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เลขทีใ่ บจอง…………………….……

RO

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ('บริษัท”)
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน จานวน 400,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 1 บาท เสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ เดิม
ในอัตราส่ วน 1 หุน้ เดิม ต่อ 1 หุน้ เพิ่มทุนใหม่ โดยจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั รุ่ นที่1 ("TAKUNI-W”) โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่ (1) จัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ในอัตราส่ วน 2 หุน้ เพิ่มทุนใหม่ต่อ 1
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (2) ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่จองซึ้ อหุน้ เพิ่มทุนและได้รับจัดสรร ในอัตราส่ วน 2 หุน้ เพิ่มทุนใหม่ต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
วันที่จองซื้อ

□ 4 มกราคม 2559

□ 5 มกราคม 2559

□ 6 มกราคม 2559

□ 7 มกราคม 2559

□ 8 มกราคม 2559

ข้ อมูลผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน (โปรดกรอกข้ อความในช่ องด้านล่างนีใ้ ห้ ดรบถ้ วน ชัดเจน ตัวบรรจง)
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, นิติบุคคล)........................................................................................................... เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เลขที่ ................................................................................................
□ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจาตัวประชาชน ----
□ บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว เลขที่ใบต่างด้าว/หนังลือเดินทาง.................................................
□ นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล
□ นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว เลขทะเบียนนิติบุคคล....................................................................
บ้านเลขที่............................... ตรอก/ซอย..................................................... ถนน............................................................... แขวง/ตาบล........................................................................เขต/อาเภอ...................................................................
จังหวัด........................................................ รหัสไปรษณี ย.์ ........................................................สัญชาติ........................................................อาชีพ........................................................ วัน/เดือน/ปี เกิด (วันจดทะเบียนนิติบุคคล)
........................................................หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน) ........................................................
(โทรศัพท์เคลื่อนที่)........................................................
เลขที่บตั รประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร ........................................................
ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย
□ ไม่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย
□ หักภาษี ณ ที่จ่าย
ข้าพเจ้ามีหุน้ เดิมตามทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2558 จานวน........................................................ หุน้
มีสิทธิในการจองซื้ อหุน้ ใหม่จานวน ..............................................................หุน้
มีความประสงค์ขอจองซื้ อและขอให้จดั สรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ดังนี้
ราคาเสนอขาย(บาท/หุ้น)
จานวนหุ้นที่จองซื้อ
จานวนเงินที่จองซื้อ (บาท)
รายละเอียดการจอง
□ จองซื้ อตามสิ ทธิท้งั จานวน
□ จองซื้ อน้อยกว่าสิ ทธิ
1.00
□ จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ (เฉพาะส่ วนเพิ่ม)
รวมจองซื้อทั้งสิ้น
หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ดงั กล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ (ผูจ้ องซื้ อหุน้ โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น)
□ แบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scriptless) นาหลักทรัพย์เข้าบัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยให้ออกใบหลักทรัพย์สาหรับหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรในนามของ "บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาก ัด เพื่อผูฝ้ าก"
และดาเนินการให้บริ ษทั ...........................................................สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่..........................................................(โปรดระบุซ้ื อและหมายเลขสมาชิกผูฝ้ ากตามที่มีรายซื้ อปรากฎด้านหลังใบจอง) นาหลักทรัพย์แข้า ฝากไว้
