
 

 

ใบจองซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เงินติดล้อ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุโดยบรษิทัฯ จ านวนไมเ่กนิ 210,816,700  หุน้ และหุน้สามญัโดยผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ  
จ านวนทัง้สิน้ไมเ่กนิ 696,611,900 หุน้ โดยธนาคารกรงุศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) และ Siam Asia Credit Access Pte. Ltd.  

จ านวนไมเ่กนิ 284,144,300 หุน้ และ จ านวนไมเ่กนิ 412,467,600 หุน้ ตามล าดบั โดยอาจมกีารจดัสรรหุน้สว่นเกนิจ านวนไมเ่กนิ 136,114,200 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 3.70 บาท 
โดยผูจ้องซือ้ตอ้งช าระเงนิคา่จองซือ้ทีร่าคา 36.5 บาทต่อหุน้ ซึง่เป็นราคาเสนอขายเบือ้งตน้สงูสดุของชว่งราคาเสนอขายเบือ้งตน้ที ่34.0 - 36.5 บาทต่อหุน้  

 และมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิสว่นตา่งคา่จองซือ้หุน้สามญัคนืในกรณีทีร่าคาเสนอขายสุดทา้ยต ่ากว่าราคา 36.5 บาทต่อหุน้ ทัง้นี้ ผูจ้องซือ้ตอ้งจองซือ้หุน้ข ัน้ต ่าจ านวน 1,000 หุน้ และเป็นจ านวนทวคีณูของ 100 หุน้ 
เรยีน คณะกรรมการ บรษิทั เงนิตดิล้อ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) และ ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) ในฐานะตวัแทนจ าหน่ายหุ้น                                                                                           
วนัท่ีจองซ้ือ  22 เมษายน 2564     23 เมษายน 2564     24 เมษายน 2564     25 เมษายน 2564     26 เมษายน 2564 

ข้อมูลผู้จองซ้ือหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถ้วน ชดัเจน ตวับรรจง 

