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เลขทีใ่บจอง…………………….…… 

                                                   ใบจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  ('บริษัท”) 
การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน จ านวน 400,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1 บาท เสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิม 

ในอตัราส่วน 1 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้เพิ่มทุนใหม่ โดยจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั รุ่นท่ี1 ("TAKUNI-W”) โดยไม่คิดมูลค่า ใหแ้ก ่(1) จดัสรรใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ในอตัราส่วน 2 หุน้เพิ่มทุนใหม่ต่อ 1 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ (2) ผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซ้ึอหุน้เพิ่มทุนและไดรั้บจดัสรร ในอตัราส่วน 2 หุน้เพิ่มทุนใหม่ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

วนัที่จองซ้ือ   □ 4 มกราคม 2559    □ 5 มกราคม 2559    □ 6 มกราคม 2559    □ 7 มกราคม 2559        □ 8 มกราคม 2559 

ข้อมูลผู้จองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุน (โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ห้ดรบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง) 

ขา้พเจา้ (นาย, นาง, นางสาว, นิติบุคคล)........................................................................................................... เลขทะเบียนผูถื้อหุน้เลขท่ี ................................................................................................ 
□ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจ าตวัประชาชน ---- □ บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดา้ว เลขท่ีใบต่างดา้ว/หนงัลือเดินทาง................................................. 
□ นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล □ นิติบุคคลสัญชาติต่างดา้ว เลขทะเบียนนิติบุคคล.................................................................... 
บา้นเลขท่ี...............................  ตรอก/ซอย.....................................................  ถนน............................................................... แขวง/ต าบล........................................................................เขต/อ าเภอ................................................................... 
จงัหวดั........................................................  รหสัไปรษณีย.์........................................................สัญชาต.ิ.......................................................อาชีพ........................................................ วนั/เดือน/ปีเกดิ (วนัจดทะเบียนนิติบุคคล)
 ........................................................หมายเลขโทรศพัท ์(บา้น) ........................................................  (โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี)........................................................ 
เลขท่ีบตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร ........................................................ ประเภทของการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย □ ไม่หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย □ หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
ขา้พเจา้มีหุน้เดิมตามทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ  วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2558 จ านวน........................................................ หุน้ มีสิทธิในการจองซ้ือหุน้ใหม่จ านวน ..............................................................หุน้ 
มีความประสงคข์อจองซ้ือและขอใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั ดงัน้ี 

รายละเอียดการจอง ราคาเสนอขาย(บาท/หุ้น) จ านวนหุ้นที่จองซ้ือ จ านวนเงินที่จองซ้ือ (บาท) 
□ จองซ้ือตามสิทธิทั้งจ านวน    
□ จองซ้ือนอ้ยกว่าสิทธิ 

1.00 
  

□ จองซ้ือเกนิกว่าสิทธิ (เฉพาะส่วนเพิ่ม)   
รวมจองซ้ือทั้งสิ้น    

หากขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหลกัทรัพยด์งักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี (ผูจ้องซ้ือหุน้โปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่านั้น) 
□ แบบไร้ใบหลกัทรัพย ์(Scriptless) น าหลกัทรัพยเ์ขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตนเอง โดยใหอ้อกใบหลกัทรัพยส์ าหรับหลกัทรัพยท่ี์ได้รับการจดัสรรในนามของ "บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก" 

และด าเนินการใหบ้ริษทั...........................................................สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี..........................................................(โปรดระบุซ้ือและหมายเลขสมาชิกผูฝ้ากตามท่ีมีรายซ้ือปรากฎดา้นหลงัใบจอง) น าหลกัทรัพยแ์ขา้ ฝากไว ้
กบับริษทั ศูนยรั์บฝากหลกักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยช่ื์อ...........................................................................................เลขท่ี................................................................................... ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูก่บั 
บริษทันั้น (ช่ือผูจ้องซ้ือตอ้งตรงกบัช่ือบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยมิ์ฉะนั้นจะด าเนินการน าหุน้เขา้บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย-์สมาชิกเลขท่ี 600) 

□น าหลกัทรัพยเ์ขา้ฝากบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยไ์หอ้อกใบหลกัทรัพยส์ าหรับหลกัทรัพยท่ี์ได้รับการจดัสรรนามของ "บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก" และน าหลกัทรัพยเ์ขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บ
ฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั โดยเขา้บญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์เพื่อขา้พเจา้-สมาชิกเลขท่ี 600 (การขอถอนเป็นใบหุน้ในภายหลงั ผูจ้องซ้ือจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามท่ีบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ก  าหนด) 

