
 

 

ใบจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 125,807,186 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท แกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน ในอัตราสวน 5 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม  

ในราคาเสนอขายหุนละ 10 บาท 

 

วันท่ีจองซื้อ                 24 มิถุนายน 2556            25 มิถุนายน 2556            26 มิถุนายน 2556           27 มถิุนายน 2556           28 มิถุนายน 2556 

ขอมูลผูจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน โปรดกรอกขอความในชองดานลางนี้ใหครบถวน ชัดเจน ตัวบรรจง 

ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, นิติบุคคล) ...................................................................................................................................................................... เลขทะเบียนผูถือหุนเลขที่ .................................................................. 

  บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย     เลขประจําตัวประชาชน...................................................................           บุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว     เลขที่ใบตางดาว/หนังสือเดินทาง .................................................................    

  นิติบุคคลสัญชาติไทย           เลขทะเบียนนิติบุคคล......................................................................            นิติบุคคลสัญชาติตางดาว           เลขทะเบียนนิติบุคคล .................................................................................       

ท่ีอยูเลขท่ี ................ ตรอก/ซอย ........................................ ถนน .................................... แขวง/ตําบล ....................................... เขต/อําเภอ .......................................... จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย ................... 

สัญชาติ ............................................ อาชีพ ....................................................................................        วัน/เดือน/ปเกิด (วันจดทะเบียนนิติบุคคล) ............................................................................ 

หมายเลขโทรศัพทผูจองซื้อ            บาน........................................................................................         โทรศัพทเคล่ือนที่ .................................................................... 

ขาพเจาถือหุนเดิมตามทะเบียนผูถือหุน ณ วันท่ี 7 มิถุนายน 2556 จํานวน........................................................... หุน        มีสิทธิในการจองซื้อหุนใหมตามสิทธิจํานวน................................................ หุน 

มีความประสงคขอจองซือ้และขอจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ดังน้ี 

รายละเอียดการจอง จํานวนหุนท่ีจองซื้อ จํานวนเงินท่ีจองซื้อ(บาท)=จํานวนหุนท่ีจองซื้อ x 10 บาท 

  จองซื้อนอยกวาสิทธิ    

  จองซื้อตามสิทธิท้ังจํานวน    

  จองซื้อเกินสิทธิ (เฉพาะสวนที่เพ่ิม)   

รวมจองซื้อท้ังสิ้น   

พรอมกันน้ี ขาพเจาขอสงเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว 

ส่ังจาย บัญชีจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)” ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักพหลโยธิน ประเภทบัญชี กระแสรายวันเลขที่ 099-1-392858 

   เช็คบุคคล               แคชเชียรเช็ค               ดราฟท               เงินโอน (ผานเคานเตอรธนาคารเทานั้น) 

       เลขที่เช็ค …………………………………………………. วันท่ี …………………………………………ธนาคาร ……………………………………………….…..สาขา ……………………………………………………………… 

หากขาพเจาไดรับการจัดสรรหุนสามัญดังกลาวแลว ขาพเจาตกลงใหดําเนินการดังตอไปนี้ : (ผูจองซื้อโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเทานั้น) 

 ใหออกใบหุนสามัญตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรนั้นในนามของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก” และดําเนินการใหบริษัท ........................................................... สมาชิกผูฝากเลขที่ 

..................................... (โปรดระบุช่ือและหมายเลขสมาชกิผูฝากตามที่มีรายชื่อปรากฏดานหลังใบจอง) นําหุนเขาฝากไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือเขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพยช่ือ 

........................................................................................... เลขที่ ................................................... ซึ่งขาพเจามีอยูกับบริษัทน้ัน (ช่ือผูจองซื้อตองตรงกับช่ือบัญชีซื้อขายหลักทรัพย มิฉะนั้นจะดําเนินการนําหุนเขาบัญชีของ

บริษัทผูออกหลักทรัพยเพ่ือขาพเจา - สมาชิกเลขท่ี 600) 

 ใหออกใบหุนสามัญตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรนั้นในนามของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก” และนําหุนเขาฝากไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด โดยเขาบัญชี

