษทัฯ ณ วนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ มีสิทธิไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุน และ (ข) มีฐานะเป็น
ตวัแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผูดู้แลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผูรั้บฝากหลกัทรัพย ์นายหน้าซือขายหลกัทรัพย ์
บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จาํกดั หรือ เป็นบุคคลทีถือหุ้นสามญัของบริษทัฯ แทนหรือเพือประโยชน์ของบุคคลอืนหรือ
ลูกคา้ ขอให้ท่านโปรดพิจารณาและดาํเนินการ ดงันี 

. สืบเนืองจากขอ้จาํกดัเกียวกบัการเสนอขายและการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม
ของบริษทัฯ เฉพาะกลุ่มทีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น ดงัทีไดเ้รียนให้ทราบขา้งตน้ บริษทัฯ จึง
ใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน โปรดอย่าทาํการส่งต่อ เผยแพร่ หรือกระทาํการใด ๆ อนัอาจเป็นผลให้ใบรับรองสิทธิการ
จองซือหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ รวมทงัเอกสารอืนทีเกียวขอ้งเหล่านี และ Offering Memorandum ทีเกียวกบัหุ้นสามญั
เพิมทุนของบริษทัฯ (รวมเรียกวา่ “PPO Package”) อยูใ่นการครอบครองของลูกคา้ หรือบุคคลอืนทีมีทีอยู่นอกประเทศ
ไทย เวน้เสียแต่ว่ามีเหตุอนัสมควรให้ท่านเชือไดว้่าบุคคลดงักล่าวเป็นผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิในการจองซือหุ้นสามญัเพิมทุน
ตามทีนิยามกาํหนดไวข้า้งตน้  

2. โปรดทราบว่า สําหรับผูถื้อหุ้นทีเป็นผูล้งทุนทีไม่มีคุณสมบติัใน UK/EEA NQI Jurisdiction ก่อนทีท่านจะ
ทาํการส่งต่อ เปิดเผย หรือแจกจ่าย PPO Package ใหแ้ก่ลงทุนทีไม่มีคุณสมบติัใน UK/EEA NQI Jurisdiction ท่านจะตอ้ง
แจง้บริษทัฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยส่งอีเมลถึงแผนกนกัลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทัที ir@thaioilgroup.com ให้บริษทัฯ 
ทราบถึงจาํนวนผูล้งทุนทีไม่มีคุณสมบติัใน UK/EEA NQI Jurisdiction ทีท่านประสงค์จะส่งต่อ เปิดเผย หรือแจกจ่าย 
PPO Package เพือขอความยนิยอมต่อบริษทัฯ หรือตวัแทนของบริษทัฯ ในการส่งต่อ เปิดเผย หรือแจกจ่าย PPO Package 
โดยท่านสามารถส่งต่อ เปิดเผย หรือแจกจ่าย PPO Package ให้แก่ลงทุนทีไม่มีคุณสมบติัใน UK/EEA NQI Jurisdiction 
เมือท่านไดรั้บความยนิยอมจากบริษทัฯ หรือตวัแทนของบริษทัฯ แลว้เท่านนั 
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3. โปรดทราบวา่ สาํหรับผูถื้อหุน้ทีเป็นนกัลงทุนสถาบนัทีมีคุณสมบติั (Qualified Institutional Buyer) ทีมีถินที
อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานัน จะสามารถได้รับสําเนา PPO Package ได้ต่อเมือบุคคลดงักล่าวไดน้ําส่งแบบฟอร์ม
หนงัสือรับรองของผูล้งทุน ซึงกาํหนดไวใ้นสิงทีส่งมาดว้ย 9 แลว้เท่านนั นอกจากนนั โปรดทราบว่าสําหรับผูถื้อหุ้นที
เป็นนกัลงทุนสถาบนัทีมีคุณสมบติั (Qualified Institutional Buyer) ทีมีถินทีอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึงใชสิ้ทธิจอง
ซือหุ้นสามญัเพิมทุน บริษทัฯ สงวนสิทธิทีจะจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนให้ท่านเฉพาะในกรณีทีท่านไดย้ืนแบบรับรอง
การมีสถานะเป็นนักลงทุนสถาบนั (สําหรับผูถื้อหุ้นเดิมทีมีถินทีอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา) ตามแบบฟอร์มและ
เงือนไขทีระบุไวใ้นคาํรับรองสถานะนิติบุคคลและคาํยินยอมเปิดเผยขอ้มูลตาม FATCA (สําหรับผูป้ระสงค์นําหุ้น
สามญัฝากเขา้บญัชีผูอ้อกหลกัทรัพย ์(Issuer Account) เท่านนั) (รายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ย 6 ของเอกสารชุด
นี) โดยขอให้ท่านลงนามครบถว้นถูกตอ้ง และยืนเอกสารทีเกียวขอ้งทงัหมดให้แก่บริษทัหลกัทรัพย ์อินโนเวสท ์เอกซ์ 
จาํกดั (เดิมชือ บริษทัหลกัทรัพย  ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั) สํานกังานใหญ่ ก่อนสินสุดระยะเวลาจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนที
บริษทัฯ กาํหนดไว ้  