□แบบรับใบหลกัทรัพย ์(Script) ใหอ้อกใบหลกัทรัพยส์ าหรับหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจัดสรรในนามของขา้พเจา้ และส่งใบหลกัทรัพยใ์หก้บัขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้อาจไดรั้บใบหุน้ภายหลงัจากท่ีตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทยรับหุน้สามญั
เพิ่มทุนดงักล่าวเขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและอนุญาตใหท้ าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 พร้อมกนันีข้้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าวที่สามารถเรียกเกบ็เงินได้ในกรุงเทพฯ เท่านั้นโดย 
□ Bill Payment ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) (ช าระไดท่ี้ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) ทุกสาขา) ช่ือบญัชี “บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) เพือ่การจองซ้ือหลกัทรัพย์” Comp code: 2036 

ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้รับการจดัสรร หรือได้รับการจดัสรรไมค่รบตามจ านวนท่ีจองซือ้ ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ หรือเงินสว่นต่างคา่จองซือ้ โดยโอนเงินผา่นระบบอัตโนมัติ(ATS) เข้าบญัชีข้าพเจ้า  

        □ ธ. กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) □ ธ. กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) □ ธ. กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) □ ธ. ไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน)   □ ธ. กรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) □ ธ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)   

สาขา..................................................................................................เลขท่ีบญัชี................................................................................................(โปรดแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคารหนา้แรกประเภทออมทรัพย/์กระแสรายวนั เท่านั้น และ
ช่ือบญัชีตอ้งเป็นช่ือเดียวกบัช่ือผูจ้องซ้ือหลกัทรัพยเ์ท่านั้น) 

ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงว่า จะจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนดงักล่าว หรือตามจ านวนท่ีท่านจดัสรรให ้และจะไม่ยกเลิกรายการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนน้ี รวมทั้งยนิยอมรับคืนเงินในกรณีท่ีท่านปฎิเสธการจองซ้ือ และ
หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซ้ือหุน้สามญัเพิม่ทุนท่ีไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นและ เอกสารประกอบการจองซ้ือท่ีถูกตอ้งเรียบร้อยพร้อมหลกัฐานการช าระเงิน มาถึงบริษทัภายในระยะเวลาการจองซ้ือ หรือหากเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ดราฟท ์ท่ีสั่ง
จ่ายแลว้นั้นไม่ผ่านการเรียกเกบ็ใหถื้อว่าขา้พเจา้สละสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวโดยไม่มีเง่ือนไข ขา้พเจา้ไดศึ้กษาขอ้มูลทั้งหมด เก ีย่วกบัการเสนอขายหุน้เพิม่ทุนในสารสนเทศการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนและยนิยอม
ผูกพนัตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขในสารสนเทศ ดงักล่าว และท่ีจะมีการแกไ้ขเพิ่มเติมในภายหลงัอีกดว้ย 

   ลงช่ือ............................................................................ผูจ้องซ้ือ 
  (………………………………………………………….) 
  ในฐานะผูแ้ทนโดยชอบธรรม/ผูรั้บมอบอ านาจ/ผูมี้อ านาจลงนามแทนของ ............................................... 

ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบตามจ านวนท่ีจองซือ้ ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้หรือเงินสว่นต่างคา่จองซือ้โดยเช็คในนามผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการจองซือ้ ณ วันท่ี 15 
ธันวาคม 2558 ( วันปิดสมุดทะเบียนเพ่ือสิทธิในการเพ่ิมทนุ ) 

การลงทนุในหลกัทรัพย์ย่อมมีความเส่ียง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหลกัทรัพย์ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- 
ทลกัฐานการรับฝากการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุน (ผู้จองซ้ือโปรดกรอกข้อดวามในส่วนนืด้้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน)  

วนัท่ีจองซ้ือ ............................................         เลขท่ีจอง   ............................................................................... 
บริษทัได้รับเงินจาก (ช่ือตามใบจอง) .............................................................................................................................................................. เพื่อจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัในราคาหุน้ละ 1.00 บาท 

รายละเอยีดการจอง ราคาเสนอขาย(บาท/หุ้น) จ านวนหุ้นที่จองซ้ือ จ านวนเงินที่จองซ้ือ (บาท) 
□ จองซ้ือตามสิทธิทั้งจ านวน 

1.00 

  
□ จองซ้ือนอ้ยกว่าสิทธิ   
□ จองซ้ือเกนิกว่าสิทธิ (เฉพาะส่วนเพิ่ม)   

รวมจองซ้ือทั้งสิ้น   

โดยช าระเป็น  □ Bill Payment  ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) (ช าระไดท่ี้ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) ทุกสาขา)   
 
□  แบบไร้ใบหลกัทรัพย ์(Scriptless) น าหลกัทรัพยเ์ขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตนเอง โดยออกใบหลกัทรัพยไ์นนาม "บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก" 
     สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี..........................................................................................บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ลขท่ี..........................................................................................  
□  น าหลกัทรัพยเ์ขา้ฝากบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี 600 ในนาม "บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก" โดยเขา้บญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อขา้พเจา้" 
□  แบบรับใบหลกัทรัพย ์(Script) ออกเป็นใบหลกัทรัพยไ์นนามผูจ้องซ้ือ 
 

  เจา้หนา้ท่ีผูรั้บใบจอง ..................................................................................... 



