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หมายเหต:ุ   หากผู้จองซือ้ประสงค์จะเปลีย่นแปลงที่อยู่ที่ให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบยีนโดยตรง และจดัสง่ไปที่ฝ่ายปฎิบติัการหลกัทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
 
 
                    เลขท่ี 62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2229-2800 

เลขทีใ่บจอง/Subscription Form No…………………………………………….. 

ใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ของ บริษทั ทาพาโก้ จ ากดั (มหาชน) 
Subscription Form for Capital Increase Ordinary Shares of Tapaco Public Company Limited 

การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุต่อผูถ้อืหุน้เดมิของ บรษิทั ทาพาโก ้จ ากดั (มหาชน)  จ านวน 56,816,779  หุน้ 
มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 2.60  บาท ในอตัราส่วน 4  หุน้สามญัเดมิ ต่อ 1 หุน้สามญัใหม ่

Offering to existing shareholders of 56,816,779  ordinary shares  with par value of Baht 1.00 each at the offering price of Baht 2.60 each at ratio of 4 existing shares to 1 new share 
             วนัทีจ่องซือ้       13 ธนัวาคม 2559/13 Dec 2016        14 ธนัวาคม 2559/14 Dec 2016           15 ธนัวาคม 2559/15 Dec 2016                   16 ธนัวาคม 2559/16 Dec 2016              19 ธนัวาคม 2559/19 Dec 2016 

 

ขอ้มลูผูจ้องซือ้หุน้ โปรดกรอกขอ้ความในชอ่งดา้นลา่งนี้ใหค้รบถว้น ชดัเจน ตวับรรจง 
เรยีน คณะกรรมการ บรษิทั ทาพาโก ้จ ากดั (มหาชน)  (“บรษิทั”) / To Board of Directors of Tapaco Public Company Limited(“the Company”)                       ( 1 ใบจอง ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านัน้)    
ขา้พเจา้/ I/ We             นาย/Mr.          นาง/Mrs.         นางสาว/Miss        นิตบุิคคล/Company  ……………………………………………………………………เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขท่ี / Registration No. ……………………………….บตัรประจ าตวัประชาชน / 
ใบต่างดา้ว / หนงัสอืเดนิทาง / เลขทะเบยีนนิตบุิคคล (ID Card /Work Permit/ Passport/ Juristic ID) เลขที่ / No. ………………………...………………………………………………….………………………………… 
ทีอ่ยู่ใหเ้ป็นตามทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนในวนัที ่21 พฤศจกิายน 2559 / Address as stated on the  Share Registration Book as of 21 November 2016  โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได้ / Tel. ………...……………. 
ขา้พเจา้มหีุน้เดมิของบรษิทั ณ วนัก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนในวนัที่ 21 พฤศจกิายน 2559 จ านวน / According to the Share Register Book as of 21 November 2016  , I/We own …………………………………………………. หุน้ / shares 
มสีทิธใินการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั จ านวน / and have the rights to subscribe to the ordinary shares of the Company for …………………………………………. หุน้ / shares 
 

ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของ บรษิทั ทาพาโก ้จ ากดั (มหาชน)  ดงันี้  
/ I/We wish to subscribe for the new ordinary shares of Tapaco Public Company Limited as follows : 

จ านวนทีจ่องซือ้ (หุน้) / 
No. of shares subscription (Shares) 

จ านวนเงนิทีช่ าระ (บาท) / 
Total Payment Amount (Baht) 

           จองซือ้ตามสทิธทิัง้จ านวน / Subscription for full of the entitlement            

           จองซือ้น้อยกวา่สทิธ ิ/ Subscription for less than the entitlement   
                                                                                                                                            รวมจองซือ้ทัง้สิ้น / Total Subscription   