ขา้พเจา้   นาย  นาง  นางสาว  นิตบุิคคล  อื่น ๆ (ระบุ __________ )  
ชือ่______________________________________________________________________________________________________________________________________เพศ  ชาย  หญงิ 
 บตัรประจ าตวัประชาชน  ใบต่างดา้ว  หนงัสอืเดนิทาง เลขที ่_____________________________  เลขทะเบยีนนิตบุิคคล เลขที ่_______________________________________________
สญัชาต ิ(ประเทศทีน่ิตบุิคคลจดทะเบยีน)_____________________________________ วนั/เดอืน/ปี เกดิ (ปี พ.ศ.) (วนัจดทะเบยีนนิตบุิคคล)________________________________________________ 
ที่อยู่ที่สามารถตดิต่อได้ ______________________________________________________________________________________________________ รหสัไปรษณีย์_______________________ 
จงัหวดั __________________ ประเทศ__________________ โทรศพัท ์______________________ โทรศพัทเ์คลื่อนที ่_____________________ อเีมล ์____________________________________ 
ทีอ่ยู่ตามบตัรประชาชนหรอืทะเบยีนบ้าน/ทะเบยีนนิตบุิคคล  ทีอ่ยู่เดยีวกบัทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิต่อได้  ต่างจากทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิต่อได ้(โปรดระบุ)___________________________________________ 
___________________________________________________________________ รหสัไปรษณีย_์______________________ จงัหวดั __________________ ประเทศ_______________________ 
ที่อยู่อาศยัในปัจจุบนั  ที่อยู่เดยีวกนักบัที่อยู่ที่สามารถตดิต่อได้  ที่อยู่เดยีวกนักบัที่อยู่ตามบตัรประชาชนหรอืตามทะเบยีนบ้าน/ทะเบียนนิตบุิคคล  ต่างจากที่อยู่ที่สามารถตดิต่อไดแ้ละที่อยู่ตามบตัร
ประชาชนหรอืตามทะเบยีนบ้าน/ทะเบยีนนิตบุิคคล โดยมรีายละเอยีดดงันี้ ____________________________________________________________________________________________________ 
รหสัไปรษณีย_์_________________ จงัหวดั____________________ ประเทศ __________________ กรณีเป็นคนต่างดา้วให้แสดงทีอ่ยู่ในประเทศเจา้ของสญัชาติและทีอ่ยู่ในประเทศไทย____________ 
_______________________________________________________________ อาชพี/ประเภทธุรกจิ ____________________ ชื่อและที่ตัง้สถานที่ท างาน __________________________________ 
เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษอีากร ___________________________ประเภทของการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  ไม่หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  
ท่านเป็นบุคคลทีม่สีถานภาพทางการเมอืง* /สมาชกิในครอบครวั** ของบุคคลทีม่สีถานภาพทางการเมอืง /ผูใ้กลช้ดิ*** กบับุคคลทีม่สีถานภาพทางการเมอืงหรอืสมาชกิในครอบครวัของบุคคลทีม่สีถานภาพทาง
การเมอืง หรอืไม่  ไม่เป็น  เป็น (โปรดระบุต าแหน่งทางการเมอืง)_____________________________________________________________________________________________________ 
* บุคคลทีม่สีถานภาพทางการเมอืง หมายถงึ ผูด้ ารงต าแหน่งส าคญัหรอืเคยด ารงต าแหน่งดงักล่าวในประเทศหรอืต่างประเทศ ไดแ้ก่ ประมุขแห่งรฐัหรอืรฐับาล รฐัมนตร ีเจา้หน้าทีร่ะดบัสูงของรฐั ศาล องคกกรอสสระ องคกกรอยัการ หรอืทหาร ผูด้ ารงต าแหน่งระดบัสงู
ของรฐัวสสาหกสจหรอืหน่วยงานอืน่ของรฐั ผูม้บีทบาทส าคญัในพรรคการเมอืง ผูด้ ารงต าแหน่งส าคญัหรอืเคยด ารงต าแหน่งดงักล่าวในองคกการระหวา่งประเทศ และผูท้ ีด่ ารงต าแหน่งเทยีบเท่าระดบัดงักล่าว ทัง้นี้ ตามทีเ่ลขาธสการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงสนประกาศก าหนดโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงสน 
** สมาชสกในครอบครวั หมายถงึ (1) บสดา มารดา บุตร ผูร้บับุตรบุญธรรม หรอืบุตรบุญธรรมของบุคคลทีม่สีถานภาพทางการเมอืง (2) พีน้่องร่วมบสดามารดาเดยีวกนัหรอืพีน้่องร่วมบสดาหรอืร่วมมารดาเดยีวกนัของบุคคลทีม่สีถานภาพทางการเมอืง (3) คู่สมรสหรอืผู้
ทีอ่ยูก่ สนดว้ยกนัฉนัสามภีรรยาโดยมสไดจ้ดทะเบยีนสมรสของบุคคลทีม่สีถานภาพทางการเมอืงหรอืของบุคคลตาม (1) หรอื (2)  
*** ผูใ้กลช้สด หมายถงึ หมายถงึ (1) บุคคลซึง่เป็นผูค้รอบครองหรอืดแูลทรพัยกสสนหรอืประโยชนกอืน่ใดของบุคคลทีม่สีถานภาพทางการเมอืง (2) บุคคลซึง่มคีวามสมัพนัธกใกลช้สดอนัเนือ่งมาจากการสรา้งหรอืด าเนสนความสมัพนัธกทางธุรกสจของบุคคลทีม่สีถานภาพทางการเมอืง  
แหล่งท่ีมาของรายได้จากต่างประเทศ  ไม่ม ี ม ี(ระบุชือ่ประเทศ)___________________________________________________________________________________________________ 
แหล่งท่ีมาของเงินท่ีใช้ในการจองซ้ือ บุคคลธรรมดา :  เงนิเดอืน   ธุรกจิส่วนตวั   เงนิออม   รายไดจ้ากการลงทุน   มรดก   อื่นๆ (ระบุ) ___________________________________ 
(สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) นิตบุิคคล : เงนิจากการด าเนินธุรกจิ  อื่นๆ (ระบุ) ________________________________________________________________________________________   
มคีวามประสงคห์รอืวตัถุประสงคใ์นการท าธุรกรรมเพื่อขอจองซือ้หุน้สามญัและขอใหจ้ดัสรรหุน้สามญัของบรษิทัฯ เพื่อการลงทุน ดงันี้   
จ านวนหุ้นสามญัท่ีจองซ้ือ (หุ้น) ราคาเสนอขายเบือ้งต้นสูงสุด (บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน (บาท) จ านวนเงินท่ีต้องช าระ (ตวัอกัษร) 

