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เลขที่  

แบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) 
ครัง้ที ่  วนัก ำหนดกำรใช้สทิธิ   

วนัที่ยื่นควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิ  ทะเบียนผู้ถอืใบส ำคญัแสดงสทิธิเลขที ่   
     

เรียน คณะกรรมการ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน)    

ข้ำพเจ้ำ (โปรดระบปุระเภทผู้จองซือ้หุ้น)     

 บคุคลธรรมดำสญัชำติไทย เลขประจ ำตัวประชำชน - - - -   บคุคลธรรมดำสญัชำติต่ำงด้ำว เลขท่ีใบตำ่งด้ำว/หนงัสือเดินทำง  

 นิติบคุคลสญัชำติไทย เลขทะเบียนนิติบคุคล   นิติบคุคลสญัชำติต่ำงด้ำว เลขทะเบียนนิติบคุคล  

ช่ือ  นำย  นำง  นำงสำว  นิติบคุคล                                                                                                                  นำมสกุล  

วัน/เดือน/ปีเกิด  เพศ  สญัชำติ  อำชีพ  

บ้ำนเลขท่ี  หมู่ท่ี  ตรอก/ซอย  ถนน  แขวง/ต ำบล  

เขต/อ ำเภอ  จงัหวัด  รหสัไปรษณีย์  โทรศัพท์ (บ้ำน)  โทรศัพท์ (มือถือ)  

ในฐำนะผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ท่ีจะขอใช้สิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมัญของ  บริษัท กรีน รีซอร์สเซส  จ ากัด (มหาชน) ตำมรำยละเอียดต่อไปนี ้

จ ำนวนหนว่ยของใบส ำคญัแสดง
สทิธิท่ีขอใช้สทิธิ (หน่วย) 

จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีได้ 
จำกกำรขอใช้สทิธิ (หุ้น) 

อตัรำกำรใช้สทิธิ 
รำคำใช้สทิธิ 
(บำทต่อหุ้น) 

รวมเป็นเงินทัง้สิน้ (บำท) จ ำนวนเงิน (ตวัอกัษร) 

 
 

    

ทัง้นี ้ข้ำพเจ้ำได้สง่ใบส ำคัญแสดงสิทธิและขอรับทอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ำมี) ดังนี  ้

 (1) ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีได้สง่ เลขท่ี  จ ำนวน  หนว่ย 

   เลขท่ี  จ ำนวน  หนว่ย 

     รวมจ ำนวน  หนว่ย 

 (2) จ ำนวนหนว่ยของใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับทอน  หนว่ย 

หำกข้ำพเจ้ำได้รับกำรจดัสรรหุ้นดังกลำ่วแล้ว ข้ำพเจ้ำตกลงให้ด ำเนินกำรดังตอ่ไปนี ้: (ผู้จองซือ้โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึง่เทำ่นัน้) 

 น ำหุ้นเข้ำบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของตนเอง : ให้ออกใบหุ้นตำมจ ำนวนท่ีได้รับกำรจดัสรรไว้ในช่ือ “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพ่ือผู้ฝำก” และด ำเนินกำรให้บริษัท  

สมำชิกผู้ฝำกเลขท่ี  น ำหุ้นเข้ำฝำกไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพ่ือเข้ำบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ เลขท่ี  

ช่ือ  (ช่ือผู้จองซือ้หุ้นต้องเป็นช่ือเดียวกันกับช่ือบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์เทำ่นัน้)  

 น ำหุ้นเข้ำฝำกบัญชีของผู้ออกหลกัทรัพย์ : ให้ออกใบหุ้นตำมจ ำนวนท่ีได้รับกำรจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด” และน ำหุ้นเข้ำฝำกไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
โดยน ำเข้ำบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมำชิกเลขท่ี 600 (กำรถอนเป็นใบหลกัทรัพย์ในภำยหลงั ผู้จองซือ้จะต้องเสียค่ำธรรมเนียมตำมท่ี บริษัท ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ก ำหนดไว้) 

