ใบจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)

เลขที่ใบจอง………………........................................................
(สำหรับผู้จองซื ้อที่เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (“TAKUNI”))
แบบ ก.
กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญของบริษัทให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ TAKUNI จำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่ำตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บำท โดยรำคำเสนอขำยสุดท้ ำย (Final Price) จะประกำศให้ ทรำบต่อไป
วันที่จองซื ้อ
 8 มกรำคม 2562
 9 มกรำคม 2562
 10 มกรำคม 2562
เรียน คณะกรรมการบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ข้ อมูลผู้จองซือ้ หุ้น โปรดกรอกข้ อความในช่ องด้ านล่ างนีใ้ ห้ ครบถ้ วน ชัดเจน ตัวบรรจง

** กรอกใบจองซือ้ 1 ใบ ต่ อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่ านัน้
**

ข้ ำพเจ้ ำ (โปรดระบุประเภทผู้จองซื ้อหุ้น)
 บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย เลขประจำตัวประชำชน
 นิติบคุ คลสัญชำติไทย เลขทะเบียนนิติบคุ คล ...........………………….............…………………...………

 บุคคลธรรมดำสัญชำติตำ่ งด้ ำว เลขที่ใบต่ำงด้ ำว/หนังสือเดินทำง .............................................................................................................
 นิติบคุ คลสัญชำติตำ่ งด้ ำว เลขทะเบียนนิติบคุ คล .....................................................................................................................................

ชื่อ  นำย  นำง  นำงสำว  นิติบคุ คล  อื่นๆ(ระบุ) ................................................................................................................................................................ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (10 หลัก) ………..................……..…………………………….
บ้ ำนเลขที่ ....................................................หมูท่ ี่................................ตรอก/ซอย……………….........................................................ถนน...................................................................แขวง/ตำบล...........................................................................................
เขต/อำเภอ……………….………...………....…………………….……..จังหวัด …………………………………………….………….…..รหัสไปรษณีย์..……………..………………………โทรศัพท์.……………………………………………….…….………….….
อีเมล์……………………………….…………………………………………………...…………..สัญชำติ…………………………………………….……………………………...…………….อำชีพ………………………………………………………………….……
วัน/เดือน/ปี เกิด (ปี ค.ศ.) (วันจดทะเบียนนิติบคุ คล)…………………………………….……….เลขประจำตัวผู้เสียภำษี …………………….………………ประเภทของกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย  ไม่หกั ภำษี ณ ที่จ่ำย  หักภำษี ณ ที่จ่ำย
มีควำมประสงค์ขอจองซือ้ และขอให้ จดั สรรหุ้นสำมัญบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ดังนี ้
วิธีการจองซือ้
จานวนหุ้นที่จองซือ้ (หุ้น)
ราคาเสนอขาย (บาทต่ อหุ้น)
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ (บาท)
จานวนเงิน (ตัวอักษร)
จองซือ้ ตามสิทธิทงั ้ จานวน

