
 

สิง่ที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 

รหัสสาขา ……………..…………… รหัสพนักงาน ……………………….. 
เลขท่ีใบแจ้งความจ านง .................................................................... 

แบบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ 
ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) ชุดที่ 1 (TRUE-T1) ส าหรับผู้ถือใบแสดงสิทธิและการจองซือ้ 

หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ ส าหรับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีรายช่ือในวัน 
ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบแสดงสิทธิในวันที่ 22 เมษายน 2559 (“แบบแจ้งความจ านง”) 

วนัท่ีแจ้งความจ านง ………………………………………………………… 

ข้อมูลผู้ใช้สิทธิ และ/หรือ จองซือ้หุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตวับรรจง 
เรียน คณะกรรมการบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว  นิติบคุคล …………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..................................................... 
เลขทะเบยีนผู้ถือหลกัทรัพย์เลขท่ี………………………………………………………………………….. โทรศพัท์ที่ติดต่อได้ .…….……………..……….…………………………………………………………………………........ 
บตัรประจ าตวัประชาชน / ใบต่างด้าว / หนงัสอืเดินทาง / เลขทะเบยีนนิติบคุคล เลขที่ ......……………………………….............................................................................................................................................................. 
ในฐานะผู้ถือใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ชดุที่ 1 (TRUE-T1) (“ใบแสดงสิทธิ”) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามใบแสดงสทิธิ ในอตัราการใช้สทิธิ
เท่ากบัใบแสดงสทิธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 7.15 บาท และ/หรือ  
ในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏในสมดุทะเบยีนรายชื่อในวนัปิดสมดุทะเบยีนผู้ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับจดัสรรใบแสดงสิทธิในวันที่ 22 เมษายน 2559 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ
จากการใช้สทิธิตามใบแสดงสทิธิ (โดยการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วเป็นการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเกินกว่าสทิธิตามใบแสดงสทิธิ) ในราคาหุ้นละ 7.15 บาท  
ข้าพเจ้าได้ท าการระบรุายละเอียดการใช้สทิธิซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทนุตามใบแสดงสทิธิ และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นทีเ่หลอืจากการใช้สทิธิตามใบแสดงสทิธิ มาไว้เป็นยอดรวมตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

รายละเอียดการใช้สิทธิ/จองซือ้ จ านวนหุ้นที่ใช้สิทธิ/จองซือ้ (หุ้น)  ราคาใช้สิทธิ/จองซือ้ จ านวนเงนิที่ช าระ (บาท)  
จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ต้องการจองซือ้ ตามการใช้
สิทธิตามใบแสดงสิทธิ และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ  

 
7.15 บาทต่อหุ้น 

ตวัเลข  

ตวัอกัษร  

ทัง้นี ้ข้าพเจ้ารับทราบว่า ภายใต้มตทิี่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิที่ได้จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบแสดงสิทธิครบถ้วนแล้วเสร็จก่อน จึงจะท า
การจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้กับผู้ถือหุ้นเดมิที่มีรายชื่อในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจดัสรรใบแสดงสิทธิในวันที่ 22 เมษายน 2559 ที่มีความประสงค์ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่
เหลือจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ เป็นล าดบัถัดมา 
โดยข้าพเจ้าขอสง่เงินค่าใช้สทิธิ และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามญัดงักลา่วโดยช าระเป็น  
 เงินสด/เงินโอนหกัจากบญัชี ธนาคาร............................................ เลขที่................................................................  เงินโอนผ่านระบบเงินโอนอตัโนมติั (ATS) (เฉพาะลกูค้าที่เปิดบญัชีกบัตวัแทนรับแจ้งความจ านงที่เป็นบริษัทหลกัทรัพย์)  
 เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ เลขท่ีเช็ค ………………………………….…………..…. ลงวนัท่ี …………………………….……….. ธนาคาร ……………………………………….. สาขา ……………..……………………….. 
 (ในกรณีที่สง่ค่าจองซือ้หุ้นเป็นเช็ค และ/หรือ แค็ชเชียร์เช็ค และ/หรือ ดร๊าฟท์ จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหักบญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัท าการ)  
ส าหรับการโอนเงนิและช าระเป็นเช็ค กรุณาโอนเงนิหรือส่ังจ่ายบัญชี “บัญชีใช้สิทธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น” 

เมื่อข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุดงักล่าว ในการสง่มอบหุ้น ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทฯ ด าเนินการดงัต่อไปนี  ้(โปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่านัน้) 
กรณีที่มีบญัชซีือ้ขายหลกัทรัพย์ 
 ให้ฝากหุ้นสามัญตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และด าเนินการให้ บริษัท..………………………………………................สมาชิกผู้ ฝากเลขที่ 

…………………...... น าหุ้นเข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ เลขท่ี………………….............…… ซึง่ข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนัน้ 
กรณีที่ไม่มีบญัชซีือ้ขายหลกัทรัพย์ 
 ให้ฝากหุ้นสามัญตามจ านวนท่ีได้รับการจัดสรรนัน้ไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด” และน าหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยน าเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออก

หลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพย์ในภายหลงัผู้จองซือ้หุ้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด) กรณีที่เลือกข้อนี ้โปรดกรอก
แบบฟอร์ม “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้” ส าหรับผู้จองซือ้ที่เป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล และ
เอกสาร “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” ส าหรับผู้จองซือ้นิติบุคคลเท่านัน้ เพื่อน าส่งให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ด้วย ในกรณีไม่จัดท า
เอกสารตามที่บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด บริษัทฯ จะด าเนินการออกเป็นใบหุ้นแทน 

 ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจ านวนที่ได้รับจดัสรรนัน้ไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจดัสง่ใบหุ้นให้ข้าพเจ้าตามชื่อที่อยู่ที่ระบไุว้ในทะเบยีนผู้ถือใบแสดงสทิธิ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัทฯ 
ด าเนินการใดๆ เพื่อท าให้การจดัท าใบหุ้นและสง่มอบใบหุ้นให้แก่ข้าพเจ้าภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัที่ 22 มิถนุายน 2559 ทัง้นี ้ข้าพเจ้ารับทราบว่า ข้าพเจ้าจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีได้รับจากการใช้สิทธิในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึง่ข้าพเจ้าอาจจะได้รับใบหุ้นภายหลงัจากที่หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ได้เร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว 

ในกรณีที่ข้าพเจ้าใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสทิธิ และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลอืจากการใช้สทิธิตามใบแสดงสทิธิ และข้าพเจ้าไม่ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัที่จองซือ้ตามสิทธิ และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน
สว่นท่ีเหลอืจากการใช้สทิธิตามใบแสดงสทิธิ และ/หรือ ได้รับการจัดสรรไม่ครบถ้วนตามจ านวนที่จองซือ้ตามสิทธิ และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ  ข้าพเจ้าตกลงรับเงินคืน โดยให้
บริษัทฯ ด าเนินการตามวิธีใดวิธีหนึง่ดงัต่อไปนี ้
 ให้บริษัทฯ โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของข้าพเจ้าที่มีอยู่กบัธนาคาร.................................................................................ประเภทบญัชี  ออมทรัพย์  กระแสรายวนั เลขที่ ................................................................................................ 

(แนบส าเนาสมุดเงินฝาก โดยบญัชีเงินฝากดังกล่าวต้องตรงกับชื่อผู้ ใช้สิทธิ และ/หรือ จองซือ้ มิฉะนัน้จะด าเนินการจัดส่งเป็นเช็คทางไปรษณีย์ โดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผู้ ใช้สิทธิ และ/หรือ จองซือ้ ซึ่งจะจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีนตามที่อยู่ในทะเบียนผู้ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น) 

 ให้บริษัทฯ จดัสง่เป็นเช็คทางไปรษณีย์ โดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผู้ ใช้สทิธิ และ/หรือ จองซือ้ ซึง่จะจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามที่อยู่ในทะเบยีนผู้ถือใบแสดงสทิธิ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนดังกล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนนี ้แต่หากข้าพเจ้าไ ม่ส่งแบบแจ้งความจ านงที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยพร้อมเช็ค และ/หรือ 
แคชเชียร์เช็ค และ/หรือ ดร๊าฟท์ และ/หรือ เงินสด/เงินโอนเข้าบญัชี และ/หรือ เงินโอนผ่านระบบเงินโอนอตัโนมติั มาถงึบริษัทฯ ภายในระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ และ/หรือ จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือหากเช็ค และ/
หรือ แคชเชียร์เช็ค และ/หรือ ดร๊าฟท์ที่สัง่จ่ายแล้วนัน้ไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะใช้สทิธิ และ/หรือ จองซือ้และข้าพเจ้ายินยอมรับคืนเงิน ข้าพเจ้าได้อ่านข้อก าหนดสิทธิ และ/หรือ หนังสือแจ้งการ
จดัสรรของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และยินยอมผกูพนัตามข้อก าหนดสทิธิ และ/หรือ หนงัสอืแจ้งการจดัสรรของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ดงักลา่ว และที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าอีกด้วย  
ข้าพเจ้ายินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับผลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือ วิธีการที่ข้าพเจ้าได้รับการจดัสรร บนระบบค้นหาวิธีรับหน่วยลงทุนทาง www.set.or.th/tsd และระบบตอบรับอัตโนมัติ 

  
 
 
เพื่อประโยชน์ของหรือในฐานะผู้ รับมอบอ านาจ / ผู้ลงนามแทนของ …………………………………………………………………………………… 

หลักฐานการรับแบบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ และ/หรือ จองซือ้ (ผู้แจ้งความจ านงโปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วย) 
วนัท่ีแจ้งความจ านง ………………………………………………..      ใบจองซือ้
เลขท่ี………………………………………………………..…………… 
ตวัแทนรับแจ้งความจ านงได้รับเงินจาก …………………………………………………………................................…เพื่อจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ในฐานะของผู้ถือใบแสดงสทิธิ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อในวัน
ปิดสมุดทะเบียนผู้ ถื อหุ้ นที่มีสิทธิ ไ ด้ รับจัดสรรใบแสดงสิทธิ ในวันที่  22 เมษายน 2559 และมีความประสงค์ใช้สิท ธิ  และ/หรือ จองซื อ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ เหลือจากการใ ช้สิท ธิตามใบแสดงสิท ธิ 
จ านวน ………..........................................................หุ้น ในราคาหุ้นละ 7.15 บาท รวมเป็นเงิน........................................………………………………บาท  
โดยช าระเป็น  เงินสด/เงินโอนหกัจากบญัชี ธนาคาร.......................................................................... เลขท่ี....................................................................................  เงินโอนผ่านระบบเงินโอนอตัโนมติั (ATS)  
 เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ เลขท่ีเช็ค ……………………………..…. ลงวนัท่ี …………………………….……….. ธนาคาร ……………………………………….. สาขา ……………………………..………………………..  
โดยหากผู้จองซือ้ได้รับการจดัสรรหุ้นให้ด าเนินการ  
 ออกหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” เลขท่ีสมาชิกผู้ฝาก ............................. บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์เลขท่ี .........................................................  
 ออกหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” โดยน าเข้าบญัชีของผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อผู้จองซือ้  
 ออกใบหุ้นในนามผู้จองซือ้ ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัที่ 22 มิถนุายน 2559 

 เจ้าหน้าที่ผู้ รับมอบอ านาจ / Authorized Officer .........................................................................................  

หมายเหต:ุ  หากผู้จองซือ้ประสงค์จะเปลีย่นแปลงท่ีอยู่ท่ีให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขตอ่นายทะเบียนโดยตรง และจดัสง่ไปท่ีฝ่ายปฏิบตัิการหลกัทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2009-9000 

 

 ลงชื่อ …………………………………………............... ผู้แจ้งความจ านง  
     (………………………………...………….……………) 

การลงทุนในตราสารทุนย่อมมีความเส่ียง  
ก่อนการตดัสินใจจองซือ้หลักทรัพย์ ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ 

 

   

แบบแจ้งความจ านง  
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ผู้ถือหลักทรัพย์ 
เท่านัน้ 



 
 

  

 

BROKER 
ผูฝ้ากเลขที ่/ 
PARTICIPANT NO. 

ชือ่บรษิทั / COMPANY NAME 
ผูฝ้ากเลขที ่/ 
PARTICIPANT NO. 

ชือ่บรษิทั / COMPANY NAME 

002 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั  
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

030 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

032 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั  
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

004 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

034 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั(มหาชน)  
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

038 บรษิทัหลกัทรพัย ์เออซี ีจ ากดั (มหาชน)  
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน)  
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน)  
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

050 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั  
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ ากดั 
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

051 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

010 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรร์ลิ ลนิช ์(ประเทศไทย) จ ากดั  
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED  

200 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 บรษิทัหลกัทรพัย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั  
UBS SECURITIES(THAILAND) LIMITED 

013 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท ์จ ากดั  
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

224 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)  
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บรษิทัหลกัทรพัย ์แอพเพลิ เวลธ ์จ ากดั (มหาชน)  
APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

225 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั  
CLSA SECURITIES(THAILAND) LIMITED 

016 บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

229 บรษิทัหลกัทรพัย ์เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั  
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED  

019 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคเคเทรด จ ากดั  
KKTRADE SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 บรษิทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ากดั 
 GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

022 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีิตี ้จ ากดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

244 บรษิทัหลกัทรพัย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จ ากดั  
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

023 บรษิทัหลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จ ากดั  
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

247 บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั  
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บรษิทัหลกัทรพัยย์โูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก ้จ ากดั 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

027 บรษิทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน)  
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

029 บรษิทัหลกัทรพัยก์รุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

SUB BROKER 

236 ธนาคาร ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน)  
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 บรษิทัหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกจิหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซติีค้อรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED 

245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 

301 ธนาคารซติีแ้บงก ์เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK N.A.- CUSTODY SERVICES 

329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

330 ธนาคารฮ่องกงและเซีย่งไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (เพื่อตราสารหนี้) 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.- BOND 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) – ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY 

334 บรษิทัหลกัทรพัยเ์พื่อธุรกจิหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซีย่งไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LIMITED.BKK. 

336 ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

339 ธนาคาร ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรบัฝากทรพัยส์นิ) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

340 ธนาคาร เจพมีอรแ์กน เชส 
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PCL. 

343 ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจ ีสาขากรุงเทพฯ-เพื่อรบัฝากทรพัยส์นิ 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH-CUSTODY SERVICES 

345 ธนาคาร ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

326 ธนาคารเดอะรอยลัแบงกอ๊์อฟสกอตแลนด ์เอน็..ว.ี สาขากรุงเทพฯ 
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. BANGKOK BRANCH 

425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพื่อลกูคา้) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

328 ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

  