 36.5   

พร้อมกันนี้  ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวโดยช าระเป็น   เงินสด  เงินโอน เข้าบัญชีชื่อ “บัญชีจองซื้อ IPO ของ TIDLOR”  เช็ค/แคชเชียร์เช็ค(เช็คธนาคาร)/ดร๊าฟท์  
เลขทีเ่ชค็___________________________ ลงวนัที ่_____เมษายน 2564 ธนาคาร _______________________________________ สาขา __________________________ โดยขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย 
“บญัชจีองซือ้ IPO ของ TIDLOR” (ในกรณีทีช่ าระค่าจองซือ้หุน้เป็นเชค็/แคชเชยีรเ์ชค็/ดร๊าฟท ์จะตอ้งลงวนัที่ไม่เกนิวนัที ่23 เมษายน 2564 แต่ตอ้งหลงัจากวนัที่แบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสอืชีช้วนมีผล
ใชบ้งัคบัแล้วเท่านัน้ และสามารถเรยีกเกบ็เงนิได้จากส านักหกับญัชใีนเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัท าการ โดยชื่อของเจ้าของเชค็ต้องเป็นชื่อเดยีวกบัผูจ้องซื้อ และท าการจองซื้อภายในไม่เกนิเวลา  
11.00 น. หรอืเวลาปิดรบัเชค็เคลยีรร์ิง่ของธนาคารของวนัที ่23 เมษายน 2564 เท่านัน้)  

เมื่อขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัดงักล่าว ในการส่งมอบหุน้ ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมใหบ้รษิทัฯ ด าเนินการดงัต่อไปนี้ (ผูจ้องซือ้โปรดเลอืกวธิใีดวธิหีนึ่งเท่านัน้) 
ในกรณีท่ีมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัย์  
 ใหฝ้ากหุน้สามญัตามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการให ้บรษิทั_________________________________________ 

สมาชิกผู้ฝากเลขที่  __________________________ น าหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“TSD”) เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าพเจ้า
ชือ่____________________________เลขทีบ่ญัช ี__________________________________ ซึง่ขา้พเจา้มอียู่กบับรษิทันัน้ (ชือ่ผูจ้องซือ้ตอ้งตรงกบัชือ่บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย ์มฉิะนัน้จะขอสงวนสทิธิ
ออกใบหุน้ในชือ่ของผูจ้องซือ้แทนภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัทีส่ิน้สุดระยะเวลาการจองซือ้ และจดัส่งใบหุน้ให้ทางไปรษณียต์ามทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิต่อไดท้ี่ระบุไวข้า้งต้น (บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณี
ทีผู่ถ้อืหุน้สามญัไม่สามารถขายหุน้สามญัทีไ่ดร้บัจดัสรรไดท้นัวนัท าการแรกของการซือ้ขายหุน้สามญัในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย)   

ในกรณีท่ีไม่มีบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัย ์
 ใหฝ้ากหุน้สามญัตามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั TSD โดยน าเขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600 

(Issuer Account) เพื่อขา้พเจ้า (การขอถอนเป็นใบหลกัทรพัย์ในภายหลงั ผูจ้องซื้อจะต้องเสยีค่าธรรมเนียมตามที่ TSD ก าหนด) กรณีเลือกรบัหุ้นเข้าบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย์สมาชิกเลขท่ี 600 
(Issuer Account) ในช่องน้ี โปรดกรอกข้อมูลและลงนามเอกสารเพ่ิมเติมส าหรบัการด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) ตามท่ี TSD ก าหนดดังน้ี 1) 
“แบบสอบถามเพ่ือหาข้อบ่งช้ีการเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงคน์ าหลกัทรพัย์ฝากเข้าบญัชีผู้ออกหลกัทรพัย ์ (Issuer Account) เท่านัน้” 2) “แบบสอบถามส าหรบั
การตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) (เฉพาะนิติบุคคล)” เพ่ือน าส่งให้แก่ TSD ด้วย (บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่น าฝากหลกัทรพัยเ์ข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรพัยส์มาชิกเลขท่ี 600 
(Issuer Account) ในกรณีไม่ได้กรอกข้อมูลตามท่ีก าหนด หรือหากมีข้อบ่งช้ีว่าท่านอาจเป็นบุคคลสหรฐัฯ และจะด าเนินการออกเป็นใบหุ้นในช่ือผู้จองซ้ือแทน โดยจดัส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน ตามท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้ท่ีระบุไว้ข้างต้น) (บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้สามญัไม่สามารถขายหุน้สามญัที่ไดร้บัจดัสรรได้ทนัวนัท าการแรกของการซือ้ขายหุ้นสามญัในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) 

 ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจ านวนที่ได้รบัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อของขา้พเจ้า และจดัส่งใบหุ้นให้ขา้พเจ้าตามที่อยู่ที่สามารถตดิต่อได้ที่ระบุไวข้า้งต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยขา้พเจ้ายนิดมีอบหมายให้
บรษิทัฯ ด าเนินการใด ๆ เพื่อใหก้ารจดัท าใบหุน้และส่งมอบใบหุน้ใหแ้ก่ขา้พเจา้ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัทีส่ิน้สุดระยะเวลาการจองซือ้ (บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้สามญัไม่สามารถขาย
หุน้สามญัทีไ่ดร้บัจดัสรรไดท้นัวนัท าการแรกของการซือ้ขายหุน้สามญัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) 

 
 
 

 

เลขทีใ่บจอง   ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 
 

แบบ ข 
ส าหรบัผูจ้องซ้ือรายย่อย 

 

 

ลงชือ่ X _______________________________________ผูจ้องซือ้ 

(__________________________________________________) 

ลงชือ่ X _______________________________________ ตวัแทนจ าหน่ายหุน้ 

(__________________________________________________) 

ผูจ้องซือ้ ตวัแทนจ าหน่ายหุน้ 



 

 

 

ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีใ่ชใ้นการช าระค่าจองซื้อ ตัง้แต่ 100,000 บาทขึน้ไป หากผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ที่แทจ้รงิ* ไม่ใช่ผูจ้องซือ้ โปรดระบุ_______________________________________________________ 
*ผูไ้ดร้บัผลประโยชนกทีแ่ทจ้รสง หมายถงึ บุคคลธรรมดาผูเ้ป็นเจา้ของทีแ่ทจ้รสง หรอืมอี านาจควบคุมความสมัพนัธกทางธุรกสจของลูกคา้กบัสถาบนัการเงสนหรอืผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา 16 หรอืบุคคลทีลู่กคา้ท าธุรกรรมแทน รวมถงึบุคคลผูใ้ชอ้ านาจควบคุมนสตส
บุคคลหรอืบุคคลทีม่กีารตกลงกนัทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เทจ็จรสงเกีย่วกบัลูกคา้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ในกรณีที่ต้องมกีารคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามญัที่ขา้พเจ้าไม่ได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญั หรอืได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัน้อยกว่าจ านวนที่จองซื้อ และ/หรอืราคาเสนอขายสุดท้ายต ่ากว่าราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุด 
ขา้พเจา้มคีวามประสงคใ์หค้นืเงนิค่าจองซื้อหุน้สามญัดงันี้ (เลอืกไดเ้พยีงวธิเีดยีวเท่านัน้) (กรณีไม่ระบุ ถอืวา่ใหด้ าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้หุ้นด้วยเชค็) 
 จ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามขา้พเจา้ และจดัส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิต่อไดท้ี่ระบุไวข้า้งต้น ทัง้นี้ ขา้พเจา้ตกลงรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งที่อาจจะเกดิขึน้ 
 โอนเงินเข้าบัญชเีงินฝากของข้าพเจ้าชื่อ______________________________________________________________ ที่มีอยู่กบัธนาคาร_________________________________________________________ 
(ชือ่บญัชเีงนิฝากดงักล่าวตอ้งตรงกบัชื่อผูจ้องซือ้ มฉิะนัน้จะด าเนินการออกเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายในชือ่ของผูจ้องซื้อแทน) ประเภทบญัช_ี_________________________________ เลขที_่________________________
(พรอ้มแนบส าเนาหน้าแรกของสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์หรอืส าเนารายการเดนิบญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั (Statement) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งแนบมากบัใบจองซื้อ) 
ค าเตือน กรณีทีข่อ้มลูทีผู่จ้องซื้อระบุไม่สมัพนัธก์นัหรอืไม่ชดัเจน หรอืมไิดแ้นบส าเนาหน้าแรกของสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์หรอืส าเนารายการเดนิบญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั (Statement) ตวัแทนจ าหน่ายหุน้ขอสงวน
สทิธดิ าเนินการใหม้กีารคนืค่าจองซื้อหุ้นด้วยเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผูจ้องซือ้หุ้น ส่งไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิต่อได้ทีร่ะบุไวข้า้งต้น 