4. หากท่านไดรั้บใบจองซือหุน้สามญัเพิมทุนหรือคาํสังใด ๆ เกียวกบัการจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัฯ 
ในครังนีจากเจา้ของบญัชีหรือลูกคา้ทีมีทีอยู่นอกประเทศไทย หรือใบจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนหรือคาํสังดงักล่าวถูกส่ง
มาจากทีอยู่นอกประเทศไทย ซึงมิใช่ “ผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิในการจองซือหุ้นสามัญเพมิทุน” ท่านจะตอ้งไม่ดาํเนินการใด ๆ 
ตามคาํสังทีท่านไดรั้บดงักล่าว 

5. หากท่านไดรั้บคาํถามเกียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ 
เฉพาะกลุ่มทีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น จากเจา้ของบญัชีหรือลูกคา้ของท่านซึงเป็นผูถื้อหุ้นเดิม
ของบริษทัฯ ทีไม่เขา้ข่าย “ผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิในการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน” ขา้งตน้ กรุณาแนะนาํเจา้ของบญัชีหรือ
ลูกคา้ของท่านให้ติดต่อตวัแทนของฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทัฯ ณ หมายเลขโทรศพัท ์0-2797-2999 ต่อ 42061 – 

42063 หรือ อีเมล์ ir@thaioilgroup.com  ในการนี โปรดทราบว่า บริษทัฯ และตวัแทนทีไดรั้บแต่งตงั (หากมี) จะไม่
รับผิดชอบต่อการกาํหนดหรือการให้คาํแนะนาํท่านในการพิจารณาสถานะของผูถื้อหุ้นว่าเป็นผูถื้อหุ้นทีมี สิทธิไดรั้บ
การจดัสรรหรือไม่ บริษทัฯ ไม่มีความรับผิดต่อการกระทาํใดๆ ทีท่านหรือผูถื้อหุ้นดาํเนินการไป ในกรณีทีท่านหรือผู ้
ถือหุน้อาจไดรั้บความเสียหายจากการกระทาํซึงจดัต่อคาํชีแจงทีระบุไวใ้นจดหมายฉบบันี 

ภาคผนวก ก 

ก่อนการแจกจ่าย PPO Package ท่านจะตอ้งอ่านรายละเอียดในส่วน “ขอ้สังเกตทีสาํคญัสาํหรับผูถื้อหุ้นทีไดรั้บ
การเสนอขายแบบทีไม่ติดขอ้จาํกดัของกฎหมายต่างประเทศ” และ “ขอ้จาํกดัการโอน” ใน Offering Memorandum ซึง
กําหนดรายละเอียดเกณฑ์ผู ้ทีหุ้นทีมีสิทธิได้รับการจัดสรรทีมีถินทีอยู่นอกประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้นําสรุป
รายละเอียดดงักล่าวไวที้ดา้นล่างนีเพือความสะดวกเท่านัน ในกรณีทีมีความขดัแยง้กนั ให้บงัคบัใชต้ามรายละเอียดที
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กาํหนดไวใ้น Offering Memorandum คาํทีไม่ไดใ้หนิ้ยามไวใ้นจดหมายฉบบันี ใหมี้ความหมายดงัทีกาํหนดใน Offering 

Memorandum 

ผูถื้อหุน้ทีมีถินทีอยูน่อกประเทศไทยอาจเป็นผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิไดรั้บจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุน 