 
พรอ้มกนันี้ ขา้พเจา้ขอส่งเงนิค่าจองซือ้หุน้สามญัดงักล่าวโดยช าระเป็น / I/ We enclose my/our payment by 
           เงนิโอน / Transfer Money             เชค็บุคคล / Personal Cheque             เชค็ธนาคาร / Cashier Cheque              ดร๊าฟท ์/ Draft 
เลขทีเ่ชค็ / Cheque No. ……………………………………..…………… ลงวนัที่ / Date …………….…………………..…………… ธนาคาร / Bank ……………………..….………………… สาขา / Branch…..………..……………………..………………… 
โดยสัง่จ่าย “บรษิทั ทาพาโก้ จ ากดั (มหาชน) เพื่อจองซือ้หุน้เพิม่ทุน" ธนาคาร กรุงเทพ สาขาเซ็นทรลั เอม็บาสซ ีบญัชกีระแสรายวนั เลขที ่009-3704-98-9  
By order “.Tapaco Public Company Limited for subscription” Bangkok Bank Public Company Limited, Central Embassy Branch, Current Account No. 009-3704-98-9 
ก าหนดช าระเงนิดว้ย เชค็ ดร๊าฟท์ หรอื แคชเชยีรเ์ชค็ สามารถท าไดถ้งึ 15 พฤศจกิายน 2559 เวลา  18.00 น. เท่านัน้ The cheque, draft or cashier cheque payments can’t be later than 15 November 2016, at 18.00 hours only. 
กรณีที่ช าระโดย เชค็ ดร๊าฟท ์หรอื แคชเชยีร์เชค็ จะตอ้งทราบผลการเรยีกเกบ็ไดจ้ากส านักหกับญัชกีรุงเทพมหานครไดภ้ายใน 1 วนัท าการเท่านัน้ In case of payment by cheque draft or cashier cheque, it shall be able to be cleared in Bangkok branches within 
1 working day only. 
เมื่อขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ในการส่งมอบหุน้ขา้พเจา้ตกลงให้บรษิทัด าเนินการดงัต่อไปนี้  (โปรดเลอืกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) If  I/We am/are allotted the said Shares, I/We agree to have either of the following processed by the Company 
(Choose one only) 

ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจ านวนที่ไดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการให ้บรษิทั ............................................................................ สมาชกิผูฝ้ากเลขที ่.............................................. 
น าหุน้เขา้ฝากไวก้บับรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเขา้บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์ เลขที่ .................... ........................................ ซึง่ขา้พเจา้มอียู่กบับรษิทันัน้ / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository 
Co., Ltd. For Depositor” for the allotted Shares and assign for Participant name................................................................... TSD member no. ..................................... To deposit the said Shares with the Thailand Securities Depository Co., Ltd. 
(“TSD”) for my/our securities a/c no. ................................................... Maintained at the said TSD member company. 
ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจ านวนที่ไดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั โดยน าเขา้บญัชขีองบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย์ สมาชิกเลขท่ี 600 
เพื่อขา้พเจา้ พรอ้มนี้ขา้พเจา้ไดแ้นบ”เอกสารเพิม่เตมิประกอบการจองหลกัทรพัยเ์ฉพาะผูท้ีป่ระสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์(Issuer Account)เท่านัน้” (การขอถอนเป็นใบหลกัทรพัยใ์นภายหลงัผูจ้องซื้อหุน้จะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามอตัรา
ทีบ่รษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.” For the allotted Shares and deposit the said Shares with TSD under issuer account for my name 
account number 600 I/we also attached a Supplementary Subscription Form for additional document for those who wish to deposit shares to the Issuer Account. For issuing a Share certificate later, subscriber shall pay the fees as specified by 
TSD)  
ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจ านวนทีไ่ด้รบัจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อของขา้พเจา้และจดัส่งใบหุน้ใหข้า้พเจา้ตามชือ่ทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นทะเบยีนผูถ้อืหุ้นทางไปรษณียล์งทะเบยีน โดยขา้พเจา้ยนิดมีอบหมายใหบ้รษิทัด าเนินการใดๆ เพื่อท าให้การจดัท าใบหุ้นและส่งมอบใบหุน้ใหแ้ก่
ขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้รบัทราบวา่ขา้พเจา้อาจไดร้บัใบหุน้ล่าชา้หลงัจากทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยรบัหลกัทรพัยข์องบรษิทัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนใหท้ าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย / Issue a share certificate in my/our name for 
the allotted Shares and deliver the share certificate to me/us by registered mail according to the address stated in the shareholder register. I/We hereby authorize the Company to proceed with all necessary actions to have the share certificates 
issued and delivered to me/us. I/we also acknowledge that the share certificates may be received by me/us after the Stock Exchange of Thailand has approved the Listing and trading of such securities on the Stock Exchange of Thailand 
ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงวา่จะจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวและจะไม่ยกเลกิการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนนี้ แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนทีไ่ดก้รอกรายละเอยีดครบถว้นเรยีบรอ้ยพรอ้มเชค็บุคคล/แคชเชยีรเ์ชค็/ดร๊าฟท์ หรอืเงนิโอนเขา้บญัช ี

