
 
 
  

ใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 807,779,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท ราคาเสนอขายหุนละ 35.00 บาท ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนในอัตรา 2 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม  

วันท่ีจองซื้อ  29 กรกฎาคม 2559     1 สิงหาคม 2559    2 สิงหาคม 2559      3 สิงหาคม 2559    4 สิงหาคม 2559 

ขอมูลผูจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน โปรดกรอกขอความในชองดานลางนี้ใหครบถวน ชัดเจน ตัวบรรจง 

เรียน บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, นิติบุคคล) ……………………………………………………………….………………………….………    เลขทะเบียนผูถือหุนเลขท่ี ……………………………………………………………………… 

บัตรประจําตัวประชาชน /ใบตางดาว/หนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี...................................................................................ที่อยูใหเปนไปตามท่ีปรากฏในฐานขอมูลผูถือหุนของบริษัท ตามสมุดทะเบียน 
ผูถือหุน ณ วันท่ี 14 กรกฎาคม 2559 ซึ่งบริษัท ไดรับจาก บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ฐานขอมูลผูถือหุนของบริษัท”) โทรศัพทที่ติดตอได................................ โทรศัพทเคล่ือนท่ี.................................. 
มีความประสงคขอจองซื้อและขอใหจัดสรรหุนสามญัเพิ่มทุน ตามสัดสวนการถือหุน ดังนี้ 

จํานวนหุนสามัญที่จองซื้อ (หุน) ราคาตอหุน (บาท) รวมเปนเงินท้ังส้ิน (บาท) จํานวนเงิน (ตัวอักษร) 

 35.00   

พรอมกันน้ี ขาพเจาขอสงเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวโดยส่ังจาย“บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร” 
 เงินโอนเขาบัญชี ”บัญชีจองซื้อหุนสามญัเพิ่มทนุ บมจ.เบอรล่ี ยุคเกอร “     ธนาคาร  ไทยพาณิชย จาํกัด (มหาชน)    สาขารัชโยธิน    ประเภทกระแสรายวัน     เลขท่ีบัญชี 111-3-92514-5  (ชําระแบบ Bill Payment) 
 เช็ค  แคชเชียรเช็ค   ดราฟท  (ลงวันท่ีไมเกิน 2 สิงหาคม 2559) เลขท่ีเช็ค …………………………วันท่ี …………….………ธนาคาร .................................................สาขา……………….……………… 

หากขาพเจาไดรับการจัดสรรหลักทรัพยดังกลาวแลว ขาพเจาตกลงใหดําเนินการดังตอไปนี้ : (ผูจองซื้อโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเทานั้น) 
 ในกรณีที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย: ใหฝากไวกับบริษัทสมาชิก โดยใหออกใบหลักทรัพยตามจํานวนหลักทรัพยที่ไดรับการจัดสรรไวในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และดําเนินการให 
บริษัท……………………………………………….................…………. สมาชิกผูฝากเลขท่ี นําหลักทรัพยเขาฝากไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อเขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของ
ขาพเจาชื่อบัญชี………………………………………………………………………….…….. เลขท่ี……………………………………………………….. ซึ่งขาพเจามีอยูกับบริษัทนั้น (ชื่อผูจองซื้อตองตรงกับชื่อบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพย เทานั้น ในกรณีที่ระบุชื่อผูจองซื้อไมตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย หรือระบุชื่อบริษัทหลักทรัพย หรือเลขสมาชิกผูฝากไมถูกตองหรือไมสัมพันธกัน บริษัทโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะ
ออกใบหลักทรัพยตามจํานวนหลักทรัพยที่ไดรับการจัดสรรในนามผูจองซื้อและจัดสงใบหลักทรัพยใหตามชื่อ-ที่อยูที่ปรากฏในฐานขอมูลผูถือหุนของบริษัท ตามสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ทางไปรษณีย
ลงทะเบียนภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการจองซื้อหลักทรัพยซึ่งบริษัท จะไมรับผิดชอบในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถขายหลักทรัพยที่ไดรับจัดสรรไดทันวันทําการแรกของการซื้อขายหลักทรัพยที่ไดรับการจัดสรร) 