ช่ วงราคาเบือ้ งต้ น 3.60 – 4.10
โดยราคาจองซือ้ คือราคาเสนอขายสุดท้ าย
จองซือ้ น้ อยกว่ าสิทธิ
(Final Price) ซึ่งจะแจ้ งภายหลัง
หำกข้ ำพเจ้ ำได้ รับกำรจัดสรรหุ้นดังกล่ำวแล้ ว ข้ ำพเจ้ ำตกลงให้ ดำเนินกำรดังต่อไปนี:้ (ผู้จองซื ้อหุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่ำนัน)
้
 กรณีที่มบี ญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์: ให้ ฝำกใบหุ้นสำมัญตำมจำนวนที่ได้ รับกำรจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝำก” และดำเนินกำรให้ บริษัท…………………………………………………………………………..…..
………………………………………………………………...…….…..สมำชิกผู้ฝำกเลขที่………………………………………….………………….…………….นำหุ้นเข้ ำฝำกไว้ กบั บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้ ำบัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์
ชื่อ……………………………………………………………………….………………………………….....……………เลขที่………………………..……………………………….……………..…………ซึ่งข้ ำพเจ้ ำมีอยู่กบั บริษัทนัน้ (ชื่อผู้จองซื ้อต้ องตรงกับชื่อบัญชี
ซื ้อขำยหลักทรัพย์ มิฉะนันบริ
้ ษัทขอสงวนสิทธิดำเนินกำรตำมข้ อ (1) ด้ ำนล่ำง โดยกำรนำหุ้นสำมัญที่ได้ รับกำรจัดสรรเข้ ำบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ ำพเจ้ ำ)
 กรณีที่ไม่มีบญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์:
 (1) ให้ ฝำกใบหุ้นสำมัญตำมจำนวนที่ได้ รบั จัดสรรนันไว้
้ ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” และนำหุ้นเข้ ำฝำกไว้ กบั บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยนำเข้ ำบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600
เพื่อข้ ำพเจ้ ำ (กำรขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในภำยหลังผู้จองซื ้อหุ้นจะต้ องเสียค่ำธรรมเนียมตำมที่บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด) และข้ ำพเจ้ ำได้ ทำกำรกรอกแบบฟอร์มตำมข้ อกำหนดของ FATCA เป็นที่เรียบร้ อยแล้ ว
 (2) ให้ ออกใบหุ้นสำมัญตำมจำนวนที่ได้ รับจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อของข้ ำพเจ้ ำและจัดส่งใบหุ้นให้ ข้ำพเจ้ ำตำมชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ ข้ำงต้ นทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้ ำพเจ้ ำยินดีมอบหมำยให้ บริษัทดำเนินกำรใดๆ เพื่อทำให้ กำรจัดทำใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้น
ให้ แก่ข้ำพเจ้ ำภำยใน 15 วันทำกำร นับจำกวันปิ ดกำรจองซื ้อหุ้น
พร้ อมกันนี ้ ข้ ำพเจ้ ำจะต้ องยื่นใบจองซื ้อนี ้ พร้ อมเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อและหลักฐำนกำรชำระเงินค่ำจองซื ้อหุ้น ณ สำนักงำน บมจ. หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) เลขที่ 87/2 อำคำรซีอำร์ซีทำวเวอร์ ชันที
้ ่ 18 ออลซีซนั่ ส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 เท่ำนัน้ โดยใช้ แบบฟอร์ม Bill Payment ที่กำหนด โดย (ในกรณีที่สง่ เงินค่ำจองซื ้อหุ้นเป็นเช็ค แค็ชเชียร์ เช็ค และดร๊ ำฟท์ จะต้ องสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหำนครภำยใน 1 วันทำกำร)
 เงินโอนเข้ ำ “บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) เพื่อจองซื ้อหุ้น” โดยใช้ แบบฟอร์ม Bill Payment ที่กำหนด หรือ
 เช็ค / แค็ชเชียร์เช็ค / ดร๊ ำฟท์ โดยสัง่ จ่ำย “บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) เพื่อจองซื ้อหุ้น” และกรอกรำยละเอียดตำมแบบฟอร์ม Bill Payment
เลขที่เช็ค……………………………………...…………….…….…....วันที่……………………………………………..……………..……….…ธนำคำร………………………………….……………..………สำขำ………………………………….……………………
ในกำรจองซื ้อหุ้นครัง้ นี ้ ข้ ำพเจ้ ำ  ได้ รับหนังสือชี ้ชวน ในรูปแบบ ( หนังสือ  ซีดีรอม  อีเมล์)

 ไม่ประสงค์จะรับหนังสือชี ้ชวน

 ได้ รับข้ อมูลสรุป (รวมทังผู
้ ้ ไม่ได้ ใส่เครื่องหมำยใดๆ)