1. หากเป็นผูถื้อหุ้นทีมีสถานทีตงัหรือมีถินทีอยู่ในประเทศออสเตรเลีย เป็นผูถื้อหุ้นทีเป็นลูกคา้ทีจองซือหุ้น
เป็นจาํนวนมาก (Wholesale Client) หรือผูล้งทุนมืออาชีพ (Sophisticated Investor) หรือผูล้งทุนทีมีความ
เชียวชาญ (Professional Investor) (ตามทีนิยามไวใ้นพระราชบญัญติับริษทั (Corporations Act)) 

2. หากเป็นผูถื้อหุ้นทีมีสถานทีตงัหรือมีถินทีอยู่ในประเทศฝรังเศส เยอรมนั นอร์เวย ์หรือเนเธอร์แลนด์ (ก) 
เป็นผูถื้อหุ้นทีเป็นนิติบุคคลทีเป็นผูล้งทุนซึงมีคุณสมบติัตามทีกาํหนด (Qualified Investor) ภายใตนิ้ยาม
ระเบียบหนงัสือชีชวน หรือ (ข) ผูถื้อหุน้ (หรือผูที้ทาํหนา้ทีเป็นตวักลางทางการเงินซึงกระทาํการแทนผูถื้อ
หุน้) ไดรั้บความยนิยอมล่วงหนา้จากบริษทัฯ หรือตวัแทนทีไดรั้บการแต่งตงัของบริษทัฯ ในการไดรั้บใบ
จองซือหุน้และ PPO Package 

3. หากเป็นผูถื้อหุ้นทีมีสถานทีตงัหรือมีถินทีอยูใ่นประเทศสหราชอาณาจกัร (ก) เป็นผูถื้อหุน้ทีเป็นนิติบุคคล
ซึงเป็นผูล้งทุนซึงมีคุณสมบัติตามทีกําหนด (Qualified Investor) ตามทีนิยามไวใ้นข้อ  ของระเบียบ
หนงัสือชีชวนของสหราชอาณาจกัร หรือ (ข) ผูถื้อหุน้ (หรือผูที้ทาํหนา้ทีเป็นตวักลางทางการเงินซึงกระทาํ
การแทนผูถื้อหุน้) ไดรั้บความยนิยอมล่วงหน้าจากบริษทัฯ หรือตวัแทนทีไดรั้บการแต่งตงัของบริษทัฯ ใน
การไดรั้บใบจองซือหุน้และ PPO Package 

4. หากเป็นผูถื้อหุน้ทีมีสถานทีตงัหรือมีถินทีอยูใ่นเขตปกครองพิเศษฮ่องกง เป็นผูถื้อหุน้ที (ก) เป็นผูล้งทุนที
มีความเชียวชาญ (Professional Investor) ตามทีนิยามในพระราชบญัญัติหลักทรัพยแ์ละสัญญาซือขาย
ล่วงหน้า (หมวด ) (Securities and Futures Ordinance (Cap. )) แห่งฮ่องกง รวมถึงกฎใดๆ ทีออก
ภายใตก้ฎดงักล่าว หรือ (ข) เขา้ถึง PPO Package ในกรณีอืนๆ ซึงไม่ถือว่าเอกสารดงักล่าวเป็นหนังสือชี
ชวนตามทีนิยามในพระราชบญัญติัว่าด้วยบริษทั (การเลิกกิจการและบทบญัญติัเบ็ดเตล็ด) (หมวด ) 
(Companies (Winding Up and Miscellaneous Provisions) Ordinance (Cap. )) ของฮ่องกง หรือไม่ถือ
เป็นคาํเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่ประชาชนทวัไป 

5. หากเป็นผูถื้อหุ้นทีมีสถานทีตงัหรือมีถินทีอยู่ในประเทศสิงคโปร์  เป็นผูถื้อหุ้นที (ก) ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัภายใตนิ้ยาม มาตรา ( )(cd)(i) ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขายล่วงหน้า  
(รวมทงัทีมีการแก้ไขเพิมเติม) (“พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขายล่วงหน้า”) หรือ (ข) "ผู ้
ลงทุนสถาบนั" (Institutional Investor) ตามทีนิยามไวใ้นมาตรา A( ) ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
สัญญาซือขายล่วงหน้า หรือ (ค) บุคคลทีซือหรือจะซือหุ้นภายใตข้อ้จาํกดัการขายต่อในมาตรา  ของ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขายล่วงหนา้ 



  สิงทีส่งมาดว้ย 8 
 
 

 

6. หากเป็นผูถื้อหุ้นทีมีสถานทีตงัหรือมีถินทีอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นลูกคา้วิชาชีพ (Professional 