ในกรณีที่ไมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย: 

ขอรับใบหลักทรัพย: ใหออกใบหลักทรัพยตามจํานวนหลักทรัพยที่ไดรับจัดสรรไวในนามขาพเจา และจัดสงใบหลักทรัพยใหขาพเจาตามท่ีอยูที่ปรากฏในฐานขอมูลผูถือหุนของบริษัท ทางไปรษณียลงทะเบียน ภายใน 15 วันทํา
การนับแตวันปดการจองซื้อหลักทรัพยโดยขาพเจายินดีมอบหมายใหบริษัท ดําเนินการใดๆ เพื่อจัดทําใบหลักทรัพยตามที่ขาพเจาไดแจงความประสงคไว  

เขาบัญชี 600: ใหออกใบหลักทรัพยตามจํานวนหลักทรัพยที่ไดรับจัดสรรไวในชือ่ของบริษัท ศูนยรบัฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด และนําหลักทรัพยเขาฝากไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด โดย
นําเขาบัญชีของ บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อขาพเจา กรณีเลือกรับหลักทรัพยเขาบัญชี 600 ในชองนี้ กรุณากรอก “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพยเฉพาะผูที่ประสงค
นําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account) เทานั้น” เพื่อนําสงใหแกบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  

ในกรณีที่ขาพเจาไมไดรับการจัดสรรหลักทรัพยหรอืไดรับการจัดสรรหลักทรัพยไมครบตามจํานวนหลักทรัพยที่จองซื้อ หรือชําระเงินเกินกวาหลักทรัพยที่จองซื้อ  ขาพเจาตกลงใหดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังตอไปนี้ 
(โปรดเลือกเพียง 1 ชอง) 

โอนเงินผานระบบอัตโนมัติ (ATS) เขาบัญชีขาพเจา ธนาคาร ........................................................สาขา ...........................................เลขท่ีบัญชี ........................................ (โปรดแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหนา
แรก ประเภทออมทรัพยหรอืสําเนา Statement ของบัญชีกระแสรายวันเทาน้ัน และชื่อบัญชีตองเปนชื่อเดียวกับชื่อผูจองซื้อหลักทรัพยเทานั้น ในกรณีที่ชือ่บัญชีมิใชบัญชีเดียวกับชื่อผูจองซื้อ บรษิัทโดยตัวแทนการรับจองซื้อหุน
จะคืนเงินดวยเช็คขีดครอม) (เฉพาะบัญชีของ ธ.กรงุเทพ จํากัด (มหาชน) ธ.กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  ธ.กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  ธ.กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธ.ทหารไทย จํากัด (มหาชน)  ธ.ไทยพาณชิย จํากัด (มหาชน)  
ธ.ธนชาต จํากัด (มหาชน) และ ธ.ยูโอบี จํากัด (มหาชน)  เทานั้น)    

จายเปนเช็ค ขีดครอมส่ังจายเฉพาะในนามขาพเจาและจัดสงตามที่อยูที่ปรากฏในฐานขอมูลผูถือหุนของบริษัท ทางไปรษณียลงทะเบียน ภายใน 10 วันทําการนับจากวันปดการจองซื้อหุน (การรับเงินคืนดวยเช็คขีดครอม อาจมี
คาธรรมเนียมที่เกี่ยวของซึ่งผูจองซื้อตองรับผิดชอบ เมื่อนําเช็คไปเรียกเก็บเงิน) 

ขาพเจาขอรับรองและตกลงวาจะจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนดังกลาว และจะไมยกเลิกรายการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนนี้ หากขาพเจาไมสงใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนที่ไดกรอกรายละเอียดครบถวนและเอกสารประกอบการจอง
ซื้อท่ีถูกตองเรียบรอยพรอมชําระเงินคาจองซื้อมาถึงบริษัทภายในระยะเวลาการจองซือ้ หรอื หากเช็ค/แคชเชียรเช็ค/ดราฟท ที่ส่ังจายแลวนั้นไมผานการเรียกเก็บ ใหถือวาขาพเจาสละสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว 

ขาพเจาไดอานหนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนและสารสนเทศของบริษัท และยินยอมผูกพันตามหนังสือแจงการจัดสรร 