ในการจองซือ้หุน้สามญัในครัง้นี้ ขา้พเจา้  ไดร้บัขอ้มลูสรุป (Executive Summary)  ไดร้บัหนงัสอืชีช้วน ในรปูแบบ (   ) สิง่พมิพ ์ (   ) ขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น (ระบุ)________________________________________ 
 ไม่ประสงคร์บัหนงัสอืชีช้วน  (ในกรณีทีผู่จ้องซื้อไม่ท าเครื่องหมายใด  ๆขอสงวนสทิธ ิถอืวา่ผูจ้องซือ้ไม่ประสงค์จะรบัหนงัสอืชีช้วนและได้รบัขอ้มูลสรุป (Executive Summary) แลว้)  

1) ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขา้พเจ้ามใิชบุ่คคลทีถู่กหา้มมใิหจ้ดัสรรหุน้สามญัตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชี้ชวนและตามกฎหมายหรอืกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วขอ้งทีบ่งัคบัใชอ้ยู่ก าหนด ทัง้นี้ ขา้พเจา้เขา้ใจและยอมรบัวา่หากขา้พเจา้เขา้ขา่ยเป็นบุคคลทีถู่ก
หา้มตามทีร่ะบุไวข้า้งต้น ขา้พเจา้จะไมม่สีทิธใินการจองซื้อหรอืได้รบัการจดัสรรหุน้สามญัในครัง้นี้ เวน้แต่เป็นไปตามขอ้ยกเวน้ตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชี้ชวนหรอืตามทีก่ฎหมายหรอืกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วขอ้ง 2) การจองซื้อและการช าระเงนิโดยผูจ้องซื้อ
ตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชี้ชวนเพือ่การออกและเสนอขายหุน้สามญัในครัง้นี้ ผูจ้องซือ้ตกลงและรบัทราบว่าบรษิทัฯ/ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์/ตวัแทนจ าหน่ายหุน้มสีทิธปิฏเิสธไม่รบัการจองซื้อหรอืจดัสรรหุน้สามญัหากผูจ้องซื้อ
กระท าผดิเงือ่นไขดงักล่าวและกฎหมายหรอืกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งใด  ๆทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ และขา้พเจา้ยนิยอมและตกลงวา่จะจองซือ้หุน้สามญัในจ านวนดงักล่าวหรอืในจ านวนตามทีบ่รษิทัฯ/ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์/ตวัแทนจ าหน่ายหุน้จดัสรรใหแ้ละจะไม่
ยกเลกิการจองซื้อหุน้สามญันี้ และยนิยอมรบัคนืเงนิในกรณีทีบ่รษิทัฯ ปฏเิสธการจองซื้อหรอืมกีารยกเลกิการจองซื้อหุน้สามญั หรอืได้รบัการจดัสรรหุน้สามญัน้อยกว่าจ านวนหุ้นสามญัทีจ่องซื้อด้วยวธิกีารจดัสรรแบบ Small Lot First 3)  ขา้พเจ้า
ยนิยอมผกูพนัตนเองตามเงือ่นไข ขอ้ก าหนด และขอ้ความใด  ๆในหนงัสอืชี้ชวนเพือ่การออกและเสนอขายหุน้สามญัในครัง้นี้ รวมทัง้ในหนังสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ทีม่อียู่แลว้ในขณะนี้และ/หรอืซึง่จะแกไ้ขเพิม่เตมิต่อไปในภายหน้า
ด้วย 4) ขา้พเจ้าตกลงและยนิยอมใหส้ถาบนัการเงนิ (รวมถงึบรษิทัหลกัทรพัย์ และ/หรอื นิตบิุคคลอื่นใด) ทีข่า้พเจ้ามกีารท าธุรกรรมทางการเงนิ สามารถเปิดเผยขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแสดงตนและ/หรอืการระบุตวัตนของขา้พเจ้ารวมถงึข้อมูล
เกีย่วกบัผูร้บัประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิของขา้พเจ้า ใหแ้ก่ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์/ตวัแทนจ าหน่ายหุน้ ทัง้นี้ เพือ่ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิทีเ่กีย่วข้อง และกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการ
สนบัสนุนทางการเงนิแก่การกอ่การรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธทีม่อีานุภาพท าลายลา้งสูงทีเ่กีย่วขอ้ง 5) ขา้พเจา้ยนิยอมใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัผลการจดัสรรหุน้สามญัของบรษิทัฯ และ/หรอืวธิกีารทีข่า้พเจ้าได้รบัการจดัสรรบนระบบคน้หาวธิี
รบัหุน้ทาง www.set.or.th/tsd และระบบตอบรบัอตัโนมตั ิ
นอกจากนี้ ขา้พเจา้ขอรบัรองและรบัประกนัว่า (ก) ขา้พเจา้มไิด้อาศยัหรอืมถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศซึง่การท าหรอืตอบรบัการเสนอขาย การจองซื้อหุน้สามญั หรอืการใชห้รอืส่งใบจองซือ้ในลกัษณะทีข่า้พเจ้าไดด้ าเนินการหรอืก าลงัจะด าเนินการเป็นการ
กระท าทีผ่ดิกฎหมาย หรอืท าใหบ้รษิทัฯ มหีน้าทีใ่ด  ๆหรอืตอ้งด าเนินการใดๆ เพิม่เตมิ (ข) ณ ขณะทีจ่ดัท าใบจองซือ้ฉบบันี้ ขา้พเจา้มไิดต้อบรบัการจองซื้อหุน้สามญัโดยปราศจากดุลยพนิจิของตนเองเพือ่ประโยชน์ของบุคคลซึง่อาศยัหรอืมถีิ่นทีอ่ยู่
ในประเทศตาม (ก) ขา้งตน้ (ค) ขา้พเจา้ไม่ได้จองซื้อหุน้เพือ่วตัถุประสงคใ์นการเสนอขาย ขาย ขายต่อ โอน สง่มอบ หรอืแจกจ่ายหุน้ ไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มไปในประเทศตาม (ก) ขา้งตน้ และ (ง) ขา้พเจา้ไดอ้่านและเขา้ใจและขอรบัรองว่า (1)  
การจองซื้อหุน้ของขา้พเจ้าไม่เป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการเสนอขายหุน้สามญั และถอืว่าขา้พเจ้าใหค้ ารบัรองและรบัประกนัทีเ่กีย่วขอ้งตามขอ้จ ากดัการเสนอขายหุน้สามญั และ (2) ขา้พเจ้ามถีิน่ทีอ่ยู่นอกประเทศสหรฐัอเมรกิาและลงทุนในหุน้สามญั
ภายใต้ธุรกรรมนอกประเทศ (offshore transactions) ตามหลกัเกณฑ์และค านิยามทีก่ าหนดในกฎ Regulation S ภายใต้ the U.S. Securities Act of 1933 ทีไ่ด้แกไ้ขเพิม่เตมิ (the “Securities Act”) และ (3) ขา้พเจ้าไม่ได้ลงทุนในหุน้สามญัเนื่องมาจาก
ความพยายามในการขายโดยตรงในประเทศสหรฐัอเมรกิา (Directed selling efforts) ตามค านิยามทีก่ าหนดในกฎ Regulation S ภายใต ้the Securities Act และ (4) ขา้พเจา้รบัทราบและตกลงในเงือ่นไขว่า หุน้สามญัทีอ่้างถงึจะไม่ได้รบัการจดทะเบียน
ภายใต ้the Securities Act และหุน้สามญัอาจถูกเสนอขาย ขายหรอืโอนเมือ่เป็นไปตามขอ้ยกเวน้จากขอ้ก าหนดการจดทะเบยีนภายใต ้the Securities Act เทา่นัน้ โดยไมม่ผีลกระทบต่อขอ้ความขา้งต้น  บรษิทัฯ และ/หรอืผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ และ/
หรอืตวัแทนจ าหน่ายหุน้ขอสงวนสทิธ ิ(แต่ไมจ่ าเป็น) ทีจ่ะถอืวา่ใบจองซือ้เป็นโมฆะหาก (ก) ความปรากฏแก่บรษิทัฯ และ/หรอืผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ และ/หรอืตวัแทนจ าหน่ายหุน้ว่าใบจองซือ้ดงักล่าว ถูกจดัท าหรอืส่งมาจากประเทศทีม่ขีอ้จ ากดัใน
การจองซือ้ ซึง่บรษิทัฯ และ/หรอืผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ และ/หรอืตวัแทนจ าหน่ายหุน้เชือ่ว่าอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งของประเทศดงักล่าว หรอื (ข) ถูกจดัท าโดยมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะยกเวน้ค ารบัรองและรบัประกนัใด  ๆขา้งตน้ 
 