ก ับบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักกทรัพย์ (ประเทศไทย) จาก ัด เพื่อเข้าบัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์ชื่อ...........................................................................................เลขที่................................................................................... ซึ่ งข้าพเจ้ามีอยูก่ ับ
บริ ษทั นั้น (ชื่อผูจ้ องซื้ อต้องตรงก ับชื่อบัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์มิฉะนั้นจะดาเนินการนาหุน้ เข้าบัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์-สมาชิกเลขที่ 600)
□นาหลักทรัพย์เข้าฝากบัญชีของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ไห้ออกใบหลักทรัพย์สาหรับหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรนามของ "บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาก ัด เพื่อผูฝ้ าก" และนาหลักทรัพย์เข้าฝากไว้ก ับ บริ ษทั ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาก ัด โดยเข้าบัญชีของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ เพื่อข้าพเจ้า-สมาชิกเลขที่ 600 (การขอถอนเป็ นใบหุน้ ในภายหลัง ผูจ้ องซื้ อจะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมตามที่บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาก ัด
กาหนด)
□แบบรับใบหลักทรัพย์ (Script) ให้ออกใบหลักทรัพย์สาหรับหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรในนามของข้าพเจ้า และส่ งใบหลักทรัพย์ให้ก ับข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุน้ ภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยรับหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าวเข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ทาการซื้ อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พร้ อมกันนีข้ ้ าพเจ้ าขอส่ งเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรุ งเทพฯ เท่ านั้น โดย
□ Bill Payment ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จาก ัด (มหาชน) (ชาระได้ที่ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จาก ัด (มหาชน) ทุกสาขา) ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน) เพือ่ การจองซื้อหลักทรัพย์ ” Comp code: 2036
ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ รับการจัดสรร หรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามจานวนที่จองซื ้อ ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการคืนเงิน ค่าจองซื ้อ หรื อเงินส่วนต่างค่าจองซื ้อ โดยโอนเงินผ่านระบบอัตโนมัติ(ATS) เข้ าบัญชีข้าพเจ้ า
□ ธ. กรุงเทพ จากัด (มหาชน) □ ธ. กสิกรไทย จากัด (มหาชน) □ ธ. กรุงไทย จากัด (มหาชน) □ ธ. ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) □ ธ. กรุ งศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) □ ธ. แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)
สาขา..................................................................................................เลขที่บญั ชี................................................................................................(โปรดแนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรัพย์/กระแสรายวัน เท่านั้น และ
ชื่อบัญชีตอ้ งเป็ นชื่อเดียวก ับชื่อผูจ้ องซื้ อหลักทรัพย์เท่านั้น)
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่า จะจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนดังกล่าว หรื อตามจานวนที่ท่านจัดสรรให้ และจะไม่ยกเลิกรายการจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนนี้ รวมทั้งยินยอมรับคืนเงินในกรณี ที่ท่านปฎิเสธการจองซื้อ และ
หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและ เอกสารประกอบการจองซื้ อที่ถูกต้องเรี ยบร้อยพร้อมหลักฐานการชาระเงิน มาถึงบริ ษทั ภายในระยะเวลาการจองซื้ อ หรื อหากเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ดราฟท์ ที่สั่ง
จ่ายแล้วนั้นไม่ผ่านการเรี ยกเก็บให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิ ทธิในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไข ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลทั้งหมด เกีย่ วก ับการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนในสารสนเทศการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนและยินยอม
ผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในสารสนเทศ ดังกล่าว และที่จะมีการแก ้ไขเพิ่มเติมในภายหลังอีกด้วย
ลงชื่อ............................................................................ผูจ้ องซื้ อ
(………………………………………………………….)
ในฐานะผูแ้ ทนโดยชอบธรรม/ผูร้ ับมอบอานาจ/ผูม้ ีอานาจลงนามแทนของ ...............................................
ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามจานวนที่จองซื ้อ ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อหรื อเงินส่วนต่างค่าจองซื ้อโดยเช็คในนามผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื ้อ ณ วั นที่ 15
ธันวาคม 2558 ( วันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการเพิ่มทุน )

