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Internal Use Only "ใชภ้ายในธนาคารเท่านั้น"

การเตรียมเอกสารก่อนเขา้รบับริการท่ีสาขา 
(ส าหรบัผูเ้ยาว)์

• ส ำเนำหนำ้แรกสมุดเงินฝำก พรอ้มรบัรองส ำเนำ

ถูกตอ้ง กรณีตอ้งกำรใหคื้นเงินเขำ้บญัชีภำยหลงักำร

จดัสรร (ถำ้ไมแ่นบ จะคืนเป็นเช็ค)

ส าเนาหนา้แรกสมุดเงินฝาก (ถา้มี)

เลขที่บญัชีพอรต์หุน้ (ถา้มี)

• หำกรบัหุน้เขำ้บญัชีหุน้ท่ีเปิดกบับริษัทหลกัทรพัย์ ให้

เตรียมเลขท่ีบญัชีพอรต์หุน้ (ไมจ่ ำกดัวำ่ตอ้งเป็น 

KSecurities เท่ำน้ัน)

เงินค่าจองซ้ือ

• ช ำระเป็นเงินสด 

• เช็ค - หำกช ำระเงินดว้ยเช็ค ใหท้ ำเช็คสัง่จ่ำย “บญัชีจอง

ซ้ือ IPO ของ TIDLOR ” โดยจ่ำยเช็คไดถึ้งเที่ยงวนัของ

วนัที่ 23 เม.ย. 64 เท่านั้น วนัสุดทำ้ย (26 เม.ย. 64) 

ไมร่บัเช็ค

• ใหห้กับญัชีธนำคำรกสิกรไทย

ใบจองซ้ือ

• ใบจองซ้ือท่ีกรอก และลงนำมครบ 3 จุด หำกออกเป็น

ใบหุน้ และ/หรือ เลือกวิธีกำรรบัคืนเงินแบบรบัเช็ค ให้

ระบุท่ีอยู ่ในกำรจดัส่งใหช้ดัเจน

<< คล๊ิกท่ีรูป

เพื่อดาวนโ์หลด

ใบจองซ้ือ

หมายเหต ุ:

1. ผูจ้องซ้ือ ผูจ้่ำยเงิน และบญัชีรบัหุน้ (หำกรบัเขำ้

พอรต์) ตอ้งเป็นของผูจ้องซ้ือเท่ำน้ัน หำกไมใ่ช่คน

เดียวกนั จะท ำใหก้ำรจองซ้ือไมส้มบูรณ์

2. ส ำหรบัลูกคำ้ท่ียงัไม่มีแบบประเมินควำมเส่ียง 

(Suitability Test) หรือหมดอำยุ ลูกคำ้ตอ้งท ำแบบ

ประเมินควำมเส่ียงฯ ดว้ย

แบบประเมินความเสี่ยง ใบจองซ้ือ

ดาวนโ์หลดเอกสาร

กรณีที่ผูเ้ยาวไ์ม่มีบตัรประจ าตวัประชาชน

 ส ำเนำใบสูติบตัร พรอ้มส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนท่ียงัไมห่มดอำยุของผูใ้ช ้

อ ำนำจปกครอง (บิดำ/มำรดำ หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม) หรือผูป้กครองตำม

กฎหมำย พรอ้มลงลำยมือช่ือรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง

 ส ำเนำทะเบียนบำ้นท่ีผูเ้ยำวอ์ำศยัอยู ่พรอ้มใหผู้ใ้ชอ้ ำนำจปกครอง (บิดำ/มำรดำ 

หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม) หรือผูป้กครองตำมกฎหมำย พรอ้มลงลำยมือช่ือ

รบัรองส ำเนำถูกตอ้ง

 หลกัฐำนท่ีแสดงวำ่ผูเ้ยำวส์ำมำรถจองซ้ือหุน้ไดถู้กตอ้งตำมกฎหมำย(เฉพำะกรณี

ผูแ้ทนโดยชอบธรรม หรือผูป้กครองตำมกฎหมำยท่ีไมใ่ช่บิดำ/มำรดำ) 