Client) ภายใต้ความหมายของพระราชบญัญติับริการทางการเงินแห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Swiss 

Federal Act on Financial Services)  

7. หากเป็นผู ้ถือหุ้นทีมีสถานทีตังหรือมีถินทีอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (โดยไม่รวมตลาดการเงิน
นานาชาติอาบูดาบี  (Abu Dhabi Global Market) ศูนย์กลางการเ งินระหว่างประเทศดูไบ  (Dubai 

International Financial Centre)) เป็นผูล้งทุนทีมีความเชียวชาญ (Professional Investor) ตามทีนิยามไว้
ภายใตค้าํวินิจฉัยของประธานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละสินคา้โภคภณัฑ์ที /Chairman ค.ศ. 

 วา่ดว้ยคู่มือกฎระเบียบการประกอบกิจกรรมทางการเงินและสถานะของกลไกกฎระเบียบ 

8. หากเป็นผูถื้อหุ้นทีมีสถานทีตงัหรือมีถินทีอยูใ่นสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นผูถื้อหุน้ทีไดรั้บอนุญาตตาม
กฎหมายให้สามารถไดม้าซึงหุ้น และการไดม้าซึงหุ้นและการจ่ายเงินเพือจองหุ้นนนั จะไม่เป็นการขดัต่อ
กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงแต่ไม่จํากัดแค่กฎหมายทีเกียวข้องของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและการควบคุมการแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

9. หากเป็นผู ้ถือหุ้นทีมีสถานทีตังหรือมีถินทีอยู่นอกสหรัฐอเมริกา เป็นผู ้ลงทุนสถาบันทีมีคุณสมบัติ 
(Qualified institutional buyer) ตามทีนิยามไว้ในกฎข้อ A ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 



 

 

 

 

 
สงิทส่ีงมาด้วย  

 

แบบฟอร์มหนังสือรับรองของผู้ลงทุน (ใช้สําหรับการจองซือของผู้ ถือหุ้น
เดมิทีมีถินทีอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านัน) 



 

 
 

Investor Representation Letter 
[On letterhead of investor]  

 
[DATE] 
 
 
To: 
 
Thai Oil Public Company Limited (the "Company"), 
Merrill Lynch (Singapore) Pte. Limited ("ML"), and 
InnovestX Securities Co., Ltd. (formerly, SCB Securities Co.,Ltd.) ("INVX" and each of INVX and ML, 
a "joint bookrunner") 
 
 

RE: Subscription of ordinary shares to be issued (the “Securities”) by Thai Oil Public 
Company Limited in connection with the allocation of ordinary shares in proportion to 
shareholding, which is part of the proposed offering of newly issued ordinary shares of the 
Company 

 
Ladies and Gentlemen: 
 
In connection with the offer and sale of the Securities to be issued by the Company (the “Transaction”), 
we represent, warrant, agree and acknowledge as follows: 
 

1. No disclosure, selling materials or offering document have been prepared in connection with the 
Transaction by the Company (other than the Thai prospectus and the English language offering 
circular relating to the Securities) or either joint bookrunner named herein or any of such joint 
bookrunner's affiliates, directors, officers, employees or representatives (together, the “Joint 
Bookrunners”). 

2. The Joint Bookrunners are acting exclusively for the Company and no one else in connection with 
the Transaction and the related discussions, meetings and information provision. The Joint 
Bookrunners will not regard any other person as its respective client in relation to the Transaction 
and will not be responsible to anyone other than the Company for providing the protections afforded 
to their clients nor for providing advice to us in relation to the Transaction. In particular, neither of 
the Joint Bookrunners is providing any service to us, making any recommendations to us, or 
advising us regarding the suitability of the Transaction. 
 

3. (a) We have conducted our own investigation of the Company and the Securities, and other than 
the Thai prospectus and the English language offering circular prepared by the Company, we have 
not relied on any statements, documents or other information from the Company or the Joint 
Bookrunners concerning the Company or the Securities or the offer and sale of the Securities, (b) 
we have had access to, and an adequate opportunity to review, the Thai prospectus and/or the 
English language offering circular relating to the Securities, and financial and other information as 
we deem necessary to make our decision to purchase the Securities, (c) we have been offered the 
opportunity to ask questions of the Company and received answers thereto, as we deemed necessary 
in connection with our decision to purchase the Securities; and (d) we have made our own 
assessment and have satisfied ourselves concerning any investment decision we make, and the 
relevant tax and other economic considerations relevant to our decision to invest in the Securities. 
 