 รับเป็นใบหุ้น : ให้ออกใบหุ้นตำมจ ำนวนท่ีได้รับกำรจัดสรรนัน้ไว้ในช่ือของข้ำพเจ้ำ และจัดส่งใบหุ้นให้ข้ำพเจ้ำตำมช่ือท่ีอยูท่ี่ระบุไว้ข้ำงต้นทำงไป รษณีย์ลงทะเบียน โดยข้ำพเจ้ำยินดีมอบหมำยให้บริษัทด ำเนินกำรใดๆ เพ่ือท ำให้
สำมำรถจดัท ำใบหุ้น และสง่มอบใบหุ้นแก่ข้ำพเจ้ำโดยเร็ว แต่ไม่เกิน 15 วันท ำกำร นบัจำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิ ซึง่ข้ำพเจ้ำตกลงว่ำ ข้ำพเจ้ำอำจได้รับใบหุ้นหลงัจำกท่ีตลำดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยรับหลักทรัพย์ของบริ ษัทเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนและอนญุำตให้ท ำกำรซือ้ขำยได้ในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย พร้อมกันนีข้้ำพเจ้ำขอสง่เงินค่ำจองซือ้หุ้นสำมัญดังกลำ่วโดย 

พร้อมกันนีข้้ำพเจ้ำขอสง่เงินค่ำจองซือ้หุ้นสำมัญดังกลำ่วโดย  เงินสด  เงินโอน  เช็คธนำคำร (แคชเชียร์เช็ค)  เช็คบคุคล  ดร๊ำฟท์  

เลขท่ีเช็ค  วันท่ี  ธนำคำร  สำขำ  

โดยสั่ งจ่าย “บัญชีจองซือ้หุ้นเพ่ิมทุนบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน)”  เลขที่บัญชี 931-3-001217 ประเภทบญัชีกระแสรำยวัน ธนำคำร กรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) สำขำเมืองทองธำนี 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองและตกลงว่ำจะซือ้หุ้นสำมัญจ ำนวนดงักล่ำว และจะไม่ยกเลิกรำยกำรท่ีได้แสดงไว้ข้ำงต้นนี ้แต่หำกข้ำพเจ้ำไม่ส่งแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทท่ีได้กรอกรำยละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยพร้อมช ำระเงินค่ำจอง
ซือ้หุ้นมำยงับริษัทภำยในระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ หรือ เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊ำฟท์ ไม่ผ่ำนกำรเรียกเก็บเงินจำกธนำคำร ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำแสดงเจตนำไม่ประสงค์ใช้สิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท 

 

ลงช่ือ  ผู้ตรวจรับกำรจองซือ้ ลงช่ือ  ผู้จองซือ้หุ้นสำมญั 

(  ) (  ) 
      

 

หลักฐานการใช้สทิธิจองซือ้หุ้นสามัญ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) - โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วย 

วนัท่ี   เลขท่ี   

บริษัท  กรีน รีซอร์สเซส  จ ำกดั (มหำชน)  ได้รับเงินจำก (ช่ือ ตำมใบจอง)  

ทะเบียนผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเลขท่ี  ในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพ่ิมทนุจ ำนวน  หุ้น รำคำหุ้นละ  บำท 

เป็นจ ำนวนเงินรวม  บำท  และมีใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถ้ำมี)  จ ำนวน  หน่วย 

 โดยช ำระเป็น    เงินสด  เงินโอน  แคชเชียร์เช็ค  เช็คบคุคล  ดร๊ำฟท์ 

เลขท่ีเช็ค  ลงวนัท่ี  ธนำคำร  สำขำ  
ผู้จองซือ้ต้องกำรให้ด ำเนินกำรส่งมอบหุ้นสำมญัดงันี ้

 น ำหุ้นเข้ำฝำกบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของผู้จองซือ้ ท่ีมีอยู่กบับริษัทซ่ึงมีเลขท่ีสมำชิกผู้ฝำกเลขท่ี   บญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์เลขท่ี  

 ออกใบหุ้นในนำม “บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั” โดยเข้ำบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมำชิกเลขท่ี 600”  

 ออกใบหุ้นในนำมผู้จองซือ้  เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับมอบอ ำนำจ  
 
 
 



 

รายช่ือสมาชกิผู้ฝากหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด Member List of Thailand Securities Depository Co., Ltd. 