กรณีที่มีบตัรประจ าตวัประชาชน

 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูเ้ยำว ์(ท่ียงัไมห่มดอำยุ) พรอ้มลงลำยมือช่ือ

รบัรองส ำเนำถูกตอ้ง

 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนท่ียงัไมห่มดอำยุของผูใ้ชอ้ ำนำจปกครอง (บิดำ/

มำรดำ หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม) หรือผูป้กครองตำมกฎหมำยพรอ้มลงนำม

รบัรองส ำเนำถูกตอ้ง

 หลกัฐำนท่ีแสดงวำ่ผูเ้ยำวส์ำมำรถจองซ้ือหุน้ไดถู้กตอ้งตำมกฎหมำย(เฉพำะกรณี

ผูแ้ทนโดยชอบธรรม หรือผูป้กครองตำมกฎหมำยท่ีไมใ่ช่บิดำ/มำรดำ) 
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Internal Use Only "ใชภ้ายในธนาคารเท่านั้น"

การเตรียมเอกสารก่อนเขา้รบับริการท่ีสาขา 
(ส าหรบับุคคลต่างชาต)ิ

• ส ำเนำหนำ้แรกสมุดเงินฝำก พรอ้มรบัรองส ำเนำ

ถูกตอ้ง กรณีตอ้งกำรใหคื้นเงินเขำ้บญัชีภำยหลงักำร

จดัสรร (ถำ้ไมแ่นบ จะคืนเป็นเช็ค)

ส าเนาหนา้แรกสมุดเงินฝาก (ถา้มี)

เลขที่บญัชีพอรต์หุน้ (ถา้มี)

• หำกรบัหุน้เขำ้บญัชีหุน้ท่ีเปิดกบับริษัทหลกัทรพัย์ ให้

เตรียมเลขท่ีบญัชีพอรต์หุน้ (ไมจ่ ำกดัวำ่ตอ้งเป็น 

KSecurities เท่ำน้ัน)

เงินค่าจองซ้ือ

• ช ำระเป็นเงินสด 

• เช็ค - หำกช ำระเงินดว้ยเช็ค ใหท้ ำเช็คสัง่จ่ำย “บญัชีจอง

ซ้ือ IPO ของ TIDLOR ” โดยจ่ำยเช็คไดถึ้งเที่ยงวนัของ

วนัที่ 23 เม.ย. 64 เท่านั้น วนัสุดทำ้ย (26 เม.ย. 64) 

ไมร่บัเช็ค

• ใหห้กับญัชีธนำคำรกสิกรไทย

ใบจองซ้ือ

• ใบจองซ้ือท่ีกรอก และลงนำมครบ 3 จุด หำกออกเป็นใบ

หุน้ และ/หรือ เลือกวิธีกำรรบัคืนเงินแบบรบัเช็ค ใหร้ะบุ

ท่ีอยู ่ในกำรจดัส่งใหช้ดัเจน

<< คล๊ิกท่ีรูป

เพื่อดาวนโ์หลด

ใบจองซ้ือ

หมายเหต ุ:

1. ผูจ้องซ้ือ ผูจ้่ำยเงิน และบญัชีรบัหุน้ (หำกรบัเขำ้

พอรต์) ตอ้งเป็นของผูจ้องซ้ือเท่ำน้ัน หำกไมใ่ช่คน

เดียวกนั จะท ำใหก้ำรจองซ้ือไมส้มบูรณ์

2. ส ำหรบัลูกคำ้ท่ียงัไม่มีแบบประเมินควำมเส่ียง 

(Suitability Test) หรือหมดอำยุ ลูกคำ้ตอ้งท ำแบบ

ประเมินควำมเส่ียงฯ ดว้ย

แบบประเมินความเสี่ยง ใบจองซ้ือ

ดาวนโ์หลดเอกสาร

กรณีบุคคลตา่งชาตทิี่บรรลุนิตภิาวะ

• ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือ หนังสือเดินทำงท่ียงัไมห่มดอำยุ พรอ้มลงลำยมือช่ือ

