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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 / Enclosure 2 เลขทีใ่บจอง / Subscription No .............................................. 
 
 

ใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนบริษทั อินเทอรเ์น็ตประเทศไทยจ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
Subscription Form for Capital Increase Ordinary Shares of Internet Thailand Public Company Limited (the “Company”) 

กการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวน 250,020,799 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 3.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอตัรา 1 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ (อตัราส่วน 1:1) 
Offering Capital Increase Ordinary Shares (the “Shares”) 250,020,799 shares with a par value of Baht 1.00 each at the offering price of Baht 3.00 each to existing shareholders at a ratio of 1 existing shares for 1 new share 

วนัท่ีจองซ้ือ / Date 11 กรกฎาคม 2559 / 11 July 2016     12 กรกฎาคม 2559 /12 July 2016      13 กรกฎาคม 2559 /13 July 2016     14 กรกฎาคม 2559 / 14 July 2016       15 กรกฎาคม 2559  / 15 July 2016           
ข้อมูลผูจ้องซ้ือหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างให้ครบถว้น ชดัเจน ตวับรรจง (Subscriber’s details - please fill in the completed information) 

ชื่อ/Name นาย / Mr. นาง / Mrs. นางสาว / Miss นิตบิุคคล / Corporate ........................................................................ เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้เลขที่ / Shareholder’s Register No…………………….……...………  
 บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย เลขบตัรประจ าตวัประชาชน   บุคคลธรรมดาสญัชาตติา่งดา้ว เลขที่ใบตา่งดา้ว/หนังสอืเดนิทาง ........................................................  
 Natural Person of Thai Nationality ID Card No.  Natural Person of Alien Nationality Alien Card/Passport No.  
นิตบิุคคลสญัชาตไิทย เลขทะเบยีนนิตบิคุคล………………………………………………………………   นิตบิุคคลสญัชาตติา่งดา้ว เลขทะเบยีนนิตบิคุคล……………………………...….….……......…..……..  
 Juristic Person of Thai Nationality Company Registration No.   Juristic Person of Alien Nationality Company Registration No.  
ที่อยูท่ี่สามารถตดิตอ่ได ้บา้นเลขที ่/ Address ....................................................... ตรอก/ซอย / Lane/Soi…...................................................................ถนน / Road ..................................................................................... 
แขวง/ต าบล / Sub-District ............................................... เขต/อ าเภอ / District...................................................... จงัหวดั / Province ........................................... รหสัไปรษณีย ์/ Postal Code……………...………..…....  
โทรศพัท ์/ Tel. No ........................................................... อเีมล ์/ Email .................................................................................................................. สญัชาต ิ/ Nationality..............................................................................  
อาชพี / Occupation........................ วนัเกดิ/วนัจดทะเบยีนนิตบิุคคล (วว/ดด/ปป) (ค.ศ.) / Date of Birth/Registration date (dd/mm/yyyy) ............ / ......... / .............. เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี/ Tax ID No ............................ 
ประเภทของการหกัภาษ ีณ ที่จา่ย / Type of Withholding Tax              ไมห่กัภาษ ีณ ที่จา่ย / Non Withholding Tax                     หกัภาษ ีณ ที่จา่ย / Withholding Tax  
มคีวามประสงคข์อจองซื้อและขอใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัดงัน้ี / Hereby subscribe for and request for allotment of capital increase ordinary shares of the Company as follows: 

ประเภทการจองซ้ือ 
Subscription type 

จ านวนหุ้นท่ีจองซ้ือ (หุ้น) 
No. of shares subscribed (shares) 

รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน (บาท) 
Amount (Baht) 

 จองซื้อน้อยกวา่สทิธ ิ/ Subscription for less than the entitlement   
 จองซื้อตามสทิธทิัง้จ านวน / Subscription for full entitlement   
 จองซื้อเกนิสทิธ ิ(เฉพาะสว่นเพิม่) / Subscription in excess of the entitlement (only excess portion)   

รวม / Total   
หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้ดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการดงัตอ่ไปน้ี: (ผูจ้องซื้อหุน้โปรดเลอืกวธิใีดวธิหีน่ึงเท่านัน้)  
If the shares are allotted to me/us, I hereby agree and instruct the Company to proceed as follows: (Please select only one choice.)  
 แบบไรใ้บหลกัทรพัย์ (Scripless): น าหุน้เขา้บญัชซีื้อขายหลกัทรพัยข์องตนเอง โดยออกหุน้ส าหรบัหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรในนามของ “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการใหบ้รษิทัหลกัทรพัย์ 
......................................................... สมาชกิผูฝ้ากเลขที่...............................(โปรดระบุชื่อและหมายเลขสมาชกิผูฝ้ากตามทีม่รีายชื่อปรากฏดา้นหลงัใบจอง) น าหุน้เขา้ฝากไวก้บับรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อบญัชี
ซื้อขายหลกัทรพัย ์ซึ่งขา้พเจา้มอียูก่บับรษิทันัน้ บญัชเีลขที่ .............................................(ชื่อผูจ้องซื้อตอ้งตรงกบัชื่อบญัชซีื้อขายหลกัทรพัย ์มฉิะนัน้จะด าเนินการน าหุน้เขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขที่ 600)  