ในกรณีที่จำนวนเงินที่จะใช้ ในกำรชำระค่ำจองซื ้อ ตั ้งแต่ 100,000 บำทขึ ้นไป โปรดระบุ ผู้ได้ รับผลประโยชน์ที่แท้ จริ ง * ตำมประเภทของผู้จองซื ้อ
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อเป็ นบุคคลธรรมดำ  ตนเอง  บุคคลอื่น โปรดระบุ……………………………………………………………………………………..………ในกรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นนิติบุคคล โปรดระบุ………………………………..……………………………………………...……………….…….
*ผู้ได้ รับผลประโยชน์ที่แท้ จริง หมำยถึง บุคคลธรรมดำผู้เป็ นเจ้ ำของที่แท้ จริงหรือ มีอำนำจควบคุมกำรทำธุรกรรมของลูกค้ ำ หรือบุคคลที่ลกู ค้ ำทำธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้ อำนำจควบคุมนิติบุคคลหรือผู้ที่มีกำรตกลงกันทำงกฎหมำยตำมกฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีตรวจสอบเพื่อทรำบ
ข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ ำที่เกี่ยวข้ อง
ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำ ข้ ำพเจ้ ำมิใช่บุคคลที่ถกู ห้ ำมมิให้ จดั สรรหุ้นให้ ตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน ทั ้งนี ้ ข้ ำพเจ้ ำเข้ ำใจและยอมรับว่ ำ หำกข้ ำพเจ้ ำเข้ ำข่ำยเป็ นบุคคลตำมที่ระบุไว้ ในข้ ำงต้ น ข้ ำพเจ้ ำจะไม่มีสทิ ธิในกำรจองซื ้อหุ้นครัง้ นี ้ เว้ นแต่เป็ นกำรจัดสรรหุ้นที่เหลือจำกกำรจองซื ้อของผู้จอง
ซื ้อหุ้นทั ้งหมดเท่ำนั ้น
ทั ้งนี ้ กำรจองซื ้อและกำรชำระเงินโดยผู้จองซื ้อหุ้นต้ องเป็ นไปตำมเงื่อนไขตำมที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อกำรออกและเสนอขำยหุ้นครั ้งนี ้ ผู้จองซื ้อหุ้นตกลงและรับทรำบว่ำผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ มีสทิ ธิปฏิเสธไม่รับกำรจองซื ้อหำกผู้จองซื ้อหุ้นกระทำผิดเงื่อนไขดังกล่ำว และข้ ำ พเจ้ ำยินยอมและตก
ลงว่ำจะรับซื ้อหุ้นสำมัญจำนวนดังกล่ำวหรือในจำนวนตำมที่ผ้ จู ัดจำหน่ำยจัดสรรให้ และจะไม่ยกเลิกกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญนี ้ และยินยอมรับเงินคืนในกรณีที่ผ้ จู ัดจำหน่ำยปฏิเสธกำรจองซื ้อ ข้ ำพเจ้ ำยินยอมผูกพันตนเองตำมเงื่อนไข ข้ อกำหนดและข้ อควำมใดๆ ในหนังสือชี ้ชวน รวมทั ้งในหนังสือบริคณห์
สนธิและข้ อบังคับของบริษัทที่มีอยู่แล้ วในขณะนี ้ และ/หรือซึง่ จะแก้ ไขเพิ่มเติมต่อไปในภำยหน้ ำด้ วย
ข้ ำพเจ้ ำตกลงและยินยอมให้ สถำบันกำรเงิน (รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ นิติบคุ คลอื่นใด) ที่ข้ำพเจ้ ำมีกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงิน สำมำรถเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับกำรแสดงตน และ/หรื อ กำรระบุตวั ตนของข้ ำพเจ้ ำรวมถึงข้ อมูลเกี่ยวกับผู้รับประโยชน์ที่แท้ จริงของข้ ำพเจ้ ำ ให้ แก่ผ้ จู ัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์ ทั ้งนี ้ เพื่อปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้ วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินที่เกี่ยวข้ อง
X ลงชื่อ ………………………………………………………………..……ผู้จองซื ้อ
การลงทุนในหุ้นย่ อมมีความเสี่ยง และผู้จองซื้อควรอ่ านหนังสือชี้ชวนหรือข้ อมูลสรุปอย่ างรอบคอบก่ อนตัดสินใจจองซื้อหุ้น
(……………...……………………………………………....……..)
การประเมินความสามารถในการรั บความเสี่ยง (Suitability Test)
1. ข้ ำพเจ้ ำได้ ผ่ำนกำรทำแบบประเมิน Suitability Test จำกบริษัทหลักทรัพย์ของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์หรือจำกบริษัทหลักทรัพย์อื่น มำแล้ วภำยในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี และรับทรำบระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ ของข้ ำพเจ้ ำแล้ ว
2. ข้ ำพเจ้ ำรับทรำบระดับควำมเสี่ยงของหุ้นสำมัญที่ข้ำพเจ้ ำจะจองซื ้อนี ้จำกผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์แล้ ว
3. ข้ ำพเจ้ ำได้ ผ่ำนขั ้นตอนกำรดำเนินกำรทำควำมรู้จกั ลูกค้ ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้ ำ KYC/CDD และผ่ำนกำรศึกษำข้ อมูลในเอกสำรสรุปข้ อมูลสำคัญของหลักทรัพย์หรือหนังสือชี ้ชวนเป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว
ทั ้งนี ้ หำกผลกำรประเมิน Suitability Test ของข้ ำพเจ้ ำตำมข้ อที่ 1 ข้ ำงต้ นหรือผลประเมินลงทุนในหุ้นสำมัญครั ้งนีอ้ อกมำว่ำ ข้ ำพเจ้ ำไม่เหมำะสมกับกำรจองซื ้อหุ้นในครั ้งนี ้ ข้ ำพเจ้ ำยังยืนยันและประสงค์ที่จะจองซื ้อหุ้นสำมัญในครั ้งนี ้ และได้ ลงลำยมือชื่อเพื่อยืนยันในฐำนะผู้จองซื ้อด้ ำนล่ำง โดย
ข้ ำพเจ้ ำรับทรำบว่ำ กำรลงทุนในหุ้นสำมัญครั ้งนี ้ไม่เหมำะสมกับระดับควำมเสีย่ งที่ข้ำพเจ้ ำยอมรับได้ ตำมผลประเมิน Suitability Test ดังนั ้น หำกเกิดควำมเสียหำยใดๆ จำกกำรลงทุนในหุ้นสำมัญนี ้ต่อไปในอนำคต บริษัทและผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ไม่มีหน้ ำที่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั ้งสิ ้น
X ลงชื่อ ………………………………………………………………..……ผู้จองซื ้อ
ผู้จัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายสามารถปฏิเสธการจองซื้อในกรณีที่ผ้ ลู งทุนทั่วไปยังไม่ มีประวัตกิ ารทาและไม่ ยนิ ยอมทา Suitability Test
(………………………………………………....…………....……..)
หรือผู้ลงทุนรับความเสี่ยงตาม Suitability Test ได้ ต่ากว่ าหุ้นสามัญนี้ และไม่ ลงนามยอมรับความเสี่ยงของหุ้นสามัญนี้
เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ท่ ปี ระสงค์ นาหลักทรัพย์ ฝากเข้ าบัญชีผ้ อู อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่ านัน้