รบัรองส ำเนำถูกตอ้ง

กรณีบุคคลตา่งชาตทิี่เป็นผูเ้ยาว์

• ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือ หนังสือเดินทำงท่ียงัไมห่มดอำยุ พรอ้มลงลำยมือช่ือ

รบัรองส ำเนำถูกตอ้งของผูใ้ชอ้ ำนำจปกครอง (บิดำ/มำรดำ หรือผูแ้ทนโดยชอบ

ธรรม) หรือผูป้กครองตำมกฎหมำย พรอ้มลงลำยมือช่ือรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง

• หลกัฐำนท่ีแสดงวำ่สำมำรถจองซ้ือหุน้สำมญัไดโ้ดยถูกตอ้งตำมกฎหมำยของ

ประเทศท่ีผูเ้ยำวน้ั์นอยูใ่นบงัคบั
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Internal Use Only "ใชภ้ายในธนาคารเท่านั้น"

การเตรียมเอกสารก่อนเขา้รบับริการท่ีสาขา 
(ส าหรบันิตบุิคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย)

• ส ำเนำหนำ้แรกสมุดเงินฝำก พรอ้มรบัรองส ำเนำ

ถูกตอ้ง กรณีตอ้งกำรใหคื้นเงินเขำ้บญัชีภำยหลงักำร

จดัสรร (ถำ้ไมแ่นบ จะคืนเป็นเช็ค)

ส าเนาหนา้แรกสมุดเงินฝาก (ถา้มี)

เลขที่บญัชีพอรต์หุน้ (ถา้มี)

• หำกรบัหุน้เขำ้บญัชีหุน้ท่ีเปิดกบับริษัทหลกัทรพัย์ ให้

เตรียมเลขท่ีบญัชีพอรต์หุน้ (ไมจ่ ำกดัวำ่ตอ้งเป็น 

KSecurities เท่ำน้ัน)

เงินค่าจองซ้ือ

• ช ำระเป็นเงินสด 

• เช็ค - หำกช ำระเงินดว้ยเช็ค ใหท้ ำเช็คสัง่จ่ำย “บญัชีจอง

ซ้ือ IPO ของ TIDLOR ” โดยจ่ำยเช็คไดถึ้งเที่ยงวนัของ

วนัที่ 23 เม.ย. 64 เท่านั้น วนัสุดทำ้ย (26 เม.ย. 64) 

ไมร่บัเช็ค

• ใหห้กับญัชีธนำคำรกสิกรไทย

ใบจองซ้ือ

• ใบจองซ้ือท่ีกรอก และลงนำมครบ 3 จุด หำกออกเป็น

ใบหุน้ และ/หรือ เลือกวิธีกำรรบัคืนเงินแบบรบัเช็ค ให้

ระบุท่ีอยู ่ในกำรจดัส่งใหช้ดัเจน

<< คล๊ิกท่ีรูป

เพื่อดาวนโ์หลด

ใบจองซ้ือ

หมายเหต ุ:

1. ผูจ้องซ้ือ ผูจ้่ำยเงิน และบญัชีรบัหุน้ (หำกรบัเขำ้

พอรต์) ตอ้งเป็นของผูจ้องซ้ือเท่ำน้ัน หำกไมใ่ช่คน

เดียวกนั จะท ำใหก้ำรจองซ้ือไมส้มบูรณ์

2. ส ำหรบัลูกคำ้ท่ียงัไม่มีแบบประเมินควำมเส่ียง 

(Suitability Test) หรือหมดอำยุ ลูกคำ้ตอ้งท ำแบบ

ประเมินควำมเส่ียงฯ ดว้ย

แบบประเมินความเสี่ยง ใบจองซ้ือ

ดาวนโ์หลดเอกสาร

นิตบุิคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

 ส ำเนำหนังสือรบัรองของกระทรวงพำณิชยท่ี์ออกไมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัยื่นใบ