Scripless system: Deposit shares into own securities trading account by issuing shares for the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” , and have (name of 
broker) ……………………………………Participant No. …….......…...….…… (Please specify name and participant number from the list as shown on the back of this form) deposit the said shares with Thailand Securities 
Depository Company Limited for my/our securities trading account No. …………….…………. (The subscriber’s name must correspond with the securities trading account’s name, otherwise the shares will be deposited into 
the Issuer’s Account No. 600.) 
 น าหุ้นเขา้ฝากบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์: ใหอ้อกหุ้นส าหรบัหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรในนามของ “บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และน าหุ้นเขา้ฝากไวก้บั บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั โดยเขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมาชกิผูฝ้ากเลขที่ 600 เพื่อขา้พเจา้ ทัง้น้ี ผูจ้องซื้อตอ้งกรอกเอกสารเพิม่เตมิประกอบการจองซื้อหุน้เฉพาะผูท้ี่ประสงคจ์ะน าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ และเอกสาร
ตรวจสอบสถานะ FATCA ใหค้รบถว้นและยื่นพรอ้มใบจองซื้อหุน้ฉบบัน้ี (การถอนเป็นใบหุน้ในภายหลงั ผูจ้องซื้อตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมตามที่ บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด)  

Deposit shares into the Issuer’s Account: Issue shares for the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors”, and deposit the said shares with Thailand Securities 
Depository Company Limited under the Issuer’s Account No. 600 for my/our name. The subscriber must fill in additional details for depositing shares into the Issuer’s Account and FATCA documents, and submit together 
with this subscription form. (For issuing a share certificate later, subscriber will be subject to a fee specified by Thailand Securities Depository Company Limited.)  
 แบบรบัใบหุ้น (Script) ใหอ้อกใบหุ้นส าหรบัหุ้นที่ไดร้บัการจดัสรรในนามของขา้พเจา้ และส่งใบหุ้นให้กบัขา้พเจา้ตามชื่อและที่อยู่ ที่ระบุไวใ้นสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน โดยขา้พเจา้อาจไดร้บัใบหุ้นภายหลงัจากที่
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รบัหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและอนุญาตให้ท าการซื้อขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
 Script system: Issue a share certificate in my/our name and deliver it to me/us as per the name and address specified in the shareholder reg ister book by registered mail. I / we agree that I/we may obtain the share 
certificate after the Stock Exchange of Thailand has approved the listing of the said shares and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand.  
พรอ้มกนัน้ี ขา้พเจา้ขอสง่เงนิคา่จองซื้อหุน้สามญัดงักล่าวโดย I/We enclose herewith my/our payment by   เงนิโอน Bill Payment / Transfer    แคชเชยีรเ์ชค็ / Cashier’s Cheque    เชค็ / Cheque    ดร๊าฟท์ / Draft  
เลขที่เชค็ / Cheque No………….…......………............. วนัที ่/ Date………………......………............ ธนาคาร / Bank….………………………….......…………….……… สาขา / Branch……………….…….……........………………… 

โดยสัง่จ่าย “บริษทัหลกัทรพัยโ์นมรูะ พฒันสิน จ ากดั(มหาชน) เพ่ือการจองซ้ือหุ้น” ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) เลขทีบ่ญัช ี049-3-14371-8  
Payable to “Capital Nomura Securities PCL for shares subscription”, Siam Commercial Bank Public Company Limited, Account Number 049-3-14371-8 

ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้บัจดัสรรหรอืไดร้บัการจดัสรรไมค่รบเตม็ตามจ านวนที่จองซื้อ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการคนืเงนิคา่จองซื้อ หรอืเงนิสว่นต่างคา่จองซื้อ โดย / If I/we have not been allotted with the shares or have been allotted 
lower than subscription amount, I/we agree to have the payment or excess payment returned by
 โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร / Bank transfer to ….……........................................................สาขา / Branch ….……........................................................เลขที่บญัช ี/ Account no. …………………………….. 
 สง่เชค็โดยไปรษณียล์งทะเบยีนตามที่อยูข่า้งตน้ / Deliver cheque by registered mail to the address above  
 มารบัเชค็ดว้ยตนเอง / Self cheque pickup at Right offering agent’s head office  
ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงวา่จะจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนดงักล่าว และจะไมย่กเลกิรายการจองซื้อหุน้เพิม่ทุนน้ี แตห่ากขา้พเจา้ไมส่ง่ใบจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนที่ไดก้รอกรายละเอยีดครบถว้นและเอกสารประกอบการจองซื้อที่ถกูตอ้ง
เรยีบรอ้ย พรอ้มเชค็/แคชเชยีรเ์ชค็/ดรา๊ฟท์/ใบโอนเงนิ มาถงึบรษิทั ภายในระยะเวลาการจองซื้อ หรอืหากเชค็/แคชเชยีรเ์ชค็/ดรา๊ฟท์ ที่ส ัง่จา่ยแลว้นัน้ไมผ่า่นการเรยีกเกบ็ ใหถ้อืวา่ขา้พเจา้สละสทิธใินการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน  
I/We hereby undertake to buy the said shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If I/we do not return this duly completed subscription form and the supporting documents for 
share subscription together with cheque/cashier’s cheque/draft/pay-in slip, or the cheque/cashier’s cheque/draft has not been honored within the subscription period. I/We may be deemed to have not exercised my/our 
subscription rights.  
การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสีย่ง ผู้จองซ้ือควรศึกษาข้อมูลในสารสนเทศอยา่งรอบคอบก่อนตดัสินใจจองซ้ือหุ้น  
Please be aware that there is a risk involved in securities investment and make sure that you have thoroughly studied all 
information before deciding on the share subscription.  

