




 

 

                                      แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิตบิุคคล)  
เฉพาะผูป้ระสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์( Issuer Account ) 

 
                                                                                                              วนัที.่................………….…….….. 

 

ขา้พเจา้ ........................................................................................................................................................................ 
บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที ่................................................................................................. 
 
ส ำหรบับุคคลธรรมดำ 

1. เกดิในสหรฐัอเมรกิา           ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นพลเมอืงอเมรกินัหรอืมสีญัชาตทิี ่2 เป็นอเมรกินั       ใช่*  ไมใ่ช่ 
3. มถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรในประเทศสหรฐัอเมรกิา        ใช่*  ไมใ่ช่ 

 
ส ำหรบันิติบุคคล 

1. เป็นนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศสหรฐัอเมรกิา        ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นสถาบนัการเงนิ ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA        ใช่*  ไมใ่ช่ 

หาก“ใช”่โปรดกรอกหมายเลข GIIN ... และระบุประเภท  PFFI,  RDCFFI 
3. เป็นนิตบิุคคลทีม่รีายไดจ้ากการลงทุน/รายไดท้างออ้มตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของรายไดร้วม   ใช่*  ไมใ่ช่ 

หรอืมทีรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายไดด้งักล่าวตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของสนิทรพัยร์วม ในรอบบญัชปีีล่าสุด  

 

 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากการฝากหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยก์อ่ใหเ้กดิความ

เสยีหายใด ๆ ขึน้แก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยไ์มว่่าดว้ยประการใด ๆ ขา้พเจา้ยอมรบัผดิและชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์นครบถว้น 
นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบว่าศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยอ์าจเปิดเผยขอ้มลูทีป่รากฎในเอกสารนี้ใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื่นทีม่อี านาจตาม
กฎหมายหรอืมขีอ้ตกลงกบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได ้ 

ทัง้นี้ขา้พเจ้าตกลงที่จะแจ้งให้ผู้รบัได้ทราบและน าส่งเอกสารประกอบให้แก่บรษิทั ศูนย์รบัฝากฯ ภายใน 30 วนั หลงัจากมเีหตุการณ์

เปลี่ยนแปลงอนัท าให้ขอ้มูลของลูกค้าที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่บรษิัท ศูนย์รบัฝากฯมกีารร้องขอเอกสาร/ขอ้มูล/ค ายนิยอม

เพิม่เตมิ ลกูคา้ตกลงทีจ่ะด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตามทีไ่ดร้บัการรอ้งขอภายในเวลาทีบ่รษิทั ศนูยร์บัฝากฯก าหนด 

  

 
 ลงชือ่ ..............................................................................  ผูถ้อืหลกัทรพัย ์ 
        (.............................................................................)  โทรศพัท ์….............................................. 
 

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ใดขอ้หนึง่ แสดงว่าท่านมีข้อบง่ช้ีว่าอาจเป็นบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA TSD ขอ

สงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดยวิธีอืน่แทน  

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ 1 และ/หรอืขอ้ 3 แสดงว่าท่านมีข้อบ่งช้ีว่าอาจเป็นนิติบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA 
TSD ขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดย
วิธีอืน่แทน  



 

 เลขท่ีใบจอง    
ใบจองซือ้หุ้นสามัญ บริษัท ** จ ากัด (มหาชน) 

การเสนอขายหุน้สามญัตอ่ประชาชน จ านวน **  หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ  **  บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ  []  บาท 
ซึง่ผูจ้องซือ้ตอ้งจองซือ้หุน้ขัน้ต  ่าจ านวน     หุน้  และเป็นจ านวนทวีคณูของ  100 หุน้ 

เรียน   คณะกรรมการบรษัิท ** จ ากดั (มหาชน)  (“บรษัิทฯ”)                      วนัท่ีจองซือ้            
ข้อมูลผู้จองซือ้หุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง 

ขา้พเจา้   นาย    นาง    นางสาว    นิตบิคุคล    อ่ืน ๆ (ระบ ุ   ) ช่ือ   เพศ   ชาย   หญิง   