 

 

 

 

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 : TAKUNI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED (TAKUNI) 

Total amount of Offering (NVDR) : 1,149,625 Units 

Par Value : 0.50 Baht 

Subscription Price : 1.00 Baht 

Subscription Ratio : 1 (One) unit of existing NVDR to 1 (One) unit of additional NVDR. 

  Any fraction is disregarded. 

Date of closing the register book  : 15 December 2015  

Remarks : 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. 

 

 

 

   93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง    

    กรงุเทพมหานคร 10400 โทรศพัท ์0-2009-9433-9443 โทรสาร 0-2009-9476 

          93 The Stock Exchange of Thailand Building, Ratchadaphisek Road,  

         Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400 

 



 

 

- 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 

Offering price per 

NVDRs 

Amount (Baht) 

� Subscription for less than the entitlement  1.00 Baht  

� Subscription for full entitlement     1.00 Baht  

� Subscription for excess of entitlement     1.00 Baht  

Total Subscription    

 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…………………………….…………………………… 



ใบน ำฝำกพเิศษ (Bill Payment)

ส่วนที่1        ส ำหรับลูกค้ำ

Client's copy

สำขำ/Branch……………………………….………………..วันที่/DATE..........................................

 เงินสด เช็คธนาคาร

จ ำนวนเงินที่เป็นตัวอักษร(บำท)  /AMOUNT IN WORDS (BAHT)    ( )

กรุณาตดัตามรอยปรุ เพ่ือความสะดวกของทา่น  กรุณาน าใบแจ้งการช าระเงินไปช าระได้ทีบ่มจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทกุสาขาทัว่ประเทศ

ใบน ำฝำกพเิศษ (Bill Payment)

ส่วนที่2        ส ำหรับธนำคำร

Bank's copy

สำขำ/Branch……………………………….………………..วันที่/DATE..........................................

 เงินสด เช็คธนาคาร

จ ำนวนเงินที่เป็นตัวอักษร(บำท) /AMOUNT IN WORDS (BAHT)    ( )

กรุณาตดัตามรอยปรุ เพ่ือความสะดวกของทา่น  กรุณาน าใบแจ้งการช าระเงินไปช าระได้ทีบ่มจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทกุสาขาทัว่ประเทศ

เช็คลงวนัที/่DATE ธนำคำร(DRAWEE BANK) - สำขำ(BRANCH) จ ำนวนเงนิ  ( บำท )/AMOUNTรำยกำร   เลขทีเ่ช็ค/CHEQUE NO.

จ ำนวนเงนิ  ( บำท )/AMOUNTเช็คลงวนัที/่DATE ธนำคำร(DRAWEE BANK) - สำขำ(BRANCH)รำยกำร   เลขทีเ่ช็ค/CHEQUE NO.

บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)

11 อาคารควิเฮา้ส ์สาทร ชัน้ M,10 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ 

เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120 

เพือ่เขา้บญัชี

“บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) เพือ่การจองซือ้หลกัทรพัย”์ 
A/C Name : LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ชือ่ผูจ้องซือ้/
Subscribe Name

เลขทีบ่ตัรประชาชน (Ref.1)/
ID or Passport Number

Compcode: 2036 

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน)

CASH CHEQUE

*ลกูคา้ไมต่อ้งรบัภาระคา่ธรรมเนยีมธนาคาร

บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)

11 อาคารควิเฮา้ส ์สาทร ชัน้ M,10 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ 

เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120 

เพือ่เขา้บญัชี

“บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) เพือ่การจองซือ้หลกัทรพัย”์ 
A/C Name : LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ชือ่ผูจ้องซือ้/
Subscribe Name

เลขทีบ่ตัรประชาชน (Ref.1)/
ID or Passport Number

Compcode: 2036 

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์ จ ากดั (มหาชน)

CASH CHEQUE

*ลกูคา้ไมต่อ้งรบัภาระคา่ธรรมเนยีมธนาคาร

เบอรโ์ทรศพัท/์Tel.

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (Ref.2)/
Registration No.

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (Ref.2)/
Registration No.

เบอรโ์ทรศพัท/์Tel.