จองซ้ือ พรอ้มลงลำยมือช่ือรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง โดยผูม้ีอ ำนำจลงนำมของนิติ

บุคคล และประทบัตรำส ำคญัของนิติบุคคล (ถำ้มี) และ

 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือ ส ำเนำหนังสือ

เดินทำง ท่ียงัไมห่มดอำยุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้ีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคล 

พรอ้มลงลำยมือช่ือรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง

 มติของนิติบุคคลท่ีอนุมติักำรจองซ้ือหุน้สำมญัในครั้งน้ี

 ส ำหรบักรณีท่ีมีกำรมอบอ ำนำจใหผู้อ่ื้นกระท ำกำรแทน จะตอ้งแนบหนังสือมอบ

อ ำนำจท่ียงัไมห่มดอำยุจำกนิติบุคคลดงักล่ำวมอบอ ำนำจใหผู้ร้บัมอบอ ำนำจเป็น

ผูด้ ำเนินกำรจองซ้ือแทน พรอ้มทั้ง ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำใบต่ำง

ดำ้ว หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงท่ียงัไมห่มดอำยุ (แลว้แต่กรณี) ของผูมี้อ ำนำจลง

นำมของนิติบุคคลดงักล่ำวตำมท่ีปรำกฏในหนังสือมอบอ ำนำจ และผูร้บัมอบ

อ ำนำจ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง อน่ึง หำกหนังสือมอบอ ำนำจเป็นฉบบั

ส ำเนำ ส ำเนำหนังสือมอบอ ำนำจดงักล่ำวจะตอ้งลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดย

ผูม้ีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลท่ีเป็นผูม้อบอ ำนำจดว้ย และประทับตรำส ำคญั

ของนิติบุคคล (ถำ้มี) หรือลงนำมรบัรองโดยผูร้บัมอบอ ำนำจภำยใตข้อบเขตของ

กำรมอบอ ำนำจตำมท่ีปรำกฏในหนังสือมอบอ ำนำจ
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Internal Use Only "ใชภ้ายในธนาคารเท่านั้น"

การเตรียมเอกสารก่อนเขา้รบับริการท่ีสาขา 
(ส าหรบันิตบุิคคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ)

)

นิตบุิคคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ

• ส ำเนำหนังสือส ำคญักำรจดัตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือ 

หนังสือแสดงควำมเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และส ำเนำรำยช่ือผูม้ีอ ำนำจลง

นำมพรอ้มตวัอยำ่งลำยมือช่ือ ซ่ึงเอกสำรทั้งหมดไดล้งลำยมือช่ือรบัรอง

ส ำเนำถูกตอ้งโดยผูม้ีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคล และประทบัตรำส ำคญัของ

นิติบุคคล (ถำ้มี) 

• ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือ ส ำเนำหนังสือ

เดินทำง (แลว้แต่กรณี) ท่ียงัไมห่มดอำยุ ของผูมี้อ ำนำจลงนำมนิติบุคคล 

พรอ้มลงลำยมือช่ือรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง

• มติของนิติบุคคลท่ีอนุมติักำรจองซ้ือหุน้สำมญัในครั้งน้ี

ทั้งน้ี ส ำเนำเอกสำรประกอบท่ีลงลำยมือช่ือรบัรองส ำเนำถูกตอ้งในต่ำงประเทศ 

ตอ้งด ำเนินกำร ดงัน้ี

1. ใหเ้จำ้หนำ้ท่ี Notary Public หรือหน่วยงำนอ่ืนใดท่ีมีอ ำนำจในประเทศท่ี

เอกสำรดงักล่ำวไดจ้ดัท ำหรือรบัรองควำมถูกตอ้ง ท ำกำรรบัรองลำยมือช่ือของ

ผูจ้ดัท ำหรือผูใ้หค้ ำรบัรองควำมถูกตอ้งของเอกสำรดงักล่ำว และ

2. ใหเ้จำ้หนำ้ท่ีของสถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุลไทยในประเทศท่ีเอกสำร