 บตัรประจ าตวัประชาชน เลขท่ี                                                                                                          หรือ  
 ใบตา่งดา้ว   หนงัสือเดนิทาง  เลขทะเบียนนิตบิคุคล เลขท่ี   สญัชาต ิ  วนั/เดือน/ปี เกิด /วนัจดทะเบียนนิตบิคุคล (ปี ค.ศ.)     
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี   ประเภทของการหกัภาษี ณ ที่จ่าย  ไม่หกัภาษี  หกัภาษี  
ท่ีอยู่ท่ีสามารถตดิตอ่ได ้เลขท่ี    หมู่ท่ี    ตรอก/ซอย    ถนน    แขวง/ต  าบล     
เขต/อ าเภอ    จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์   โทรศพัท ์   โทรศพัทเ์คลื่อนท่ี    
 อีเมล ์     
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น/ทะเบียนนิตบิคุคล    ท่ีอยู่เดียวกบัท่ีอยู่ท่ีสามารถตดิตอ่ได ้    ตา่งจากท่ีอยู่ท่ีสามารถตดิตอ่ได ้(โปรดระบ)ุ เลขท่ี    หมู่ท่ี    
ตรอก/ซอย    ถนน    แขวง/ต  าบล    เขต/อ าเภอ     
จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    
อาชีพ/ประเภทธุรกิจ    สถานท่ีท างาน   แหลง่ที่มาของรายไดจ้ากตา่งประเทศ   ไม่มี    มี (ระบช่ืุอประเทศ)    
ทา่นเป็นบคุคลท่ีมีสถานภาพทางการเมือง* หรือไม่  เป็น  ไม่เป็น 
 * บคุคลทีม่สีถานภาพทางการเมือง หมายถึง บุคคลทีด่  ารงต าแหน่งทางการเมืองระดบัสูง หรือ เคยด ารงต าแหน่งทางการเมืองและพน้จากต าแหน่งเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หรือยงัคงมี
บทบาทเกีย่วขอ้งกบัต าแหน่งดงักล่าวแมพ้น้จากต าแหน่งมาแลว้เกนิ 1 ปีกต็าม หรอื บคุคลทีด่  ารงต าแหน่งระดบัสูง และมอี านาจหนา้ทีส่  าคญัในฝ่ายนติบิญัญตั ิฝ่ายบรหิาร หรอืฝ่ายตุลาการ  
หรอื บคุคลทีด่  ารงต าแหน่งระดบัสูงและมหีนา้ทีบ่รหิารราชการส่วนกลาง ราชการส่วนทอ้งถิ่น รฐัวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอืน่ของรฐั หรือ บุคคลทีด่  ารงต าแหน่งระดบัสูง และมีอ านาจบงัคบั
บญัชาในระดับสูงของฝ่ายทหาร ฝ่ายต ารวจ หรือ บุคคลที่ด ารงต าแหน่งระดับสูงหรือกรรมการในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือ บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของต่างประเทศ                 
และขององคก์ารระหว่างประเทศ หรอื เป็นสมาชกิในครอบครวั ไดแ้ก่ บดิา มารดา คู่สมรส บตุร และ ผูร่้วมงานใกลช้ดิ  
แหลง่ที่มาของเงินท่ีใชใ้นการจองซือ้  บคุคลธรรมดา :  เงินเดือน   ธุรกิจสว่นตวั   เงินออม   รายไดจ้ากการลงทนุ   มรดก   อ่ืนๆ (ระบ)ุ     
(สามารถตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)        นิตบิคุคล       :   เงินจากการด าเนินธุรกิจ        อ่ืนๆ (ระบ)ุ                                          
มีวตัถปุระสงคใ์นการท าธรุกรรม เพ่ือจองซือ้หุน้สามญั ของบรษัิทฯ เพ่ือการลงทนุ โดยขอจองซือ้และขอใหจ้ดัสรรหุน้ ดงันี ้  
จ านวนหุ้นทีจ่องซือ้ (หุ้น)   ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงนิท้ังสิน้ (บาท) จ านวนเงนิ (ตัวอักษร) 

 []   