และสารสนเทศดังกลาวและท่ีจะไดมีการแกไขเพิ่มเติมในภายหนาอีกดวย 

 

 

หลักฐานการรับจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน ของบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)     (ผูจองซื้อโปรดกรอกขอความในสวนน้ีดวยตัวบรรจงใหครบถวนชัดเจน) 

วันท่ีจองซื้อ  29 กรกฎาคม 2559   1 สิงหาคม 2559   2 สิงหาคม 2559   3 สิงหาคม 2559    4 สิงหาคม 2559                                                      ใบจองซื้อเลขท่ี............................................................ 
บล.ไทยพาณิชย จํากัด ไดรับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) ………………………..………......................................................................................................................เพื่อจองซื้อหุนสามัญเพิม่ทุนของบมจ.เบอรล่ี ยุคเกอร  

จํานวนหุนท่ีจองซื้อ (หุน) ราคาตอหุน (บาท) รวมเปนเงินท้ังส้ิน (บาท) จํานวนเงิน (ตัวอักษร) 
 35.00   

โดยชําระเปน   เงินโอนเขาบัญชี  (ชําระแบบ Bill Payment ) เช็ค แคชเชียรเช็ค ดราฟท (ลงวันท่ีไมเกิน 2 สิงหาคม 2559) 
เลขท่ีเช็ค ……………………………………. วันท่ี ……………………..….………ธนาคาร ............ ……………………....................................…สาขา……………………………………………………………….……………… 

ออกใบหลักทรัพย ในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” สมาชิกผูฝากเลขท่ี............................................ บัญชซีื้อขายหลักทรัพยเลขท่ี................................................................................. 
ออกใบหลักทรัพย ในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” โดยเขาบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อผูจองซื้อ 

 ออกใบหลักทรัพย ในนามผูจองซื้อ 

กรณีไมไดรับการจัดสรรหลักทรัพยหรอืไดรับการจัดสรรหลักทรัพยไมครบตามจํานวนหลักทรัพยที่จองซือ้ ขาพเจาตกลงใหดําเนินการดังตอไปนี้ (โปรดเลือกเพียง 1 ชอง) 
 โอนเงินเขาบัญชีของขาพเจา ธนาคาร..................................................................................... สาขา............................................................................................. เลขท่ีบัญชี...................................................................  
จายเปนเช็คขีดครอมส่ังจายเฉพาะในนามขาพเจา และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูที่ปรากฏในฐานขอมูลผูถือหุนของบริษัทตามสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันท่ี 14 กรกฎาคม 2559 

เจาหนาท่ีผูรับเอกสารการจอง…………………………………………………………………………………………………  

 

 

หมายเหตุ  ตัวแทนรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน งดรบัการย่ืนเอกสารการจองซือ้ทางไปรษณีย   และ หามยื่น / ฝากเอกสารการจองซือ้ไวกับธนาคารที่ทานชาํระเงินโดยเด็ดขาด 
 

 

เลขท่ีใบจอง ............................................................. 

ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับที่ 2 

ใบจองซื้อ 1 ใบ 

ตอ 1 เลขทะเบียนผูถือหุน เทานั้น 

 

ลงชื่อ…………………………………………………………ผูจองซื้อหุน 

(...................................................................................) 
“กรุณากรอกขอความใหครบถวน มิฉะน้ันอาจจะถกูตัดสิทธิการจองซื้อ” การลงทุนในหลักทรัพยยอมมีความเส่ียง และกอนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย ควรศึกษาขอมูลอยางรอบคอบ 



BROKER 
ผูฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 
ผูฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 

002 
บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 030 

บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 
บริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด  (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 032 

บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด   
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

004 
บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด   
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 034 

บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 
บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 038 

บริษัทหลักทรัพย เออีซี จํากัด (มหาชน) 
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 
บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากดั (มหาชน) 
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 048 

บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน) 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 
บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากดั 
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 050 

บริษัทหลักทรัพย เอเอสแอล จํากัด 
ASL SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 

008 
บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากดั 
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 051 

บริษัทหลักทรัพย เอสบีไอ ไทย ออนไลน จํากัด 
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