ของบริษัทผูออกหลักทรัพยเพ่ือขาพเจา - สมาชิกเลขท่ี 600 (การขอถอนเปนใบหุนในภายหลัง ผูจองซื้อจะตองเสียคาธรรมเนียมตามที่บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จาํกัด กําหนด) 

 ใหออกใบหุนสามัญ ตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรนั้นในนามของขาพเจา และจัดสงใบหุนใหกับขาพเจา ตามช่ือท่ีอยูท่ีระบุไวขางตนทางไปรษณียลงทะเบียน โดยขาพเจายินดีมอบหมายใหบริษัทฯ ดําเนินการใดๆ เพ่ือให

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จัดทําใบหุนและสงมอบใบหุนใหแกขาพเจา  

ขาพเจาขอรับรองและตกลงวาจะจองซื้อหุนสามญัเพ่ิมทุนจํานวนดังกลาว และจะไมยกเลิกรายการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนนี้ หากขาพเจาไมสงใบจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีไดกรอกรายละเอียดครบถวนและเอกสารประกอบการ

จองซื้อท่ีถูกตองเรียบรอยพรอมชําระคาจองซื้อ หรือหากเช็คบุคคล/ แคชเชียรเช็ค/ดราฟท ท่ีสั่งจายแลวน้ันไมผานการเรียกเก็บใหถือวาขาพเจาสละสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว 

ขาพเจาไดอานหนังสือขอสนเทศการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนและยินยอมผูกพันตามหนังสอืขอสนเทศดังกลาว และที่จะไดมีการแกไขเพ่ิมเติมในภายหนาอีกดวย 

ในกรณีท่ีมีการคืนเงินคาจองซื้อหุนตามที่กําหนดในหนังสือขอสนเทศการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน ขอใหคืนเงินโดย     โอนเงินผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เขาบัญชีธนาคาร** 

................................... ช่ือบัญชี.................................................................เลขท่ีบัญชี.......................................................สาขา.....................................................(โปรดแนบสําเนาหนาแรกของสมุดบัญชีธนาคาร) 
**การโอนเงินผานระบบ ATS เขาบัญชี[ธนาคาร ทําไดเฉพาะบัญชี ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารธนชาต, ธนาคารไทยพาณิชย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารซีไอเอ็ม

บีไทย เทานั้น 
การลงทุนในหุนยอมมีความเสี่ยง และกอนตัดสินใจจองซื้อหุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือขอสนเทศอยางรอบคอบ 

 

 

หลักฐานการรับจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน (ผูจองซือ้โปรดกรอกขอความในสวนนี้ดวยตัวบรรจงใหครบถวนชัดเจน) 

วันท่ีจองซื้อ       24 มิถุนายน 2556       25 มิถุนายน 2556       26 มิถุนายน 2556      27 มิถุนายน 2556       28 มิถุนายน 2556               ใบจองซื้อเลขที่........................................ 

บริษัทหลักทรัพยบริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)ไดรับเงินจาก (ช่ือตามใบจอง) ……………………………....................................…………..............................…… เพ่ือจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

ในราคาหุนละ 10 บาท  

รายละเอียดการจอง  จํานวนหุนท่ีจองซื้อ จํานวนเงินท่ีจองซื้อ (บาท) 

  จองซื้อนอยกวาสิทธิ   

  จองซื้อตามสิทธิท้ังจํานวน   

  จองซื้อเกินสิทธิ (เฉพาะสวนที่เพ่ิม)    

รวมจองซื้อท้ังสิ้น   

โดยชําระเปน       เช็คบุคคล           แคชเชียรเช็ค           ดราฟท            เงินโอน (ผานเคานเตอรธนาคารเทานั้น)          

เลขที่เช็ค …………………………………………………………. วันท่ี ……………………………………………………………ธนาคาร ……………………………………………………….......................................…..สาขา ……………………………………………………………………… 

  ออกใบหุนในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก”  

       สมาชิกผูฝากเลขที่ ……………………………………………..บัญชีซื้อขายหลักทรัพยเลขท่ี .………………………………….…......................... 