พรอ้มกนันี ้ขา้พเจา้ขอสง่เงินคา่จองซือ้หุน้สามญัดงักลา่วโดยช าระเป็น         
  เงินโอนผ่านระบบเงินโอนอตัโนมตั ิ(ATS)    
  หกัจากเงินฝากในบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องขา้พเจา้ เลขท่ีบญัชี    
  เช็คบคุคล/แคชเชียรเ์ช็ค(เช็คธนาคาร)/ดรา๊ฟท ์เลขท่ีเช็ค    ลงวนัท่ี     
 ธนาคาร    สาขา    
  เงินโอน/BAHTNET      
  ช าระผ่าน Bill Payment  [ ] เงินโอน  [ ]เชค็  [ ] แคชเชียรเ์ช็ค  [ ] ดร๊าฟท ์เลขท่ีเช็ค    ลงวนัท่ี    
  ธนาคาร    สาขา    
(ในกรณีท่ีช าระคา่จองซือ้หุน้เป็นเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือดรา๊ฟท ์จะตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัท าการ)  
ในกรณีท่ีจ านวนเงินท่ีใชใ้นการช าระคา่จองซือ้ ตัง้แต ่100,000 บาทขึน้ไป หากผูไ้ดร้บัผลประโยชนท่ี์แทจ้รงิ* ไมใ่ช่ผูจ้องซือ้ โปรดระบ ุ   
*ผูไ้ดร้บัผลประโยชนท์ีแ่ทจ้รงิ หมายถงึ บคุคลธรรมดาผูเ้ป็นเจา้ของทีแ่ทจ้รงิ หรอืมอี านาจควบคมุการท าธุรกรรมของลูกคา้ หรอืบคุคลทีลู่กคา้ท าธุรกรรมแทน รวมถงึบคุคลผูใ้ชอ้  านาจควบคุม
นติบิคุคลหรอืผูท้ีม่กีารตกลงกนัทางกฎหมายตามกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิีการตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

เม่ือขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้ดงักลา่วแลว้ ในการสง่มอบหุน้ ขา้พเจา้ตกลงยินยอมใหด้  าเนินการดงัตอ่ไปนี ้(ผูจ้องซือ้หุน้โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเทา่นัน้) 
 ในกรณีทีม่บัีญชีซือ้ขายหลักทรัพย ์ใหฝ้ากหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นช่ือ “บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก” และด าเนินการ 
 ใหบ้รษัิท    สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี                         น าหุน้เขา้ฝากไวก้ับ บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด  

เพ่ือเขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องขา้พเจา้ เลขท่ีบญัชี     ซึ่งขา้พเจา้มีอยู่กับบริษัทนัน้ (ช่ือผูจ้องซือ้ตอ้งตรงกับช่ือบัญชีซือ้ขายหลกัทรพัย์  
มิฉะนัน้จะด าเนินการออกใบหุน้ในช่ือของผูจ้องซือ้แทน)  

 ในกรณีทีไ่ม่มบัีญชีซือ้ขายหลักทรัพย ์
         ใหฝ้ากหุน้สามัญตามจ านวนท่ีไดร้บัการจัดสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด” โดยน าหุน้เขา้ฝากในบัญชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์

ท่ีฝากไวก้บับรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด (การขอถอนเป็นใบหลกัทรพัยใ์นภายหลงั ผูจ้องซือ้หุน้จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามท่ี บริษัท ศนูยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด)  

  หมายเหต ุ: กรณีท่ีผูจ้องซือ้ประสงคท่ี์จะรบัการจดัสรรหุน้สามญัไวใ้นบญัชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์ขอใหก้รอกแบบฟอรม์พรอ้มแนบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ี TSD ก าหนด ทั้งนี ้หากปรากฏ
ขอ้บง่ชีว้า่ ผูจ้องซือ้เป็นบคุคลอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA ผูจ้องซือ้ยินยอมท่ีจะรบัการจดัสรรหุน้สามญัเป็นใบหุน้ และไดร้บัทราบเง่ือนไขการรบัใบหุน้ตามท่ีระบุไวด้า้นลา่ง 

          ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นช่ือของขา้พเจา้ และจดัสง่ใบหุน้ใหข้า้พเจา้ตามช่ือท่ีอยู่ท่ีระบไุวข้า้งตน้ทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยขา้พเจา้ยินดี
 มอบหมายใหบ้รษัิทฯ ด าเนินการใด ๆ เพ่ือท าใหก้ารจดัท าใบหุน้และสง่มอบใบหุน้ใหแ้ก่ขา้พเจา้ภายใน 15 วนันบัจากวนัปิดการจองซือ้หุน้ ดงันัน้ ทา่นอาจไดร้บัใบหุน้ 
หลงัวนัซือ้ขายวนัแรกในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึง่บรษัิทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถขายหุน้ท่ีไดร้บัจดัสรรไดท้นัวนัท่ีหุน้สามญัของบรษัิทฯ เริม่ท  าการซือ้ขาย
ไดใ้นวนัแรกในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

   ผูจ้องซือ้  

(ตัวอย่าง) 



 