ลงชื่อ / Signed ………………………………………………………………. ผูจ้องซื้อ / Subscriber 
        (....................................................................................) 

หลกัฐานการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน / Receipt for Subscription for Capital Increase Ordinary Shares (ผู้จองซ้ือ โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย / This section must be filled by the subscriber.) 
วนัทีจ่องซือ้ / Date 11 กรกฎาคม 255 /11 July 2016   12 กรกฎาคม 2559/12 July 2016   13 กรกฎาคม 2559/13 July 2016  14 กรกฎาคม 2559/14 July 2016   15 กรกฎาคม 2559/15 July 2016    
เลขทีใ่บจอง / Subscription No ............................................  
บรษิทั อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทยจ ากดั (มหาชน) ไดร้บัเงนิจาก (ชื่อผูจ้องซือ้) / Internet Thailand Public Company Limited received money from (name of subscriber) 
....................................................................................................................................   
เพื่อจองซือ้หุน้สามญัของบรษิทั อินเทอรเ์น็ตประเทศไทยจ ากดั (มหาชน) ในราคาหุน้ละ 3.00 บาท / For a subscription of capital increase ordinary shares of Internet Thailand Public Company Limited at Baht 3.00 per share  
จ านวน / No. of shares ............................................ หุน้ / shares รวมเป็นเงนิ Amount ..................................................... บาท / baht โดยช าระเป็น / made payable by  เงนิโอน / Transfer  แคชเชยีรเ์ชค็ / Cashier’s Cheque เชค็ / 
Cheque  ดร๊าฟท/์ Draft เลขทีเ่ชค็ / Cheque No……………………........………….… วนัที ่/ Date………………....………….…..…. ธนาคาร / Bank….……........................................................ สาขา / Branch………………………………………….. 
น าหุน้เขา้บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยข์องตนเอง โดยออกหุน้ในนาม “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้ากเพื่อผูฝ้าก” / Deposit shares into own securities trading account by issuing shares in the name of “Thailand 
Securities Depository Company Limited for Depositors”, สมาชกิผูฝ้ากเลขที ่/ Participant No. …………………………….…..….บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขที ่/ Securities trading account No. ……………........………….…..…. 
น าหุน้เขา้ฝากบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิผูฝ้ากเลขที ่600 / Deposit shares into the Issuer’s Account No. 600  
แบบรบัใบหุน้ (Script) ออกเป็นใบหุน้ในนามผูจ้องซือ้ / Issue a share certificate in the name of subscriber  
ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ได้รบัจดัสรรหรอืได้รบัการจดัสรรไม่ครบเตม็ตามจ านวนที่จองซื้อ ขา้พเจ้าตกลงให้ด าเนินการคนืเงนิค่าจองซื้อ หรอืเงนิส่วนต่างค่าจองซือ้ตามที่วธิทีี่ขา้พเจ้าได้ระบุไวใ้นใบจองซื้อขา้งต้น /  If I/we have not been allotted with the 
shares or have been allotted lower than subscription amount, I/we agree to have the payment or excess payment returned via the method specified in the Subscription Form above.             
                                                                                                                                                                        เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอ านาจ / Authorized Officer ………………………………………..…………………...……...…...     
หมายเหต ุ: หากผู้จองซ้ือประสงคจ์ะเปล่ียนแปลงท่ีอยู่ท่ีให้ไว้  โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจดัส่งหลกัฐานไปท่ีฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรพัย์ บริษทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เลขท่ี 93 ถนนรชัดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2009-9999 Remark : If subscriber wishes to change the given address, please directly inform Registrar and deliver evidence to Securities Control Department, Thailand 
Securities Depository Company Limited at 93 Ratchadapisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400 Tel. 0-2009-9999 

ใบจองซ้ือ 1 ใบต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านัน้ / One Subscription Form per One Shareholder Register No. Only  