การลงทุนในหลักทรัพย์ ย่อมมีความเสี่ ยง และก่อนตัดสิ นใจจองซื้อหลักทรัพย์ ควรศึกษาข้ อมูลอย่ างรอบคอบ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ทลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน (ผู้ จองซื้อโปรดกรอกข้ อดวามในส่ วนนืด้ ้วยตัวบรรจงให้ ครบถ้ วนชัดเจน)
วันที่จองซื้ อ ............................................
เลขที่จอง ...............................................................................
บริ ษทั ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) .............................................................................................................................................................. เพื่อจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ในราคาหุน้ ละ 1.00 บาท
รายละเอียดการจอง
ราคาเสนอขาย(บาท/หุ้น)
จานวนหุ้นที่จองซื้อ
จานวนเงินที่จองซื้อ (บาท)
□ จองซื้ อตามสิ ทธิท้งั จานวน
□ จองซื้ อน้อยกว่าสิ ทธิ
1.00
□ จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ (เฉพาะส่ วนเพิ่ม)
รวมจองซื้อทั้งสิ้น
โดยชาระเป็ น

□ Bill Payment ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จาก ัด (มหาชน) (ชาระได้ที่ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จาก ัด (มหาชน) ทุกสาขา)

□ แบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scriptless) นาหลักทรัพย์เข้าบัญชี ซ้ื อขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยออกใบหลักทรัพย์ไนนาม "บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาก ัด เพื่อผูฝ้ าก"
สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่..........................................................................................บัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์เลขที่..........................................................................................
□ นาหลักทรัพย์เข้าฝากบัญชีของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่ 600 ในนาม "บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาก ัด เพื่อผูฝ้ าก" โดยเข้าบัญชีของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า"
□ แบบรับใบหลักทรัพย์ (Script) ออกเป็ นใบหลักทรัพย์ไนนามผูจ้ องซื้ อ
เจ้าหน้าที่ผูร้ ับใบจอง .....................................................................................

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กร ุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2009-9433-9443 โทรสาร 0-2009-9476

93 The Stock Exchange of Thailand Building, Ratchadaphisek Road,
Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400
TNVDR 67 / 2015
17 November 2015
Subject : Notice on the Rights to Subscribe for Additional NVDRs
Dear NVDR holders,
On behalf of the Thai NVDR Company Limited (Thai NVDR), we would like to inform you of your right to
purchase additional NVDRs, as follows:
Underlying Securities
Total amount of Offering (NVDR)
Par Value
Subscription Price
Subscription Ratio
Date of closing the register book
Remarks

: TAKUNI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED (TAKUNI)
: 1,149,625 Units
: 0.50 Baht
: 1.00 Baht
: 1 (One) unit of existing NVDR to 1 (One) unit of additional NVDR.
Any fraction is disregarded.
: 15 December 2015
: Existing NVDR holders can subscribe for extra NVDRs in excess of their
rights at the same subscription price of 1 Baht by stating the subscription
form, with payment in full, These extra NVDRs will be allocated to them in
the same proportion as the excess rights issues allocated to Thai NVDRs.
The additional NVDRs shall be attached with the NVDR representing
warrants at the ratio of 2 unit(s) of additional NVDR to 1 unit (s) of NVDR
representing warrant for free.

Subscription and Payment Procedure
1. Subscription and payment period : 4 – 6 January 2016 between 8.30-17.00 hours
2. Subscription place : at the office of the Thai NVDR Company Limited, 93 The Stock Exchange of
Thailand Building, Tower C, Ratchadapisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400.
N.B. The Thai NVDR will not accept subscriptions by mail.
3. Required documentation
3.1 Subscription form, duly filled out and signed.
3.2 Subscription certificate, to be submitted together with :
3.2.1 For a subscription of the same amount as allocated, no filling is necessary.
3.2.2 For a subscription of more or less than existing rights, state the total units in the respective
column.