ดงักล่ำวไดจ้ดัท ำหรือรบัรองควำมถูกตอ้ง ท ำกำรรบัรองลำยมือช่ือและ

ประทบัตรำของเจำ้หนำ้ท่ี Notary Public หรือหน่วยงำนอ่ืนใดท่ีไดด้ ำเนินกำรตำม 

ขอ้ 1 

หมำยเหตุ: กำรรบัรองเอกสำรตอ้งไมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัท่ียื่นใบจองซ้ือ

• ส ำเนำหนำ้แรกสมุดเงินฝำก พรอ้มรบัรองส ำเนำ

ถูกตอ้ง กรณีตอ้งกำรใหคื้นเงินเขำ้บญัชีภำยหลงักำร

จดัสรร (ถำ้ไมแ่นบ จะคืนเป็นเช็ค)

ส าเนาหนา้แรกสมุดเงินฝาก (ถา้มี)

เลขที่บญัชีพอรต์หุน้ (ถา้มี)

• หำกรบัหุน้เขำ้บญัชีหุน้ท่ีเปิดกบับริษัทหลกัทรพัย์ ให้

เตรียมเลขท่ีบญัชีพอรต์หุน้ (ไมจ่ ำกดัวำ่ตอ้งเป็น 

KSecurities เท่ำน้ัน)

เงินค่าจองซ้ือ

• ช ำระเป็นเงินสด 

• เช็ค - หำกช ำระเงินดว้ยเช็ค ใหท้ ำเช็คสัง่จ่ำย “บญัชีจอง

ซ้ือ IPO ของ TIDLOR ” โดยจ่ำยเช็คไดถึ้งเที่ยงวนัของ

วนัที่ 23 เม.ย. 64 เท่านั้น วนัสุดทำ้ย (26 เม.ย. 64) 

ไมร่บัเช็ค

• ใหห้กับญัชีธนำคำรกสิกรไทย

ใบจองซ้ือ

• ใบจองซ้ือท่ีกรอก และลงนำมครบ 3 จุด หำกออกเป็นใบ

หุน้ และ/หรือ เลือกวิธีกำรรบัคืนเงินแบบรบัเช็ค ใหร้ะบุ

ท่ีอยู ่ในกำรจดัส่งใหช้ดัเจน

<< คล๊ิกท่ีรูป

เพื่อดาวนโ์หลด

ใบจองซ้ือ

หมายเหต ุ:

1. ผูจ้องซ้ือ ผูจ้่ำยเงิน และบญัชีรบัหุน้ (หำกรบัเขำ้

พอรต์) ตอ้งเป็นของผูจ้องซ้ือเท่ำน้ัน หำกไมใ่ช่คน

เดียวกนั จะท ำใหก้ำรจองซ้ือไมส้มบูรณ์

2. ส ำหรบัลูกคำ้ท่ียงัไม่มีแบบประเมินควำมเส่ียง 

(Suitability Test) หรือหมดอำยุ ลูกคำ้ตอ้งท ำแบบ

ประเมินควำมเส่ียงฯ ดว้ย

แบบประเมินความเสี่ยง ใบจองซ้ือ

ดาวนโ์หลดเอกสาร

https://www.kasikornbank.com/SiteCollectionDocuments/promotion/debenture/img/debenture-pttor/PTTOR-Form-TH.pdf
https://www.kasikornbank.com/SiteCollectionDocuments/promotion/debenture/img/debenture-pttor/PTTOR-Form-TH.pdf
https://www.kasikornbank.com/SiteCollectionDocuments/promotion/debenture/img/debenture-pttor/PTTOR-Form-TH.pdf
https://www.kasikornbank.com/SiteCollectionDocuments/promotion/debenture/img/debenture-pttor/PTTOR-Form-TH.pdf
https://www.kasikornbank.com/SiteCollectionDocuments/promotion/debenture/img/debenture-pttor/customer-risk-profile.pdf
https://www.kasikornbank.com/SiteCollectionDocuments/promotion/debenture/img/debenture-pttor/customer-risk-profile.pdf

