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เลขที่ / number…………………………………

แบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษทั เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน) (NFC-W1) (ครัง้ สุดท้าย)
Form for the notification of the intention to exercise the Rights of Warrants to Purchase Ordinary Shares of NFC Public Company Limited (NFC-W1) (The Last Exercise)
เรียน คณะกรรมการบริษทั เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน)
วันทีย่ ่นื ความจํานงการใช้สทิ ธิ..................................................................
To the Board of Directors of NFC Public Company Limited
Date of notify the intention to exercise the rights
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว / นิตบิ ุคคล) ..........................................................................................................วัน/เดือน/ปี เกิด ....................................... สัญชาติ ..............................เพศ ......................
I/We (Mr. / Mrs. / Miss / Juristic Person)
Date of Birth
Nationality
Gender
อาชีพ .....................................ทีอ่ ยู่ เลขที่ ...................................ตรอก/ซอย ...........................................ถนน .......................................แขวง/ตําบล ................................เขต/อําเภอ ..................................
Occupation
Address number
Lane/Soi
Road
Sub-district
District
จังหวัด ...................................รหัสไปรษณีย์ ..................................ประเทศ ...........................................หมายเลขโทรศัพท์ ..........................................................
Province
Postal Code
Country
Telephone number
เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี . ........................................................... ประเภทการเสียภาษี
หักภาษี
ไม่หกั ภาษี
Tax ID number
Type of Tax Paying
Tax to be withheld
Tax not to be withheld
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
เลขทีบ่ ตั รประจําตัวประชาชน .……………….….…………
บุคคลธรรมดาซึ่งเป็ นคนต่างชาติ เลขทีห่ นังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว…………………………
Thai natural person
Identification card number
Foreign natural person
Passport / Alien card number
นิติบุคคลสัญชาติไทย
เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล .………………………………………
นิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นคนต่างด้าว
เลขทะเบียนนิตบิ ุคลล .………………………………………
Thai juristic person
Corporate registration number
Foreign juristic person
Corporate registration number
คัสโตเดียน
เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล .………………………………………
Custodian
Corporate registration number
โปรดแนบหลักฐานประกอบการใช้สทิ ธิ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง / Please attach certified true copies of supporting documents for the exercise of rights of the Warrants
ในฐานะผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุ้นสามัญของบริษทั เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ตามรายละเอียดต่อไปนี้
being a Warrant Holder of NFC Public Company Limited (the “Company”), I/We hereby intend to exercise the rights to purchase the Company’s ordinary shares as stated below:
จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สทิ ธิ
ราคาการใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญ
จํานวนหุน้ สามัญทีไ่ ด้จากการใช้สทิ ธิ (หุ้น)
ทีข่ อใช้สทิ ธิ (หน่วย)
(วอแรนท์ : หุน้ )
(บาท/หุน้ )
รวมเป็ นเงินทีต่ อ้ งชําระสําหรับหุ้นสามัญ (บาท)
Number of ordinary shares derived From
Number of Warrants
Exercise Ratio
Exercise Price
Total payment of the ordinary shares (Baht)
the exercise of Warrants (Shares)
to be exercised (Unit)
(Warrant : Share)
(Baht per share)
1 : 1.00255
6.48350
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าซื้อหุน้ สามัญดังกล่าว ทีธ่ นาคารสามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทําการเท่านัน้ ชําระโดย
I/We herewith submit the payment to purchase such ordinary shares that can be called for collection in Bangkok within 1 business day only which paid by
เช็ค Cheque
แคชเชียร์เช็ค Cashier Cheque
ดร๊าฟท/ตั ๋วแลกเงินธนาคาร Bank Draft / Bill of Exchange
เงินโอน Money Transfer
เลขทีเ่ ช็ค / Cheque Number .......................................... ลงวันที่ / Dated.................................... ธนาคาร / Bank ................................................. สาขา / Branch..........................................
สังจ่
่ าย “บริษทั เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน)” ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 130-7-42121-2 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาบางนา
Payable to “NFC PUBLIC COMPANY LIMIED”, the saving account at the Bangkok Bank PCL., Bang Na Branch, account number 130-7-42121-2
ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิ / ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ และขอรับทอนใบสําคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ดังนี้
I/We hereby deliver the Warrant Certificate(s) / Warrant Substitute and request for the return of the remaining Warrants, which are not exercised (if any) as follows:
ส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน ......................ใบ ตามรายละเอียด ดังนี้
Amount of delivered Warrants …………… certificate(s) with the following details:
เลขทีใ่ บสําคัญแสดงสิทธิ ........................................... จํานวนหน่วย ................................หน่วย
Warrant Certificate(s) number …………………………. amount ……………….. units