 

 
 

4. The Joint Bookrunners have made (a) no independent investigation with respect to the Company 
or the Securities or the accuracy, completeness or adequacy of any information supplied to us by 
the Company; and (b) no representation, warranty or recommendation to us as to the accuracy, 
completeness or adequacy of any information or opinions about the Company or its business.   
 

5. In connection with the issue and purchase of the Securities, the Joint Bookrunners have not acted 
as our financial advisor or fiduciary. We will not rely on the Joint Bookrunners in connection with 
our review, analysis and assessment of Company information and/or in making a decision to invest 
in the Securities, and we will not hold the Joint Bookrunners responsible or liable for any 
inaccuracies or misstatements in or omissions from any information about the Company or its 
business. We acknowledge that the Joint Bookrunners expressly disclaim any responsibility or 
liability therefor. 

 
6. We (i) are a sophisticated professional/institutional investor, experienced in investing in public and 

private equity transactions and capable of evaluating investment risks independently, both in 
general and with regard to transactions and investment strategies involving a security or securities 
and (ii) have exercised independent judgment in evaluating our participation in the purchase of the 
Securities.  
 

7. We are able to fend for ourselves in the transactions contemplated herein; we have such knowledge 
and experience in financial and business matters as to be capable of evaluating the merits and risks 
of our prospective investment in the Securities; and we have the ability to bear the economic risks 
of our prospective investment and can afford the complete loss of such investment. 
 

8. The Securities have not been registered under U.S Securities Act of 1933, as amended (the 
"Securities Act") or any other applicable securities laws, are being offered for sale in transactions 
not requiring registration under the Securities Act, and unless so registered, may not be offered, 
sold or otherwise transferred in the United States except in compliance with the registration 
requirements of the Securities Act or any other applicable securities laws, pursuant to any 
exemption therefrom or in a transaction not subject thereto. 
 

9. If we are in the United States, we are (x) a qualified institutional buyer (as defined in Rule 144A 
of the Securities Act ), or (y) an accredited investor (as defined in Rule 501 of the Securities Act); 
if we are outside the United States, we are a non-US person (as defined in Regulation S of the 
Securities Act) purchasing or subscribing for the Securities in an "offshore transaction" (as defined 
in Regulation S of the Securities Act;; and if we are outside the United States, we are entitled to 
purchase the Securities under the laws of the relevant jurisdiction which applies to us.  
 

10. We agree to comply with applicable law with regards to any resale of the Securities. We agree to 
notify any transferee to whom we subsequently reoffer, resell, pledge or otherwise transfer the 
Securities of the restrictions set forth in this letter. 
 

11. We are aware that the there is no assurance that Company will not be a “passive foreign investment 
company” within the meaning of Section 1297 of the U.S. Internal Revenue Code of 1986.  We 
understand that if the Company were determined to be a passive foreign investment company, there 
could be adverse tax consequences for a U.S. holder of Securities.  We acknowledge that we have 
made our own assessment and have satisfied ourselves as to the tax consequences relevant to our 
investment in the Securities, including, if applicable to us, the tax consequences for a U.S. holder 
if the Company is a passive foreign investment company. 
 



 

 
 

12. We acknowledge that we are aware that no analysis has been undertaken to determine if the 
Company is, or whether, after giving effect to the sale of the Securities (and any contemporaneous 
sales of ordinary Securities of the Company), will be, or required to be, an “investment company” 
as defined in the U.S. Investment Company Act of 1940, as amended, and the rules and regulations 
promulgated thereunder, and understand that if the Company were determined or required to be an 
investment company, this could adversely affect the price of the ordinary Securities of the Company 
and could have a material adverse effect on the Company’s business. 
 

13. We will provide all necessary assistance required by the Company or a Joint Bookrunner in meeting 
its respective obligations to provide information regarding us, as required by the Stock Exchange 
of Thailand, the Securities and Exchange Commission of Thailand, or any other relevant statutory, 
regulatory authority or governmental agency. 
 