มาถงึบรษิทัภายในระยะเวลาการจองซือ้ หรอืหากเชค็บุคคล/แคชเชยีรเ์ชค็/ดร๊าฟทท์ีส่ ัง่จ่ายแลว้นัน้ไม่ผา่นการเรยีกเกบ็ ใหถ้อืวา่ขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะใชส้ทิธจิองและขา้พเจา้ยนิยอมรบัเงนิคนื ขา้พเจา้ไดอ้่านหนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้เพิม่ทุน บรษิทั ทาพาโก ้
จ ากดั (มหาชน)  และยนิยอมผกูพนัตามหนงัสอืแจง้การจดัสรรฯ ดงักล่าว และทีจ่ะไดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิในภายภาคหน้าด้วย 

I/We hereby undertake to buy the said Shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If I/we do not return this duly completed subscription form with payment (Personal Cheque/Cashier Cheque/Draft/Pay-
in) or the Personal Cheque/Cashier Cheque/Draft has not been honored within the subscription period. I/We may be deemed to have not exercised my/our subscription rights and receive the payment back. I/We agree to bind on conditions and any 
notifications specified in the notification of subscription rights for newly issued ordinary shares of Tapaco Public Company Limited, including the amendment of those in the future. 
การประเมนิความเสีย่งทีย่อมรบัได (Suitability Test) 
1. ขาพเจาไดผานการท าแบบประเมนิ Suitability Test มาแลว จากบรษิทัหลกัทรพัยของผจูดัจ าหนายหลกัทรพัยหรอืจากบรษิทัหลกัทรพัยอื่น และรบัทราบระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัไดของขาพเจาแลว (กรณีผจูองซือ้ยงัไมเคยผานการท าแบบประเมนิ 
Suitability Test ผจูองซือ้จะตองจดัท าแบบประเมนิ Suitability Test ของหุนสามญัทีจ่ะจองซือ้ในครัง้นี้) I/we already conducted Suitability Test from the securities company of the underwriter or another securities company, and I/we acknowledge my/our risk 
tolerance level. (In case the subscriber haven’t conducted Suitability Test, the subscriber have to conducted Suitability Test of this share investment) 
2. ขาพเจารบัทราบระดบัความเสีย่งของหุนสามญัทีข่าพเจาจะจองซือ้นี้จากผจูดัจ าหนายหลกัทรพัยแลว I/We already acknowledge risk level of share I/we will subscribe for from the underwriter 
3. ขาพเจาไดผานขัน้ตอนการด าเนินการท าความรูจกัลกูคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคา KYC/CDD และผานการศกึษาขอมลูในเอกสารสรุปขอมลูส าคญัของหลกัทรพัยหรอืหนงัสอืชีช้วนเปนทีเ่รยีบรอยแลว I/We had get through the process of 
getting to know the customers, investigate the KYC/CDD customers, and research the prospectus already. 
ทัง้นี้หากผลการประเมนิ Suitability Test ของขาพเจาตามขอที ่1 ขางตนหรอืผลประเมนิลงทุนในหุนสามญัครัง้นี้ออกมาวา ขาพเจาไมเหมาะสมกบัการจองซือ้หุนในครัง้นี้ขาพเจายงัยนืยนัและประสงคทีจ่ะจองซือ้หุนสามญัในครัง้นี้และไดลงลายมอื 
ชือ่เพื่อยนืยนัในฐานะผูจ้องซือ้ดานลาง โดยขาพเจารบัทราบวา การลงทุนในหุนสามญัครัง้นี้ไมเหมาะสมกบัระดบัความเสีย่งทีข่าพเจายอมรบัไดตามผลประเมนิ Suitability Test ดงันัน้ หากเกดิความเสยีหายใดๆ จากการลงทุนในหุนสามญันี้ตอไปในอนาคต 
ผจูดัจ าหนายหลกัทรพัยไมมหีนาที่ตองรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ If the result of Suitability Test, according to No.1 above, indicates that this share investment does not match my/our risk tolerance level, I/we still wish to subscribe for this share. I will put my 
signature below to confirm my intention for this share subscription. I/We acknowledge that this share investment does not match my risk tolerance level in accordance with the result of suitability test. Thus, if there are any damage arise from this 
share investment in the future, it’s not the underwriter responsibility. 
 
                                การลงทุนในหุ้นย่อมมคีวามเสีย่ง  / Please be aware of the risk involved in stock investment                                                                 ลงชือ่……………………………..............................................  ผูจ้องซือ้ / Subscriber 
 

 กอ่นการตดัสนิใจจองซือ้หลกัทรพัย ์ควรศกึษาขอ้มลูอย่างรอบคอบ / Please read the relevant information carefully before subscription                                                   (……….........................................................................) 
 

หลกัฐานการรบัจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุของ บรษิทั ทาพาโก ้จ ากดั (มหาชน)  (“บรษิทั”) (ผูจ้องซือ้ โปรดกรอกขอ้ความในส่วนนี้ดว้ย) 

วนัทีจ่องซือ้       13 ธนัวาคม 2559/13 Dec 2016          14 ธนัวาคม 2559/14 Dec 2016          15 ธนัวาคม 2559/15 Dec 2016                   16 ธนัวาคม 2559/16 Dec 2016              19 ธนัวาคม 2559/19 Dec 2016                                                                                                                                                        
บรษิทัได้รบัเงนิจาก / The Company received payment from …………………………………………………..……………… เพื่อจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั จ านวน / For a subscription of the ordinary shares of the Company of 
………………………………………….. หุน้ / Share ในราคาหุน้ละ 2.60 บาท / at Baht 2.60 per share  รวมเป็นเงนิ / totaling of ………………………………………  บาท /Baht 
โดยช าระเป็น / made payable by          เงนิโอน / Transfer Money             เชค็บุคคล / Personal Cheque         เชค็ธนาคาร / Cashier Cheque              ดร๊าฟท ์/ Draft 
เลขทีเ่ชค็ / Cheque No. ……………………………………..…………… ลงวนัที่ / Date …………….…………………..…………… ธนาคาร / Bank ……………………..….………………… สาขา / Branch…..………..……………………..………………… 
 
โดยหากผูจ้องซือ้ไดร้บัการจดัสรรหุน้ใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี้ / If the subscriber receives the allocation of the aforesaid shares, the subscriber requests as follow : 
        ออกใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” เลขทีส่มาชกิผูฝ้าก  ............................................................................ บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขที่   .................................................................................................  
        / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor” Participant number............................................................................ Securities trading account number. ...................................................  
        ออกใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” โดยน าเขา้บญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที่ 600 เพื่อผูจ้องซือ้ / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.” and deposit those shares  
under issuer account for my name, account number 600 
        ออกใบหุน้ในนามผูจ้องซือ้ / Issue a share certificate in the name of subscriber  

เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอ านาจ / Authorized Officer  ……….............................................................................. 
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 รายช่ือบริษทัผูร้บัฝากหลกัทรพัย ์(List of Participant Number) 

BROKER 
ผูฝ้ากเลขท่ี 

 Participant No. 
ช่ือบริษทั 

Company Name 
ผูฝ้ากเลขท่ี 

 Participant No. 
ช่ือบริษทั 

Company Name 

002 
บรษิทัหลกัทรพัยท์สิโก ้จ ากดั   
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED  

030 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD. 

003 
บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั  (มหาชน)  
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

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

004 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั    
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD 

034 
บรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

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 CO.,LTD. 

010 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรร์ลิ ลนิช ์(ประเทศไทย) จ ากดั    
MERRILLl 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)  LTD. 

013 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

213 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท ์จ ากดั  
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED. 

014 
บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)   
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

224 
บรษิทัหลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 
บรษิทัหลกัทรพัย ์แอพเพลิ เวลธ ์จ ากดั  
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

225 
บรษิทัหลกัทรพัยซ์ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั   
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD. 

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

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

019 
บรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั       
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

230 
บรษิทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ากดั  
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

022 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีิตี้ จ ากดั  
TRINITY SECURITIES CO.,LTD. 

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

023 
บรษิทัหลกัทรพัยไ์ทยพาณชิย ์จ ากดั  
SCB SECURITIES CO.,LTD. 

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

026 
บรษิทัหลกัทรพัยย์โูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน)       
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

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 ์เพือ่ธุรกจิหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน)  
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

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

CUSTODIAN 

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

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

302 
ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน)   
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. 

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

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

334 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เพือ่ธุรกจิหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น)  
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

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

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

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

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) (เพือ่รบัฝากทรพัยส์นิ)   
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์  (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. 

340 
ธนาคาร เจพมีอรแ์กน เชส (เพือ่คา้ตราสารหนี้)  
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 
ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน)  
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC CO.,LTD. 

343 
ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน)  
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 

320 
ธนาคารดอยซ์แบงก ์เอจ ีสาขากรุงเทพฯ - เพือ่รบัฝากทรพัยส์นิ  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - 
CUSTODY SERVICES   

345 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
 THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

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

 