- 2 - 
การคืนเงินคา่จองซือ้หุน้สามญั ในกรณีท่ีตอ้งมีการคืนเงินคา่จองซือ้หุน้สามญัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ท่ี   ตามหนงัสือชีช้วน  ขา้พเจา้มีความประสงคใ์หคื้นเงินคา่จองซือ้หุน้
สามญัดงันี ้(เลือกไดเ้พียงวิธีเดียวเทา่นัน้)  
 โอนเงินผ่านระบบเงินโอนอตัโนมตั ิ(ATS) ของขา้พเจา้  โอนเงินเขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องขา้พเจา้ในบญัชีท่ีช าระคา่จองซือ้หุน้สามญัดงัรายละเอียดขา้งตน้ 
 โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารในช่ือของขา้พเจา้ ธนาคาร    สาขา    เลขท่ีบญัชี    
 (กรุณาแนบส าเนาหนา้แรกของสมดุเงินฝากธนาคารพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 
  เช็คขีดครอ่มสั่งจ่ายเฉพาะในนามขา้พเจา้ และจดัสง่ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีตดิตอ่ไดท่ี้ระบไุว ้ทัง้นี ้ ขา้พเจา้ตกลงรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการเรยีกเก็บ
 จากธนาคาร  
ในการจองซือ้หุน้ครัง้นี ้ขา้พเจา้    ไดร้บัขอ้มลูสรุป (Executive Summary) 
    ไดร้บัหนงัสือชีช้วน โดยรูปแบบขอ้มลูท่ีไดร้บั คือ (   ) เอกสารสิ่งพิมพ ์  (   ) แผ่นบนัทกึขอ้มลู   (   ) ขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกสอ่ื์น (โปรดระบรูุปแบบ) 
   ไม่ประสงคจ์ะรบัหนงัสือชีช้วน (รวมทัง้ผูท่ี้ไม่ไดใ้สเ่ครื่องหมายใด ๆ) 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขา้พเจา้มใิช่บคุคลท่ีถกูหา้มมิใหจ้ดัสรรหุน้ใหต้ามรายละเอียดท่ีระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วน ทัง้นี ้ขา้พเจา้เขา้ใจและยอมรบัวา่หากขา้พเจา้เขา้ขา่ยเป็นบคุคลตาม       
ท่ีระบไุวข้า้งตน้ ขา้พเจา้จะไม่มีสทิธิในการจองซือ้หุน้ครัง้นี ้เวน้แตเ่ป็นการจดัสรรหุน้ท่ีเหลือจากการจองซือ้ของผูจ้องซือ้ทัง้หมด  

 การจองซือ้และการช าระเงินโดยผูจ้องซือ้หุน้  ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วนเพ่ือการออกและเสนอขายหุน้ครัง้นี ้ผูจ้องซือ้หุน้ตกลงและรบัทราบว่า บรษัิทฯ  
มีสทิธิปฏิเสธไม่รบัการจองซือ้หากผูจ้องซือ้หุน้ กระท าผิดเง่ือนไขดงักลา่ว และขา้พเจา้ยินยอมและตกลงวา่จะรบัซือ้หุน้สามญัจ านวนดงักลา่วหรือในจ านวนตามท่ีบรษัิทฯ จดัสรรให้
และจะไม่ยกเลกิการจองซือ้หุน้สามญันี ้เวน้แต ่เป็นการยกเลกิการจองซือ้หุน้สามญัตามเง่ือนไขและระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วนและยินยอมรบัคืนเงินในกรณีท่ีบรษัิทฯ 
ปฏิเสธการจองซือ้หรือมีการยกเลกิการจองซือ้หุน้สามญั  