เลขทีใ่ บสําคัญแสดงสิทธิ ........................................... จํานวนหน่วย ................................หน่วย
Warrant Certificate(s) number …………………………. amount ……………….. units
รวมจํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ส่งมา .......................................................................หน่ วย
Total number of delivered Warrants ……..………………………………………. units
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทข่ี อรับทอน (ถ้ามี).................................................................หน่วย
Amount of the remaining Warrants which are not exercised (if any) …..….…. units
ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ เลขที่ ………………………. จํานวน ..................................หน่วย
Warrant Substitute number ……………….……………. amount ……………….. units
เมื่อข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัท ฯ ดําเนินการส่งมอบหุ้น ดังนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Upon being allocated the ordinary shares, I / We agree that the Company shall deliver the shares as follow (Please choose one only) :
ให้ออกใบหุน้ สําหรับหุ้นทีไ่ ด้รบั การจัดสรรในนามของ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดําเนินการให้บริษัท.....................................................................
สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่ ……..……….…... (ระบุช่อื ใดชื่อหนึ่งตามรายชื่อทีป่ รากฏด้านหลังแบบฟอร์มนี้) นําหุ้นนัน้ เข้าฝากไว้กบั “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝ้ าก”
เพื่อเข้าบัญชีซ้อื ขายหุน้ ชื่อ ……………………….……………………….. เลขที่ ……………………….……………………….. ซึ่งข้าพเจ้ามีอยูก่ บั บริษทั นัน้
Issue a certificate for the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. for depositors” and proceed for ……………………………………………….
Participant number ……..……….…. (specify one of the companies listed on the back of this form), to deposit the said shares with the “Thailand Securities Depository Co., Ltd.
for depositors” for my / our share trading account name ……………………….……………………….. number ……………………….……………………….., maintained at such company.
ให้ฝากใบหุน้ สามัญตามจํานวนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเข้าบัญชี
ของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (กรณีเลือกรับหุ้นเข้าบัญชี 600 ในช่องนี้ กรุณากรอก “เอกสารเพิม่ เติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผูท้ ป่ี ระสงค์จะนําหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชี
บริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้ ” เพื่อนําส่งให้แก่บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ด้วย ในกรณีไม่จดั ทําเอกสารตามที่ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
กําหนด จะดําเนินการออกเป็ นใบหุ้นแทน)
Deposit a certificate for the allotted ordinary shares in the name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.” and deposit such certificate of the allotted share with the Thailand Securities
Depository Co., Ltd. under Issuer Account for my/our name account number 600 (if selecting account number 600, please also fill in the “additional supporting documents for the subscription of
securities for those who wish to deposit the securities into the Issuer Account), to be delivered to the Thailand Securities Depository Co., Ltd. If the documents required by the Thailand
Securities Depository Co., Ltd. have not been submitted, a share certificate will be issued.
ให้ออกใบหุน้ สําหรับหุน้ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรในนามของข้าพเจ้าและส่งใบหุน้ ให้แก่ขา้ พเจ้าทางไปรษณีย์ โดยข้าพเจ้าอาจได้รบั ใบหุน้ ภายหลังจากทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นเพิม่ ทุนดังกล่าว
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน และอนุญาตให้ทําการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
Issue a certificate for the allotted shares in my / our name and deliver it to me / us by mail whereby, I / we may obtain the share certificate after the Stock Exchange of Thailand has
approved the listing of the said newly issued shares and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand.
ข้าพเจ้าตกลงยืนยันว่าจะไม่เพิกถอนการใช้สทิ ธิซ้ือหุน้ สามัญ หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบแจ้งความจํานงการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญทีไ่ ด้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อย พร้อมด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค,
ดร๊าฟท์/ตั ๋วแลกเงินธนาคาร มาถึงบริษทั ฯ ภายในกําหนดระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิ หรือหาก เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์/ตั ๋วแลกเงินธนาคาร ทีส่ งจ่
ั ่ ายไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถอื ว่าการแจ้ง
ความจํานงในการใช้สทิ ธิสน้ิ สภาพลงโดยไม่มกี ารใช้สทิ ธิ
I/We hereby confirm that this exercise of rights to purchase ordinary shares is irrevocable. If I/we do not return this duly completed Form for the notification of the intention to exercise the Rights of
Warrants to Purchase Ordinary Shares, with payment (Cheque, Cashier Cheque, Bank Draft / Bill of Exchange) to the Company within the period for the notification of the intention to exercise the
Warrants, or the Cheque, Cashier Cheque, Bank Draft / Bill of Exchange has not been honored, it shall deem that the notification of the intention to exercise the Warrant is nullified without being
exercised.
ลงชื่อ/Signed…………………………………………………………..ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิ / Warrant Holder
(
)

หลักฐานการรับแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญ ของบริษทั เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน) (NFC-W1) (ครัง้ สุดท้าย) (ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิ ทธิโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ ด้วย)
RECEIPT OF FORM FOR THE NOTIFICATION OF THE INTENTION TO EXERCISE THE RIGHTS OF NFC-W1 (WARRANT HOLDER PLEASES ALSO FILL IN THIS PORTION) (The Last Exercise)
วันที่ / Date …………………………………………………………………………..
เลขที่ / Number…………………………………………………….
บริษทั เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน) ได้รบั เงินจาก (ชื่อตามแบบแสดงความจํานง) ………………………………………………………….............................. เพื่อซื้อหุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษทั เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน) NFC-W1
to purchase the ordinary shares of NFC Public Company Limited under Warrants “NFC-W1”
NFC Public Company Limited has received money from (Name of warrant holder)

จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทีข่ อใช้สทิ ธิ (หน่วย)
Number of Warrants
to be exercised (Unit)

อัตราการใช้สทิ ธิ
(วอแรนท์ : หุน้ )
Exercise Ratio
(Warrant : Share)
1 : 1.00255

จํานวนหุน้ สามัญทีไ่ ด้จากการใช้สทิ ธิ (หุ้น)
Number of ordinary shares derived From
the exercise of Warrants (Shares)

ราคาการใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญ
(บาท/หุน้ )
Exercise Price
(Baht per share)

รวมเป็ นเงินทีต่ อ้ งชําระสําหรับหุ้นสามัญ (บาท)
Total payment of the ordinary shares (Baht)

6.48350

เช็ค Cheque
แคชเชียร์เช็ค Cashier Cheque
ดร๊าฟท์/ตั ๋วแลกเงินธนาคาร Bank Draft / Bill of Exchange
เงินโอน Money Transfer
เลขทีเ่ ช็ค / Cheque Number .......................................... ลงวันที่ / Dated.................................... ธนาคาร / Bank ................................................. สาขา / Branch..........................................
ออกใบหุน้ ในนาม บ.ศูนย์รบั ฝากฯ เพื่อ /Issue the share certificate in the name of TSD for สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่ / Participant number.....................บัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์เลขที่ / Securities trading account No………….....……….
ออกใบหุน้ ในนามผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิ / Issue the share certificate in the name of warrant holder
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั มอบอํานาจ / Authorized Officer ……………………………………………………….

ผู้ฝากเลขที่
Participant No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029

236
242

301
302
303
304
305
308
312
316
320

326
328

ชื่อบริษทั
Company Name
บริษทั หลักทรัพย์ทสิ โก้ จํากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จํากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์รลิ ลินช์ (ประเทศไทย) จํากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จํากัด
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เคเคเทรด จํากัด
KKTRADE SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนิต้ี จํากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ซิต้คี อร์ป (ประเทศไทย) จํากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED
ธนาคารซิต้แี บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A.-CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) – ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั ่น จํากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PLC.
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH-CUSTODY
SERVICES
ธนาคาร เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้ฝากเลขที่
Participant No.
BROKER
030
032
034
038
048
050
051
200
211
213
224
225
229
230
244
247
248
924

SUB-BROKER
243
245
CUSTODIAN
329
330
334
336
337
339
340
343
345

425

ชื่อบริษทั
Company Name
บริษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.
บริษทั หลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย) จํากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จํากัด
JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมโิ ก้ จํากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชั ่น จํากัด (เพื่อตราสารหนี้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.-BOND
บริษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ )
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี้)
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)
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Request for Securities Withdrawal / Transfer Form
, -. / Date___________________________

I/We _________________________________________________  / Account No.___________________________
 ! "#$%& '()*#+,*ก# .'+%/ก 0 ก1 10 2+2ก #1&23
hereby request TISCO Securities Company Limited to proceed per the instructions as follows :

 /(2*ก# .'GH 2#$IJ2.'#K ก*ก# .' : L(% +ก _____________________________________ % +ก__________________
Transfer securities via the TSD System

: Participant Name

Participant No.

 /(2*ก# .'O .)2 .+%/ก

Transfer securities to other accounts in TISCO Securities

 P(2 "Q2)*ก# .'

Withdraw securities in the form of a certificate

 (L2R / Other__________________________________________________________________________________________________________
)2!2 / on .................................................................................
012320  ก / Transferee Information
/(2GH 2IJ2.'#K ก*ก# .' / /(2#$*!H &Jก (&#+,*ก# .'+%/ก 0 ก1 / P(2 "Q2)*ก# .'
L(*ก# .'
Securities Name

0 2!2
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Number of
Shares

Cost/ Unit

Transfer via the TSD / Transfer to other accounts within TISCO Securities / Withdraw in form of a Certificate

#
L( V 2 %กT
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Account Name

Account No.

ID / Passport No.

Price/Unit

5 6738 ก  /  ก
Reason for the withdrawal / transfer
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I/We hereby confirm that the information herein is correct and in accordance with my intentions. These also include the case that I/we request TISCO Securities to withdraw and/or transfer
securities to other accounts. I/We would be responsible for any liabilities, which may cause from the above transactions to TISCO Securities or any other person, without any conditions.
I/We acknowledge that, upon request from the Revenue Department or any other authorities, TISCO Securities shall disclose the information herein.



(0 #$ H c## 2. "Q2 0 2!2 &+2 / I/We would like to pay the fee amounting to _____________________________  /1. / Baht by
 &+2%1 / e / &+2/(2 (Cash / Cheque / Money Transfer)
 P(2 ก &+2K ก(&
(Withdraw from my cash deposit account)
1:;:.320  (5=0>?;-/3201 =) / Authorized Signature ______________________________________________________

H c## 2. ___________________________   ) %#e # &+2 H ____________________  ___________________ !2 ______________________________
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