 ออกใบหุนในนาม “บริษัท ศูนยรบัฝากหลกัทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก” โดยเขาบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือขาพเจา       

 ออกใบหุนในนามผูจองซือ้      

กรณีไมไดรับการจัดสรรหุนหรือไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนท่ีจองซื้อ ขาพเจาตกลงใหดําเนินการจายเปนเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะในนามขาพเจา และจัดสงตามที่อยูท่ีปรากฏ ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนวันท่ี 7 

มิถุนายน 2556 ทางไปรษณีย 

                      เจาหนาท่ีผูรับจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน............................................................................ 

RO  

   ลงช่ือ ………………………………………………………………………………… ผูจองซื้อ

(....................................................................) 

ใบจองซื้อเลขที่ ………………………………………………………

 

                สิ่งที่สงมาดวย 1 



 

 

รายชื่อสมาชกิผูฝากหลักทรัพย กบั ศูนยรับฝากหลกัทรัพย (ประเทศไทย) จาํกัด 

BROKER 

ผูฝากเลขที่ ชื่อบรษิัท ผูฝากเลขที่ ชื่อบรษิัท 

002 บริษัทหลักทรัพยทิสโก จํากัด 030 บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) 

003 บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากดั  (มหาชน) 032 บริษัทหลักทรัพย เคทบีี (ประเทศไทย) จํากดั 

004 บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด   034 บริษัทหลักทรัพยฟลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

005 บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 048 บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน) 

006 บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด  (มหาชน) 200 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

007 บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 211 บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 

008 บริษัทหลักทรัพย เอเชยี พลัส จํากัด  (มหาชน) 224 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

010 บริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลินช (ประเทศไทย) จํากัด  225 บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด 

011 บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 229 บริษัทหลักทรัพย เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด 

013 บริษัทหลักทรัพย เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 230 บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด 

014 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 244 บริษัทหลักทรัพย แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด 

015 บริษัทหลักทรัพย สินเอเซีย จํากัด 247 บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 

016 บริษัทหลักทรัพยธนชาต จํากัด (มหาชน) 248 บริษัทหลักทรัพย เคท ีซีมิโก จํากัด 

019 บริษัทหลักทรัพยเกียรตินาคิน จํากัด 924 บริษัทหลักทรัพย ฟนนัเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 

022 บริษัทหลักทรัพย ทรนีีตี้ จํากัด   

023 บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากดั   

026 บริษัทหลักทรัพยยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด  (มหาชน)        

027 บริษัทหลักทรัพย โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   

029 บริษัทหลักทรัพย กรงุศรี จํากดั (มหาชน)   

 

SUB-BROKER 

ผูฝากเลขที่ ชื่อบรษิัท ผูฝากเลขที่ ชื่อบรษิัท 

236 ธนาคาร ทิสโก จํากดั (มหาชน) 243 บริษัทหลักทรัพย เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย จํากดั (มหาชน) 

242 บริษัทหลักทรัพย ซิตีค้อรป (ประเทศไทย) จํากัด 245 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

 

CUSTODIAN 

ผูฝากเลขที่ ชื่อบรษิัท ผูฝากเลขที่ ชื่อบรษิัท 

301 ธนาคารซติี้แบงก เอ็น.เอ. 329 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

302 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 330 ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด (เพ่ือตราสารหนี้) 

303 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) – ผูรับฝากทรัพยสิน 334 บริษัทหลักทรัพย เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย จํากดั (มหาชน) (คัสโตเดีย้น) 

304 ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮ แบงกิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด 336 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 

305 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)  337 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

308 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  339 ธนาคาร ทิสโก จํากดั (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพยสิน) 

312 ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอรแกน เชส (เพ่ือคาตราสารหนี้) 

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

320 ธนาคารดอยซแบงก เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพ่ือรับฝากทรัพยสิน 345 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)  

326 ธนาคาร เดอะรอยัลแบงกออฟสกอตแลนด เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ 425 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) (เพ่ือลูกคา) 

328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)   



 

 

 