 ขา้พเจา้ยินยอมผกูพนัตนเองตามเง่ือนไข ขอ้ก าหนดและขอ้ความใด ๆ ในหนงัสือชีช้วนเพ่ือการออกและเสนอขายหุน้ครัง้นี ้รวมทัง้ในหนงัสือบรคิณหส์นธิและขอ้บงัคบัของบรษัิทท่ีมี
อยู่แลว้ในขณะนีแ้ละ/หรือซึง่จะแกไ้ขเพิ่มเตมิตอ่ไปในภายหนา้ดว้ย ขา้พเจา้ตกลงและยินยอมใหส้ถาบนัการเงิน (รวมถึงบรษัิทหลกัทรพัย ์และ/หรือ นิตบิคุคลอ่ืนใด) ท่ีขา้พเจา้มีการ
ท าธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดงตนและ/หรือการระบตุวัตนของขา้พเจา้รวมถึงขอ้มลูเก่ียวกบัผูร้บัประโยชนท่ี์แทจ้รงิของขา้พเจา้ ใหแ้ก่ 
ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้เพ่ือปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ในกรณีการจองซือ้ผ่านระบบออนไลน ์(Online) ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขา้พเจา้ไดด้  าเนินการจองซือ้ดว้ยตนเอง โดยมิไดเ้ปิดเผยช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผ่าน (Password Login) 
 ใหแ้ก่ผูใ้ดเพ่ือด าเนินการจองซือ้แทนขา้พเจา้ ทัง้นี ้ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยไ์มมี่หนา้ท่ีตอ้งตรวจสอบความถกูตอ้งส าหรบัการจองซือ้ผ่านระบบออนไลนด์งักลา่ว 
การลงทุนในหุ้นมีความเส่ียง และก่อนตัดสินใจจองซือ้หุ้น ผู้จองซือ้ควรอ่านหนังสือชีช้วน หรือข้อมูลท่ีมีสาระตามข้อมูลสรุป (Executive Summary) อย่างรอบคอบ 
การประเมินความเสี่ยงท่ียอมรบัไดเ้พ่ือการจองซือ้หุน้ (Suitability Test)  
 1.  ขา้พเจา้ไดผ้่านการท าแบบประเมิน Suitability Test มาแลว้ไม่เกิน 2  ปี จากบริษัทหลกัทรพัยข์องผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยห์รือจากบริษัทหลกัทรพัยอ่ื์น และรบัทราบระดบั   

ความเสี่ยงท่ียอมรบัไดข้องขา้พเจา้แลว้ (กรณีผูจ้องซือ้ยงัไม่เคยผ่านการท าแบบประเมิน  Suitability Test ผูจ้องซือ้จะตอ้งจดัท าแบบประเมิน Suitability Test มาพรอ้มกับ     
การจองซือ้หุน้ในครัง้นีด้ว้ย) 

 2.  ขา้พเจา้รบัทราบระดบัความเสี่ยงของหุน้สามญัท่ีขา้พเจา้จะจองซือ้นีจ้ากผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยแ์ลว้ 
 3.  ขา้พเจา้ไดศ้กึษาขอ้มลูในเอกสารสรุปขอ้มลูส าคญัของหลกัทรพัยห์รือหนงัสือชีช้วนเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 
ทัง้นี ้หากผลการประเมิน Suitability Test ของขา้พเจา้ออกมาว่า ขา้พเจา้ไม่เหมาะสมกับการจองซือ้หุน้ในครัง้นี ้ข้าพเจา้ยังยืนยันและประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สามัญในครัง้นี ้            
และไดล้งลายมือช่ือเพ่ือยืนยนัในฐานะผูจ้องซือ้ดา้นล่าง โดยขา้พเจา้รบัทราบว่าการลงทนุในหุน้สามญัครัง้นีไ้ม่เหมาะสมกับระดบัความเสี่ยงท่ีขา้พเจา้ยอมรบัไดต้ามแบบประเมิน 
Suitability Test ดงันัน้หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทนุในหุน้สามญัตอ่ไปในอนาคต ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยไ์ม่มีหนา้ท่ีตอ้งรบัผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 
** ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์สามารถปฏิเสธการจองซือ้ ในกรณีท่ีผู้จองซือ้ยังไม่มีประวัติการท าและไม่ยินยอมท า Suitability Test หรือผู้ลงทุนรับความเส่ียงตาม  
Suitability Test ได้ต ่ากว่าหุ้นสามัญนี ้และไม่ลงนามยอมรับความเส่ียงของหุ้นสามัญนี ้** ผูจ้องซือ้ประเภทสถาบนั ไดร้บัยกเวน้การท าแบบสอบถาม Suitability Test            
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทธ.35/2556 ผูจ้องซือ้ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้นสามัญของบริษัท **  จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) - ผู้จองซือ้โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วย 
วนัท่ีจองซือ้                                                                    เลขท่ีใบจอง       

ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์   ไดร้บัเงินจาก (ช่ือตามใบจอง)    
เพ่ือจองซือ้หุน้สามญัของบรษัิทฯ จ านวน    หุน้   ในราคาหุน้ละ  [       ]  บาท   รวมเป็นเงิน    บาท 
โดยช าระเป็น   ATS   หกัจากเงินฝากในบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์เลขท่ีบญัชี      
    เช็คบคุคล/แคชเชียรเ์ช็ค(เช็คธนาคาร)/ดรา๊ฟท ์เลขท่ีเช็ค    ลงวนัท่ี     
   ธนาคาร    สาขา    
    เงินโอน/BAHTNET      ช าระผ่าน Bill Payment  [  ] เงินโอน  [  ] เช็ค [  ] แคชเชียรเ์ช็ค [  ] ดร๊าฟท ์เลขท่ีเช็ค      
   ธนาคาร    สาขา    
โดยหากผูจ้องซือ้ไดร้บัการจดัสรรหุน้ดงักลา่ว ผูจ้องซือ้ใหด้  าเนินการ :- 
 ฝากหุน้ในนาม “บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก” เลขท่ีสมาชิกผูฝ้าก                       บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขท่ี      
 ฝากหุน้ในนาม “บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” โดยเขา้บญัชีของผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขท่ี 600 เพ่ือขา้พเจา้ 
 ออกใบหุน้ในนามผูจ้องซือ้ ภายใน 15 วนันบัจากวนัปิดการจองซือ้หุน้                                 
ในกรณีท่ีตอ้งมีการคืนเงินคา่จองซือ้หุน้สามญัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ท่ี    ตามหนงัสือชีช้วน ขา้พเจา้มีความประสงคใ์หคื้นเงินคา่จองซือ้หุน้สามญั ดงันี ้(เลือกไดเ้พียงวิธีเดียวเทา่นัน้)  
 โอนเงินผ่านระบบเงินโอนอตัโนมตั ิ(ATS) ของขา้พเจา้   โอนเงินเขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องขา้พเจา้ท่ีช าระคา่จองซือ้หุน้สามญัดงัรายละเอียดขา้งตน้ 
 โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารในช่ือของขา้พเจา้ ธนาคาร     สาขา     เลขท่ีบญัชี     
 เช็คขีดครอ่มสั่งจ่ายเฉพาะในนามขา้พเจา้ และจดัสง่ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีตดิตอ่ไดท่ี้ระบไุว ้ทัง้นี ้ขา้พเจา้ตกลงรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการเรยีกเก็บ

จากธนาคาร   
   เจา้หนา้ท่ีผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยผ์ูร้บัมอบอ านาจ    
 
หมายเหต ุ  หากผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะเปล่ียนแปลงท่ีอยูท่ี่ใหไ้ว ้โปรดแจง้การแกไ้ขต่อนายทะเบียนโดยตรงและจดัส่งใหฝ่้ายปฏิบตัิการหลกัทรพัย์ บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 
 93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-009-9000 

 



 

 

                 U.S. Indicia Checklist (Individual & Juristic Person) 
Only for shareholder wishing to deposit securities into the Issuer Account 

 

Date……………………………. 
I / We………………………………………………………………………………………………………………… 
ID card / Passport / Juristic Person Registration No………………………………………………………… 
 
For Individual 
 
1. I was born in the United States of America (U.S.A.)     Yes*  No 

 
2. I am a U.S. citizen or I have the second nationality as the U.S.    Yes*  No  

  
3. I have permanent residence in U.S.A.      Yes*  No 

 

For Juristic person 

1.   Registered in U.S.A.          Yes*  No 

2.   Is a financial institution under FATCA        Yes*  No 

      If "Yes", please enter GIIN No. ... and specify type  PFFI RDCFFI 

3 Is an entity with investment income / indirect income of 50% or more of total income,      Yes*  No 
or having income-generating properties gaining 50% or more of total assets in the latest accounting period.  
                     

 

 
I hereby certify that the above statement is true.  If depositing securities into the Issuer Account causes any damage to Thailand 
Securities Depository Co. , Ltd.  ( TSD)  in any way whatsoever.  I accept the responsibility and indemnity to Thailand Securities 
Depository Co., Ltd. 
In addition, I acknowledge that TSD may disclose the information contained in this document to the Revenue Department, or other 
agencies having legal authorities, or having an agreement with TSD to obtain such information. 

  I/We agree to notify and provide relevant documents to TSD within 30 days after any change in circumstances that causes 
the information provided in this form to be incorrect, or after the date that TSD has requested for additional document/        
information/ consent. 
 
Sign……………………………………………………….   shareholder 
 
      (………………………………………………………) Tel. ………………………………………………… 

 If your answer(s) is/are “Yes” in any of the above answers, you are defined as “the U.S. Indicia” 
under FATCA. TSD therefore reserves the rights not to deposit your securities into the Issuer 
Account. Please select other methods of securities holding. 

If your answer(s) is/are “Yes” in #1 and/or #3, you are defined as “the U.S. Indicia” under FATCA.                                        
TSD therefore reserves the rights not to deposit your securities into the Issuer Account.                                                         
Please select other methods of securities holding. 