010 
บริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลินช (ประเทศไทย) จํากัด  
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 200 

บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 
บริษัทหลักทรัพย กสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 211 

บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 
UBS SECURITIES(THAILAND) LIMITED 

013 
บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 213 

บริษัทหลักทรัพย เอเชีย เวลท จํากัด 
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED  

014 
บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 221 

บริษัทหลักทรัพย เมอรชั่น พารทเนอร จํากัด (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 
บริษัทหลักทรัพย แอพเพิล เวลธ จํากดั (มหาชน) 
APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 224 

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด  (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED        225 

บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกัด 
CLSA SECURITIES(THAILAND) LIMITED 

019 
บริษัทหลักทรัพย เคเคเทรด จํากดั 
KKTRADE SECURITIES COMPANY LIMITED 229 

บริษัทหลักทรัพย เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED   

022 
บริษัทหลักทรัพย ทรีนิตี้ จํากัด 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 230 

บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากดั 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 244 

บริษัทหลักทรัพย แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 
บริษัทหลักทรัพย ยูโอบ ีเคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด  (มหาชน)      
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 247 

บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 
บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 248 บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด 

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 
029 บริษัทหลักทรัพย กรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน) 

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 924 บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

SUB-BROKER 
ผูฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 
ผูฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 

236 
ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 243 

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 
บริษัทหลักทรัพย ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 245 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

CUSTODIAN 
ผูฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 
ผูฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 

301 
ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES 

329 
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. 

330 
ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงก้ิงคอรปอเรช่ัน จํากัด (เพื่อตราสารหน้ี) 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) – ผูรับฝากทรัพยสิน 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY 334 

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน) 
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 
ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮ แบงก้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK. 

336 
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. 

337 
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

339 
ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพยสิน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด  (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. 

340 
ธนาคาร เจพีมอรแกน เชส (เพื่อคาตราสารหน้ี) 
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

343 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 

320 
ธนาคารดอยซแบงก เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพื่อรับฝากทรัพยสิน 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH–CUSTODY SERVICES 

345 
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

326 
ธนาคาร เดอะรอยัลแบงกออฟสกอตแลนด เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ 
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH 

410 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) – เพื่อบริหารเงิน 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY 

328 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 425 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (เพื่อลูกคา) 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. (FOR CUSTOMER) 

 

 

 



4 

. ………………………………………………………………………….
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หนังสือมอบอํานาจ 
สําหรับการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทนุของ บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากดั (มหาชน) 

(ยกเวนกรณีมอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยหน (Custodian) ซึ่งจะใหหนังสือมอบอํานาจตามแบบท่ีกําหนดโดยผูดูแลรักษาผลประโยชน) 
Power of Attorney for 

Subscription of Newly Issued Shares of Berli Jucker Public Company Limited 
(except for granting the power to custodians in which case the Power of Attorney form provided by custodians will be used) 

เขียนที_่_______________________ 

made at ________________________ 

วันท่ี ______________________________  

date ______________________________ 

ขาพเจา___________________________________(“ผูมอบอํานาจ”) สัญชาติ _________________________ 

I/we          (“the “Grantor”) nationality 

เลขประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบคุคล เลขที่/ __________________________________________ 

identification No./passport No./juristic person No. 

อยูบานเลขที่/ สานักงานอยูที่ _____________________________________ถนน_________________________________ 

residing at/having the registered address at No.                                 street 

ตําบล/แขวง _______________________________________อําเภอ/เขต _______________________________________ 

sub-district                                                                       district 

จังหวดั____________________________________________รหัสไปรษณีย_____________________________________ 

province                                                                            postcode 

ในฐานะผูถือหุนสามัญของบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จํานวน ___________ หุน รายละเอียด
ปรากฏตามใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯซึ่งเสนอขายตอผูถือหุนเดิม (Rights Offering) 
as the shareholder of Berli Jucker Public Company Limited (the “Company”) holding shares in an amount of _________shares, the details 

are included in the subscription certificate to subscribe to the newly issued shares of Berli Jucker Public Company Limited under its Rights 

Offering. 