 บุคคลธรรมดา : ที่อยู่ถำวรเลขที่ .................................... หมู่ที่ ............................ ตรอก/ซอย......................................................... ถนน ................................................................. แขวง/ตำบล ............................................................... เขต/อำเภอ ...........................................................
จังหวัด/State/Region ........................................................... ประเทศ ................................................................... รหัสไปรษณีย์/Postal ........................................................ สถำนที่เกิด (จังหวัด/ประเทศ) ....................................................... สัญชำติที่สอง(ถ้ ำมี) .............................................

 นิติบุคคล : ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั ้งบริษัท ........................................................................................................................ สถำนะของนิติบคุ คลตำม FATCA (FATCA STATUS) (ตำมแบบสอบถำมในเอกสำรแนบ)
- กรณีสถำนะของนิติบุคคลตำม FATCA เป็ น Passive NFFE โปรดระบุ % กำรถือครองของผู้ถือหุ้นชำวสหรัฐ ........................................... กรณีสถำนะของนิติบคุ คลตำม FATCA เป็ น PFFI หรือ RDCFFI โปรดระบุหมำยเลข GIIN .................................................................................................
ข้ ำพเจ้ ำมีควำมประสงค์ฝำกหลักทรัพย์ เข้ ำไว้ ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำข้ อควำมตำมที่ระบุไว้ ข้ำงต้ นเป็ นควำมจริง หำกกำรฝำกหลักทรัพย์เข้ ำบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ก่อให้ เกิดควำมเสียหำยใดๆ ขึ ้นแก่บริษัท ศูนย์ รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ว่ำด้ วยประกำร
ใดๆ ข้ ำพเจ้ ำยอมรับผิดและชดใช้ ค่ำเสียหำยให้ แก่บริษัท ศูนย์ รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จนครบถ้ วน นอกจำกนี ้ ข้ ำพเจ้ ำรับทรำบว่ำบริษัท ศูนย์ รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด อำจเปิ ดเผยข้ อมูลที่ปรำกฎในเอกสำรนี ้ให้ แก่กรมสรรพำกรหรือหน่วยงำนอื่นที่มีอำนำจตำมกฏหมำย
รวมทั ้งหน่วยงำนที่มีข้อตกลงกับบริษัท ศูนย์ รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในกำรขอเรี ยกดูข้อมูลดังกล่ำว



หลักฐานการรับฝากการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้ อความในส่ วนนีด้ ้ วย)
วันที่จองซื ้อ
 8 มกรำคม 2562
 9 มกรำคม 2562
 10 มกรำคม 2562
เลขที่ใบจอง............................................................................................................................................................
ผู้จดั จำหน่ำย บมจ. หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) ได้ รับเงินจำก (ชื่อตำมใบจอง).................................................................................... เพื่อจองซื ้อหุ้นสำมัญ ( ตำมสิทธิทงจ
ั ้ ำนวน  น้ อยกว่ำสิทธิ) รวมจำนวนหุ้น ......................................................หุ้น
เพื่อจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน ......................................................................................................หุ้น ในรำคำหุ้นละ ............... บำท รวมเป็ นเงิน.........................................................................................................................................บำท
โดยชำระเป็ น  เงินโอน
 เช็ค
 แคชเชียร์ เช็ค
 ดร๊ ำฟท์
เลขที่เช็ค.....……………………………...................................วันที่…………………….………….….ธนำคำร……………………………….…………..สำขำ……………..…………..…………………..โดยสัง่ จ่ำย……………….……………………..……………..
 ฝำกใบหุ้นในนำม “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝำก” เลขที่สมำชิกผู้ฝำก………………………………………..…………บัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์เลขที่………………………………………..……………………….…………………….
 ฝำกใบหุ้นในนำม “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” โดยเข้ ำบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ ำพเจ้ ำ
 ออกใบหุ้นในนำมผู้จองซื ้อ ภำยใน 15 วันทำกำร นับจำกวันปิ ดกำรจองซื ้อหุ้น
เจ้ ำหน้ ำที่ผ้ รู ับมอบอำนำจ........................................................................................................................................
หมำยเหตุ :

หำกผู้จองซื ้อประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ให้ ไว้ โปรดแจ้ งกำรแก้ ไขต่อนำยทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปที่ฝ่ำยปฏิบตั ิกำรหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดำภิเษก ดินแดง กรุ งเทพมหำนคร 10400 โทร 02-009-9999

รายชื่อสมาชิกผู้ฝากหลักทรั พย์ กับศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด
BROKER
ผู้ฝำกเลขที่

ผู้ฝำกเลขที่

ชื่อบริ ษัท

ชื่อบริ ษัท

002

บริ ษัทหลักทรัพย์ทสิ โก้ จำกัด

032

บริ ษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด

003

บริ ษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)

034

บริ ษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

004

บริ ษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จำกัด

038

บริ ษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน)

005

บริ ษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ ำส์ จำกัด (มหำชน)

048

บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ ำ จำกัด (มหำชน)

006

บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน)

050

บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด

007

บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

051

บริ ษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด

008

บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

052

บริ ษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด

010

บริ ษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด

200

บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

011

บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน)

211

บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

013

บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

213

บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด

014

บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)

221

บริ ษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ชนั่ พำร์ ทเนอร์ จำกัด (มหำชน)

015

บริ ษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด

224

บริ ษัทหลักทรัพย์บวั หลวง จำกัด (มหำชน)

016

บริ ษัทหลักทรัพย์ธนชำต จำกัด (มหำชน)

225

บริ ษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด

019

บริ ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ ำ (ประเทศไทย) จำกัด

229

บริ ษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์ แกน (ประเทศไทย) จำกัด

022

บริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นิตี ้ จำกัด

230

บริ ษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

023

บริ ษัทหลักทรัพย์ไทยพำณิชย์ จำกัด

244

บริ ษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด

026

บริ ษัทหลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

247

บริ ษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด

027

บริ ษัทหลักทรัพย์ อำร์ เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

248

บริ ษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

029

บริ ษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหำชน)

924

บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน)

030

บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
SUB-BROKER

236

ธนำคำร ทิสโก้ จำกัด (มหำชน)

243

บริ ษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหำชน)

242

บริ ษัทหลักทรัพย์ ซิตี ้คอร์ ป (ประเทศไทย) จำกัด

245

ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน)

CUSTODIAN
301

ธนำคำรซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)

329

ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)

302

ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)

330

ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้งคอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (เพื่อตรำสำรหนี ้)

303

ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) - ผู้รับฝำกทรัพย์สนิ

334

บริ ษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหำชน) (คัสโตเดี ้ยน)

304

ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด

336

ธนำคำรเกียรตินำคิน จำกัด (มหำชน)

305

ธนำคำรกรุ งไทย จำกัด (มหำชน)

337

ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)

308

ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)

339

ธนำคำร ทิสโก้ จำกัด (มหำชน) (เพื่อรับฝำกทรัพย์สนิ )

312

ธนำคำรสแตนดำร์ ดชำร์ เตอร์ ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)

340

ธนำคำร เจพีมอร์ แกน เชส (เพื่อค้ ำตรำสำรหนี ้)

316

ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหำชน)

343

ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)

320

ธนำคำรดอยซ์แบงก์ เอจี สำขำกรุ งเทพฯ - เพื่อรับฝำกทรัพย์สนิ

345

ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน)

328

ธนำคำรกรุ งศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน)

425

ธนำคำรกรุ งไทย จำกัด (มหำชน) (เพื่อลูกค้ ำ)