-2–
4. Payment
Subscription for full entitlement or less than or excess the entitlement, please make payment by one
check or one cashier check which is collectable through clearing house in Bangkok. The check or cashier
check shall be dated from 4 – 6 January 2016. Indicate the subscription date and make it payable to
“LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED”.
5. If NVDR holders fail to exercise their rights or make a payment within the allotted time schedule, or the
check or cashier check is not honored, it shall be deemed that such NVDR holders do not wish to exercise
their subscription rights. Thai NVDR shall thus regard the subscription as being void.
6. Refund for unallotted NVDRs.
If the excess rights NVDRs were not allotted in full because the number of NVDRs subscribed for were
more than the number or remaining units of NVDRs, the Thai NVDR will make a refund (without
interest) to the NVDR holders by check for the unallotted NVDRs and send it by registered mail to the
address that appears on the Share Register Book on the date of closing the book, within 7 business days
after the Thai NVDR has received the refund from the underlying company.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact Thai NVDR Company Limited at
02-009-9000 Ext. 9433-9443.
Sincerely yours,
Thai NVDR Company Limited

(Praphaphan Tharapiwattananon)
Head Depository Department
The Stock Exchange of Thailand
Enclosure : 1. Subscription Form for NVDR Right Issues
2. Subscription Certificate

Subscription No._______________________
SUBSCRIPTION FORM FOR NON-VOTING DEPOSITORY RECEIPTS
IN TAKUNI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED (TAKUNI)
Thai NVDR Company Limited ("Thai NVDR") is pleased to offer the total of 1,149,625 additional Non-Voting Depository Receipts
("NVDRs") in a ratio of 1 (One) unit of existing NVDR to 1 (One) unit of additional NVDR.
Date………………………..
To: The Board of Directors of the Thai NVDR Company Limited (Thai NVDR)
Name…….………………………………………..…….Last Name.…………………..…………………………………………..
No. of Registration NVDR holder………………………….…………..…………….Nationality……….………………………….………
Tel……………………………………………………. E- mail address (if any)……………………………………………….…………….
Full address………………………………………………………………………………………………….………………………………..
Please specify type of subscriber.
 Natural Person of Thai Nationality ID No………………………………………………………………………………………….……..
 Juristic Person of Thai Nationality
Company Registration No./Tax ID No...………………………………………………….
 Natural Person of Alien Nationality
Alien Card/Passport/ID No………………………………………………………………..
 Juristic Person of Alien Nationality
Company Registration No./Tax ID No...…………………………………………………
I/We currently own………………………………………….……….……..units of NVDRs and have the right to subscribe for
…………………….……………..……………. units of additional NVDRs. I/We wish to subscribe for the additional NVDRs as follows:
No. of NVDRs
subscribed
 Subscription for less than the entitlement
 Subscription for full entitlement
 Subscription for excess of entitlement
Total Subscription

Offering price per
NVDRs
1.00 Baht

Amount (Baht)

1.00 Baht
1.00 Baht

Subscription for full entitlement or less than or excess the entitlement, I/we herewith submit payment with
 one check  one cashier Check which is collectable through clearing house in Bangkok. The check or cashier check
shall be dated from 4 – 6 January 2016. Indicate the subscription date and make it payable to
“LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED”.
Check No………..……….…………..Date………..…….…..…….Bank…………….….…..….…………..…Branch……………..……..…………
amount of ………….…….…………………..Baht (…………………………………………..……….………………………………….……….…….)

When the NVDRs as allotted to me/us, I/we hereby agree the allotted NVDRs be issued to me/us through …….…………….
………………………………participant no..…………..…………………….……for securities trading no………...……….…… …….
that I/we have maintained with the Participant. (The name of the subscriber must be similar to the name of the share trading account).
I/We also agree not to sell or trade these NVDRs before they are listed and permitted to trade on the Stock Exchange of Thailand.
I/We hereby undertake to subscribe for the said additional NVDRs and agree to waive my/our right to cancel this subscription.
If the subscription form is not duly completed with the payment (check or cashier check) within the subscription period or the check or
cashier check is not honored, it shall be deemed that I/we do not wish to exercise my/our subscription rights.
Signed………………………………………………….. NVDR holder
(……………………………………………………….)
TAKUNI-R
Subscription No._______________________
Subscription Receipt (Subscriber: Please also fill in the details requested below).
Date……………………………..………………
The Thai NVDR Company Limited hereby acknowledges receipt from (Name of subscriber)………………….………………
……….…………………......………………for the subscription of additional NVDRs and check or cashier check as follows;
Check No……………………….Date…………..…..…….Bank……….………………..………Branch…..…………………………..…
amount of …………..…………………..Baht (………………….…………………………………………………………………….…...)
Authorized Officer…………………………….……………………………