 
 

การประเมินความเส่ียงท่ียอมรบัได้เพ่ือการจองซ้ือหุ้น (Suitability Test)  
1) ขา้พเจา้ไดผ้า่นการท าแบบประเมนิ Suitability Test มาแลว้ไม่เกนิ 2  ปี กบัตวัแทนจ าหน่ายหุ้นหรอืบรษิทัหลกัทรพัยท์ีข่า้พเจา้ท าธุรกรรมด้วย และรบัทราบระดบัความเสีย่งที่ยอมรบัได้ของขา้พเจ้าแล้ว (กรณีผูจ้อง
ซือ้ยงัไม่เคยผา่นการท าแบบประเมนิ Suitability Test หรอืประเมนิ Suitability Test มาเกนิกวา่ 2 ปี หรอืตามทีต่วัแทนจ าหน่ายหุ้นก าหนด ผูจ้องซือ้จะตอ้งจดัท าแบบประเมนิ Suitability Test มาพรอ้มกบัการจองซื้อหุ้น
ในครัง้นี้ดว้ย) 2) ขา้พเจา้รบัทราบระดบัความเสี่ยงของหุน้สามญัทีข่า้พเจา้จะจองซือ้นี้จากตวัแทนจ าหน่ายหุ้นแล้ว 3) ขา้พเจา้ไดผ้า่นขัน้ตอนการด าเนินการท าความรูจ้กัลกูคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบั
ลูกค้า KYC/CDD และผ่านการศกึษาขอ้มูลในเอกสารสรุปขอ้มูลส าคญัของหลกัทรพัย์หรอืหนังสอืชีช้วนเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว ทัง้นี้ หากผลการประเมนิ Suitability Test ของขา้พเจ้าตามขอ้ที่ 1) ขา้งต้นหรอืผลประเมนิ
ความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นสามญัครัง้นี้ออกมาว่า ขา้พเจ้าไม่เหมาะสมกบัการจองซื้อหุน้สามญัในครัง้นี้ ขา้พเจ้ารบัทราบถงึความเสี่ยงเกี่ยวกบัการลงทุนดงักล่าวและยงัยนืยนัและประสงคท์ี่จะจองซื้อหุ้นสามญัใน
ครัง้นี้ และได้ลงลายมอืชื่อเพื่อยนืยนัในฐานะผูจ้องซื้อด้านล่าง โดยขา้พเจ้ารบัทราบว่าการลงทุนในหุ้นสามญัครัง้นี้ไม่เหมาะสมกบัระดบัความเสี่ยงที่ขา้พเจ้ายอมรบัได้ตามผลประเมนิ Suitability Test ดงันัน้ หากเกดิ
ความเสยีหายใด ๆ จากการลงทุนในหุน้สามญันี้ต่อไปในอนาคต ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์และ/หรอืตวัแทนจ าหน่ายหุ้นไม่มหีน้าทีต่อ้งรบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

 
 

 

กรณีต้องการหลกัฐานการรบัฝากการจองซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เงินติดล้อ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) – ผู้จองซ้ือโปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย 
วนัทีจ่องซือ้  22 เมษายน 2564     23 เมษายน 2564     24 เมษายน 2564     25 เมษายน 2564     26 เมษายน 2564                
เลขทีใ่บจอง  ___________________________________ตวัแทนจ าหน่ายหุน้ _______________________________________________________________ ไดร้บัเงนิจาก (ชื่อตามใบจอง)_______________________________________________ 
เพื่อจองซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ จ านวน_______________________________________________________ หุน้   ในราคาหุน้ละ 36.5 บาท   รวมเป็นเงนิ _____________________________________________________________________ บาท 
โดยช าระเป็น   เงนิสด  เงนิโอน  เชค็/แคชเชยีรเ์ชค็ (เชค็ธนาคาร) /ดร๊าฟท ์เลขทีเ่ชค็ _________________________ลงวนัที ่_____ เมษายน 2564 ธนาคาร ______________________________ สาขา ____________________________ 
โดยหากผูจ้องซือ้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัดงักล่าว ผูจ้องซือ้ใหด้ าเนินการ :- 
 ฝากหุน้ในนาม “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” เลขทีส่มาชกิผูฝ้าก_____________บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขที ่_________________________________________________________________________________ 
 ฝากหุน้ในนาม “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” โดยน าเขา้บญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 (Issuer Account) เพื่อขา้พเจา้ 
 ออกใบหุน้ในนามผูจ้องซือ้ ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัทีส่ ิน้สุดระยะเวลาการจองซือ้                                                                  ตวัแทนจ าหน่ายหุน้ X______________________________________________________ 
หมายเหตุ  หากผูจ้องซือ้ประสงคกจะเปลีย่นแปลงทีอ่ยู่ทีใ่หไ้ว ้โปรดแจง้การแกไ้ขต่อนายทะเบยีนโดยตรงและจดัสง่ใหฝ่้ายปฏสบตัสการหลกัทรพัยก  บรสษทั ศนูยกรบัฝากหลกัทรพัยก (ประเทศไทย) จ ากดั:  