14. We represent and warrant that none of us nor any of our affiliates, nor any person acting on behalf 
of us or under our control has taken or shall take, directly or indirectly, any action designed or 
which was designed, or which constitutes or has constituted or might reasonably be or have been 
expected to cause or result in, stabilisation or manipulation of the price of, or any market 
misconduct with respect to, any Securities or other securities of the Company and the purchase of 
the Securities will not constitute a violation by us of any laws in force in Thailand, any requirements 
of any stock exchange or any other applicable law or regulations prohibiting “price manipulation” 
in securities. 
 

15. We understand that that the foregoing representations, warranties, agreements and 
acknowledgements are required in connection with United States and other securities laws and that 
the Company, the Joint Bookrunners and others will rely upon the truth and accuracy of the 
foregoing acknowledgements, representations and agreements. We irrevocably authorize the 
Company and each Joint Bookrunner to produce this letter to any interested party in any 
administrative or legal proceeding or official enquiry with respect to the matter set forth therein. 
 

 
 

 
Very truly yours, 
 
[NAME OF INVESTOR] 
 
By: ________________________ 
Name: 
Title: 
 
Date: 
 



 

 

 

 

 
สงิทส่ีงมาด้วย 10 

 

คาํรับรองเพมิเตมิสําหรับผู้จองซือหุ้นสามัญเพิมทุนซึงมีถินทีอยู่นอก
ประเทศไทย (ไม่มีทีอยู่จัดส่งเอกสารตามทะเบียนผู้ ถือหุ้นในประเทศไทย) 
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คํารับรองเพิมเติมสําหรับผู้จองซือหุ้นสามัญเพิมทนุซึงมีถินทีอยู่นอกประเทศไทย  
(ไม่มีทอียู่จัดส่งเอกสารตามทะเบียนผู้ถือหุ้นในประเทศไทย) 

1. หากข้าพเจ้ามีสถานทีตงัหรือมีถินทีอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ข้าพเจ้าเป็นลกูค้าทีจองซือหุ้นเป็นจํานวนมาก (Wholesale Client) หรือผู้
ลงทุนมืออาชีพ (Ssophisticated Investor) หรือผู้ลงทนุทีมีความเชียวชาญ (Professional Investor) (ตามทีนิยามไว้ในพระราชบญัญัติ
บริษัท (Corporations Act)) 

2. หากข้าพเจ้ามีสถานทีตงัหรือมีถินทีอยู่ในประเทศฝรังเศส เยอรมนั นอร์เวย์ หรือเนเธอร์แลนด์ (ก) ข้าพเจ้าเป็นนิติบคุคลทีเป็นผู้ลงทนุซงึมี
คุณสมบตัิตามทีกําหนด (Qualified Investor) ภายใต้นิยามระเบียบหนังสือชีชวน หรือ (ข) ข้าพเจ้า (หรือผู้ทีทําหน้าทีเป็นตวักลางทาง
การเงินซึงกระทําการแทนข้าพเจ้า) ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ หรือตวัแทนทีได้รับการแต่งตงัของบริษัทฯ ในการได้รับใบจองซอืหุ้น
และ Offering Memorandum 

3. หากข้าพเจ้ามีสถานทีตงัหรือมีถินทีอยู่ในประเทศสหราชอาณาจกัร (ก) ข้าพเจ้าเป็นนติิบคุคลซงึเป็นผู้ลงทนุซงึมีคณุสมบตัิตามทีกําหนด 
(Qualified Investor) ตามทีนิยามไว้ในข้อ 2 ของระเบียบหนังสือชีชวนของสหราชอาณาจักร หรือ (ข) ข้าพเจ้า (หรือผู้ทีทําหน้าทีเป็น
ตวักลางทางการเงินซึงกระทําการแทนข้าพเจ้า) ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ หรือตวัแทนทีได้รับการแต่งตงัของบริษัทฯ ในการได้รับ
ใบจองซือหุ้นและ Offering Memorandum 

4. หากข้าพเจ้ามีสถานทีตงัหรือมีถินทีอยู่ในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง (ก) ข้าพเจ้าเป็นผู้ลงทุนทีมีความเชียวชาญ (Professional Investor) 
ตามทีนิยามในพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และสญัญาซือขายล่วงหน้า (หมวด ) (Securities and Futures Ordinance (Cap. 571)) 
แห่งฮ่องกง รวมถึงกฎใดๆ ทีออกภายใต้กฎดงักล่าว หรือ (ข) เข้าถึงเอกสารเหล่านใีนกรณีอืนๆ ซงึไม่ถือว่าเอกสารดงักล่าวเป็นหนังสือชี
ชวนตามทีนิยามในพระราชบญัญัติว่าด้วยบริษทั (การเลิกกิจการและบทบญัญัติเบ็ดเตล็ด) (หมวด ) (Companies (Winding Up and 