ใบนำฝำกพิเศษ (Bill Payment)

ส่ วนที่1

สำหรั บลูกค้ ำ
Client's copy

บริษ ัทหล ักทร ัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จาก ัด (มหาชน)
้ M,10 ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่ มหาเมฆ
11 อาคารคิวเฮ ้าส์ สาทร ชัน
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

สำขำ/Branch……………………………….………………..วันที่/DATE..........................................
*ลูกค้าไม่ตอ
้ งร ับภาระค่าธรรมเนียมธนาคาร

้ /
่ ผูจ
้ องซือ
ชือ

เพือ
่ เข้าบ ัญชี

้ หล ักทร ัพย์”
“บริษ ัทหล ักทร ัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จาก ัด (มหาชน) เพือ
่ การจองซือ
A/C Name : LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

Compcode: 2036

Subscribe Name

เลขทีบ
่ ัตรประชาชน (Ref.1)/
ID or Passport Number

เลขทะเบียนผูถ
้ อ
ื หุน
้ (Ref.2)/
Registration No.

ั /Tel.
เบอร์โทรศพท์

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์ จาก ัด (มหาชน)
รำยกำร

เช็ คลงว ันที/
่ DATE

เลขทีเ่ ช็ ค/CHEQUE NO.

เงินสด

เช็คธนาคาร

CASH

CHEQUE

จำนวนเงินที่เป็ นตัวอักษร(บำท) /AMOUNT IN WORDS (BAHT)

ธนำคำร(DRAWEE BANK) - สำขำ(BRANCH)

จำนวนเงิน ( บำท )/AMOUNT

(

)

เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณานาใบแจ้ งการชาระเงินไปชาระได้ ทบี่ มจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

กรุณาตัดตามรอยปรุ

ใบนำฝำกพิเศษ (Bill Payment)

ส่ วนที่2

สำหรั บธนำคำร
Bank's copy

บริษ ัทหล ักทร ัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จาก ัด (มหาชน)
้ M,10 ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่ มหาเมฆ
11 อาคารคิวเฮ ้าส์ สาทร ชัน
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

สำขำ/Branch……………………………….………………..วันที่/DATE..........................................
*ลูกค้าไม่ตอ
้ งร ับภาระค่าธรรมเนียมธนาคาร

้ /
่ ผูจ
ชือ
้ องซือ

เพือ
่ เข้าบ ัญชี
้ หล ักทร ัพย์”
“บริษ ัทหล ักทร ัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จาก ัด (มหาชน) เพือ
่ การจองซือ
A/C Name : LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

Subscribe Name

เลขทีบ
่ ัตรประชาชน (Ref.1)/
ID or Passport Number

Compcode: 2036

เลขทะเบียนผูถ
้ อ
ื หุน
้ (Ref.2)/
Registration No.

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์ จาก ัด (มหาชน)
รำยกำร

เช็ คลงว ันที/
่ DATE

เลขทีเ่ ช็ ค/CHEQUE NO.

เงินสด

เช็คธนาคาร

CASH

CHEQUE

จำนวนเงินที่เป็ นตัวอักษร(บำท) /AMOUNT IN WORDS (BAHT)

กรุณาตัดตามรอยปรุ

ั /Tel.
เบอร์โทรศพท์

(

ธนำคำร(DRAWEE BANK) - สำขำ(BRANCH)

จำนวนเงิน ( บำท )/AMOUNT

)

เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณานาใบแจ้ งการชาระเงินไปชาระได้ ทบี่ มจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