93 อาคารตลาดหลกัทรพัยกแหง่ประเทศไทย ถนนรชัดาภสเษก เขตดสนแดง กรงุเทพฯ 10400 โทร. 02-009-9999  

ตวัแทนจ าหน่ายหุ้นสามารถปฏิเสธการจองซ้ือ ในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือยงัไมมี่ประวติัการท าและไมยิ่นยอมท า Suitability Test ตามท่ีตวัแทน
จ าหน่ายหุ้นก าหนด หรือผู้ลงทุนรบัความเส่ียงตาม Suitability Test ได้ต า่กว่าหุ้นสามญัน้ี และไม่ลงนามยอมรบัความเส่ียงของหุ้นสามญัน้ี 

การลงทุนในหุ้นมีความเส่ียง และก่อนตดัสินใจจองซ้ือหุ้น ผูจ้องซ้ือควรอ่านหนังสือช้ีชวน หรือข้อมูลท่ีมีสาระ
ตรงตามข้อมูลสรปุสาระส าคญัของหลกัทรพัย ์(Executive Summary) อย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจจองซ้ือหุ้น 

ลงชือ่ X _______________________________________ผูจ้องซือ้ 

(__________________________________________________) 

ลงชือ่ X _______________________________________ผูจ้องซือ้ 

(__________________________________________________) 

ผูจ้องซือ้ 

ผูจ้องซือ้ 

ตวัแทนจ าหน่ายหุน้ 

http://www.set.or.th/tsd


 

 

BROKER 

ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั 

002 บริษทัหลกัทรพัยทิ์สโก้ จ ากดั   032 บริษทัหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

  TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED    KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษทัหลกัทรพัย ์คนัทร่ี กรุป๊ จ  ากดั (มหาชน)  034 บริษทัหลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

  COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 บริษทัหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั   038 บริษทัหลกัทรพัย ์เออีซี จ ากดั (มหาชน) 

  DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED   AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บริษทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) 048 บริษทัหลกัทรพัย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 

  LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บริษทัหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 050 บริษทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั  

  KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 บริษทัหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 051 บริษทัหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 

  CGS-CIMB Securities (Thailand) COMPANY LIMITED   SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

008 บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั 052 บริษทัหลกัทรพัย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั  

  ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED   GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED  

010 บริษทัหลกัทรพัย์ เมอรริ์ล ลินช์ (ประเทศไทย) จ ากดั   200 บริษทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   

 MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED    MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บริษทัหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 211 บริษทัหลกัทรพัย ์ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

  KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED. 

013 บริษทัหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  213 บริษทัหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท์ จ ากดั 

  KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED   ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED. 

014 บริษทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน)  221 บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน) 

  CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED. 

015 บริษทัหลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จ ากดั (มหาชน) 224 บริษทัหลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

  KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บริษทัหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน) 225 บริษทัหลกัทรพัยซี์ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั  

  THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED    CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 บริษทัหลกัทรพัย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั      229 บริษทัหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั 

  YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED    JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED    

022 บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนิต้ี จ  ากดั 230 บริษทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ากดั 

  TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED.   GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บริษทัหลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จ ากดั 244 บริษทัหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 

  SCB SECURITIES COMPANY LIMITED   MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บริษทัหลกัทรพัยยู์โอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)      247 บริษทัหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จ ากดั 

  UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED   CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บริษทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 248 บริษทัหลกัทรพัย ์กรงุไทย ซีมิโก้ จ ากดั 

  RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED   KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บริษทัหลกัทรพัยก์รงุศรี จ ากดั (มหาชน) 924 บริษทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 

  KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 บริษทัหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน)     

  I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED     

 
 