 

ผู้ฝากเลขที่ ช่ือบริษัท ผู้ฝากเลขที่ ช่ือบริษัท 

Participant No. Company Name Participant No. Company Name 
BROKER 

002 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั   030 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) 
 TISCO SECURITIES  CO.,LTD.  I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD. 

003 บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทรี กรุ๊ป จํากดั  (มหาชน)  032 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากดั     
 COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.   KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

004 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั   033 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จํากดั (มหาชน) 
 DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD  FINANSA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 034 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
 LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.  PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

006 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั  (มหาชน) 
PHATRA  SECURITIES  PUBLIC CO.,LTD. 

038 บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จํากดั (มหาชน) 
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากดั 048 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) 
 CIMB SECURITIES (THAILAND)  CO.,LTD.  AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

008 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั   050 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จํากดั  
 ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD.  ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

010 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จํากดั   
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

051 บริษัทหลกัทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากดั 
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

011 บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 200 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
 KASIKORN SECURITIES  PUBLIC CO.,LTD.  MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

013 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 211 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบีูเอส (ประเทศไทย) จํากดั 
 KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.  UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD. 

014 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จํากดั (มหาชน) 213 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากดั  
 CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.  ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

015 บริษัทหลกัทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จํากดั 
APPLE WEALTH SECURITIES  CO.,LTD. 

224 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั  (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES  PUBLIC CO.,LTD. 

225 บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั  
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD. 

019 บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จํากดั 229 บริษัทหลกัทรัพย์ เจพี มอร์แกน (ประเทศไทย) จํากดั 
 KKTRADE SECURITIES  CO.,LTD.  JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED    

022 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนิตี ้จํากดั 230 บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบล็ก จํากดั 
 TRINITY SECURITIES CO.,LTD.  GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 244 บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากดั 
 SCB SECURITIES CO.,LTD.  MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั  (มหาชน)      247 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จํากดั 
 UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.  CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD. 

027 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 248 บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากดั 
 RHB SECURITIES (THAILAND)  PUBLIC CO.,LTD.  KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) 924 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 
 KRUNGSRI SECURITIES   PUBLIC CO.,LTD.  FINANSIA SYRUS SECURITIES  PUBLIC CO.,LTD. 

SUB-BROKER 
236 ธนาคาร ทิสโก้ จํากดั (มหาชน) 243 บริษัทหลกัทรัพย์ เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์ จํากดั (มหาชน) 

 TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED   TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
242 บริษัทหลกัทรัพย์ ซตีิค้อร์ป (ประเทศไทย) จํากดั 245 ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

 CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED  THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
CUSTODIAN 

301 ธนาคารซตีิแ้บงก์ เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES)  328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 
 CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES  BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  329 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)  
 THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.  TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

303 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)  (ผู้ รับฝากทรัพย์สิน) 330 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (เพ่ือตราสารหนี)้ 
 BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY  THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. - BOND 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั  334 บริษัทหลกัทรัพย์ เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์ จํากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 
 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK.  TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

305 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)  336 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 
 KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.  KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพย์สิน) 339 ธนาคาร ทิสโก้ จํากดั (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพย์สิน) 
 KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN  TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

311 ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรทแอนด์อินเวสเม้นท์แบงก์ 
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK 

340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพือค้าตราสารหนี)้ 
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ไทย) จํากดั (มหาชน) 341 บริษัทเงินทนุ สินอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 
 STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.  THE SIAM INDUSTRIAL CREDIT PUBLIC COMPANY LIMITED 

315 ธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) (เพ่ือผู้ฝากหลกัทรัพย์) 
SIAM CITY BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากดั (มหาชน) 344 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพย์สิน) 

 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC 
COMPANY LIMITED  PHILLIP (THAILAND) SECURITIES PUBLIC  CO.,LTD. - CUSTODY 

320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพ่ือรับฝากทรัพย์สิน  345 ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพย์สิน) 
 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - 

CUSTODY  
 THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY 

324 ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) 425 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) (เพ่ือลกูค้า) 
 UNITED OVERSEA BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED  KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

326 ธนาคาร เดอะรอยลัแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ   
 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH   
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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. 
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