Miscellaneous Provisions) Ordinance (Cap. )) ของฮ่องกง หรือไม่ถือเป็นคําเสนอขายหลกัทรัพย์แก่ประชาชนทวัไป 

5. หากข้าพเจ้ามีสถานทีตงัหรือมีถินทีอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ข้าพเจ้าเป็น (ก) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทภายใต้นิยาม มาตรา ( )(cd)(i) 

ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และสญัญาซือขายล่วงหน้า 2001 (รวมทงัทีมีการแก้ไขเพิมเติม) (“พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และสญัญา
ซอืขายล่วงหน้า”) หรือ (ข) "ผู้ลงทนุสถาบนั" (Institutional Investor) ตามทีนิยามไว้ในมาตรา A(1) ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
สญัญาซือขายล่วงหน้า หรือ (ค) บุคคลทีซือหรือจะซือหุ้นภายใต้ข้อจํากดัการขายต่อในมาตรา 276 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
สญัญาซือขายล่วงหน้า 

6. หากข้าพเจ้ามีสถานทีตงัหรือมีถินทีอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ข้าพเจ้าเป็นลูกค้าวิชาชีพ (Professional Client) ภายใต้ความหมาย
ของพระราชบญัญัติบริการทางการเงินแห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Swiss Federal Act on Financial Services)  

7. หากข้าพเจ้ามีสถานทีตงัหรือมีถินทีอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (โดยไม่รวมตลาดการเงินนานาชาติอาบูดาบี ( Abu Dhabi Global 

Market) ศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศดูไบ (Dubai International Financia Centre)) ข้าพเจ้าเป็นผู้ ลงทุนทีมีความเชียวชาญ 
(Professional Investor) ตามทีนิยามไว้ภายใต้คําวินิจฉัยของประธานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์ที 
13/Chairman ค.ศ. 2021 ว่าด้วยคู่มือกฎระเบียบการประกอบกิจกรรมทางการเงินและสถานะของกลไกกฎระเบียบ 

8. หากข้าพเจ้ามีสถานทีตงัหรือมีถินทีอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้สามารถได้มาซึงหุ้น และการ
ได้มาซึงหุ้นและการจ่ายเงินเพือจองหุ้นนนั จะไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงแต่ไม่จํากัดแค่กฎหมายที
เกียวข้องของสาธารณรัฐประชาชนจีนและการควบคมุการแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

9. หากข้าพเจ้ามีสถานทีตงัหรือมีถินทีอยู่นอกสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าเป็นผู้ลงทุนทีมีคุณสมบตัิตามทีกําหนด ( Qualified Investor) ตามที
นิยามไว้ในกฎข้อ 144A ภายใต้พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 ("พรบ. หลกัทรัพย์สหรัฐฯ") 

10. หากข้าพเจ้ามีสถานทีตงัหรือมีถินทีอยู่นอกสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้มาซึงหุ้นในธุรกรรมต่างประเทศ ( Offshore Transaction) ตามที
นิยามไว้ใน Regulation S พรบ. หลักทรัพย์สหรัฐฯ และไม่ได้รับการเสนอขายหุ้นด้วยวิธีการใดทีเป็น "การเสนอขายตรง"" (Directed 

Selling Efforts) ตามทีนิยามไว้ใน Regulation S และเข้าใจว่าหุ้นมิได้มีการจดทะเบียน และจะไม่มีการจดทะเบียนกับหน่วยงานกํากบั
ดูแลด้านหลกัทรัพย์แห่งใดของรัฐ อาณาเขต หรือพืนทีซึงอยู่ในการปกครองของสหรัฐอเมริกา และหุ้นมีการจัดสรรและเสนอขายนอก
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ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยยึดถือตาม Regulation S และด้วยเหตดุงักล่าว ข้าพเจ้าเข้าใจว่าหุ้นจะไม่มีการเสนอขาย ขาย จํานํา หรือโอน
โดยประการอืนใดภายในหรือเข้าไปในสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากข้อกําหนดการจดทะเบียน หรือเป็นธุรกรรมทีไม่อยู่ภายใต้
ข้อกําหนดการจดทะเบียนภายใต้พรบ. หลกัทรัพย์สหรัฐฯ 
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