ขอมอบฉันทะให นาย/นาง/นางสาว ____________________________________________อายุ ___________ป 
hereby appoint Mr./Mrs./Ms.            age years 

เลขประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง เลขท่ี _________________________________ อยูบานเลขท่ี________________ 

Identification No./passport No.        residing at No. 

ถนน___________________________ตําบล/แขวง _________________________อําเภอ/เขต ______________________ 

street                 sub-district                                              district 

จังหวดั _________________________________รหัสไปรษณีย ______________________________ (“ผูรับมอบอํานาจ”) 
province     postcode           (the “Attorney”) 

อากรแสตมป 
30 บาท 

Baht 30 

stamp duty 
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หนังสือมอบอํานาจ 
สําหรับการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทนุของ บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากดั (มหาชน) 

(ยกเวนกรณีมอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยหน (Custodian) ซึ่งจะใหหนังสือมอบอํานาจตามแบบท่ีกําหนดโดยผูดูแลรักษาผลประโยชน) 
Power of Attorney for 

Subscription of Newly Issued Shares of Berli Jucker Public Company Limited 
(except for granting the power to custodians in which case the Power of Attorney form provided by custodians will be used) 

เขียนที_่_______________________ 

made at ________________________ 

วันท่ี ______________________________  

date ______________________________ 

ขาพเจา___________________________________(“ผูมอบอํานาจ”) สัญชาติ _________________________ 

I/we          (“the “Grantor”) nationality 
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ปรากฏตามใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯซึ่งเสนอขายตอผูถือหุนเดิม (Rights Offering) 
as the shareholder of Berli Jucker Public Company Limited (the “Company”) holding shares in an amount of _________shares, the details 

are included in the subscription certificate to subscribe to the newly issued shares of Berli Jucker Public Company Limited under its Rights 

Offering. 

ขอมอบฉันทะให นาย/นาง/นางสาว ____________________________________________อายุ ___________ป 
hereby appoint Mr./Mrs./Ms.            age years 

เลขประจาตัวประชาชน/หนงัสือเดินทาง เลขท่ี _________________________________ อยูบานเลขท่ี________________ 

Identification No./passport No.        residing at No. 

ถนน___________________________ตําบล/แขวง _________________________อําเภอ/เขต ______________________ 

street                 sub-district                                              district 

จังหวดั _________________________________รหัสไปรษณีย ______________________________ (“ผูรับมอบอํานาจ”) 
province     postcode           (the “Attorney”) 

อากรแสตมป 
30 บาท 

Baht 30 

stamp duty 
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หนังสือมอบอํานาจ 
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residing at/having the registered address at No.                                 street 

ตําบล/แขวง _______________________________________อําเภอ/เขต _______________________________________ 
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ปรากฏตามใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯซึ่งเสนอขายตอผูถือหุนเดิม (Rights Offering) 
as the shareholder of Berli Jucker Public Company Limited (the “Company”) holding shares in an amount of _________shares, the details 

are included in the subscription certificate to subscribe to the newly issued shares of Berli Jucker Public Company Limited under its Rights 

Offering. 

ขอมอบฉันทะให นาย/นาง/นางสาว ____________________________________________อายุ ___________ป 
hereby appoint Mr./Mrs./Ms.            age years 

เลขประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง เลขท่ี _________________________________ อยูบานเลขท่ี________________ 

Identification No./passport No.        residing at No. 

ถนน___________________________ตําบล/แขวง _________________________อําเภอ/เขต ______________________ 

street                 sub-district                                              district 

จังหวดั _________________________________รหัสไปรษณีย ______________________________ (“ผูรับมอบอํานาจ”) 
province     postcode           (the “Attorney”) 

อากรแสตมป 
30 บาท 

Baht 30 

stamp duty 
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เปนผูรับมอบอํานาจโดยชอบดวยกฎหมายดําเนินการแทนขาพเจา ในการจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนของ บริษัทฯ จํานวน 
___________________ หุน รวมถึงมีอํานาจในการลงนาม แกไข เพิ่มเติมขอความในใบจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของ  
บริษัทฯ ชําระคาหุนสามัญเพ่ิมทุน และดําเนินการใดๆ ท้ังปวงอันจําเปนและสมควรท่ีเกี่ยวกับการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ หรือเพื่อดําเนินการจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ แทนขาพเจาผูมอบอํานาจไดจนเสร็จการ 
To be my/our Attorney-in-Fact to act and perform on my/our behalf in connection with subscription of the Company’s newly issued shares in 

an amount of ______________ shares and be authorised to sign, amend or add any statement in the subscription form for subscription of the 

Company’s newly issued shares, make subscription payment and perform any other acts or things that are necessary or appropriate for the 

purpose of, or in connection with, subscription of the Company’s newly issued shares. 

การใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปภายใตการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจฉบับนี้ ใหถือเสมือนวา
ขาพเจาไดกระทําดวยตนเองทุกประการ 

All acts and things done by the Attorney in the purported exercise of any power conferred by this Power of Attorney shall for all 

purposes be valid and binding as if I/we had done the aforesaid myself/ourselves. 

 

 

ลงชื่อ/Signature ______________________________ผูมอบฉันทะ/Grantor 

                                         (                                                      ) 

 

 

ลงชื่อ/Signature ______________________________ผูรับมอบฉันทะ/Attorney 

                                         (                                                      ) 
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ลงชื่อ/Signature ______________________________ผูรับมอบฉันทะ/Attorney 

                                         (                                                      ) 

 



เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย 

เฉพาะผูทีป่ระสงคนําหลกัทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรพัย (Issuer Account) เทานั้น  

ขาพเจา ..................................................................................................................................................................................................................... 

บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนติิบคุคล เลขท่ี ........................................................................................................................ 

1. สถานที่เกิด  ………..................................................................... ประเทศ....................................................................................................... 

2. สัญชาติที่ 2 ....................................................................................................................................................................................................... 

3. ที่อยูถาวร........................................................................................................................................................................................................... 

      จังหวัด/State/Region………………….……………… ประเทศ............................................ รหสัไปรษณีย/ Postal…………………….…... 

กรณีผูถอืหลกัทรัพยเปนนติิบุคคล 

1. ประเทศท่ีจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั ………………………………………………………………………………………..…………………. 

2. สถานะของนิตบิุคคลตาม FATCA (FATCA STATUS*)……………………………………………………………………………………                  

       (*โปรดตอบแบบสอบถามแนบนี้ เพื่อนําขอมูลมากรอกในชองน้ี) 

.      - กรณีสถานะของนิตบิุคคลตาม FATCA เปน Passive NFFE  โปรดระบุ % การถือครองของผูถอืหุนชาวสหรัฐ............................................ 

 -  กรณีสถานะของนิติบคุคลตาม FATCA เปน PFFI หรือ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN…………………….………….…………… 

ขาพเจามีความประสงคฝากหลักทรัพย เขาไวในบัญชีบรษิัทผูออกหลักทรัพย  ขาพเจาขอรับรองวาขอความตามท่ีระบุไวขางตนเปนความจริง 
หากการฝากหลักทรัพยเขาบญัชีบริษทัผูออกหลักทรัพยกอใหเกิดความเสียหายใด ๆ ขึน้แกบรษิัท ศูนยรับฝากฯ ไมวาดวยประการใด ๆ ขาพเจา
ยอมรับผิดและชดใชคาเสียหายใหแก บริษทั ศูนยรบัฝากฯ จนครบถวน นอกจากนี้ ขาพเจารับทราบวาบริษทั ศูนยรบัฝากฯ อาจเปดเผยขอมูลที่
ปรากฎในเอกสารน้ีใหแกกรมสรรพากรหรือหนวยงานอื่นที่มีอํานาจตามกฎหมายรวมท้ังหนวยงานท่ีมีขอตกลงกับบรษิัท ศนูยรับฝากฯ ในการ
ขอเรียกดขูอมูลดังกลาวได         

 

ลงช่ือ ..............................................................................  ผูถือหลักทรัพย   

        (.............................................................................)  โทรศัพท …................................................. 

 

กรณีผูถอืหลกัทรัพยเปนบุคคลธรรมดา 
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กรณีผูถอืหลกัทรัพยเปนบุคคลธรรมดา 








