
   

                                                                                                 เลขทีใ่บจอง................................................................. 
ใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ บริษทั เจเอเอส แอสเซท็ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”)  

การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ ในอตัราสว่น 1.2 หุน้สามญัเดมิ มสีทิธซิื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนได ้1 หุน้  
 จ านวนไมเ่กิน 400,705,844 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.06  บาท  

ควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั ครัง้ที่ 1 (J-W1) โดยไม่คดิมลูค่าใบส าคญัแสดงสทิธ ิ  

 วนัท่ีจองซือ้     27 พฤษภาคม 2562   28 พฤษภาคม 2562   29 พฤษภาคม 2562   30 พฤษภาคม 2562   31 พฤษภาคม 2562 
ข้อมลูผูจ้องซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จ ากดั (มหาชน)  โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถ้วน ชดัเจน ตวับรรจง 

ขา้พเจา้ (โปรดระบุประเภทผูจ้องซื้อหุน้)  
 บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย  เลขประจ าตวัประชาชน……………………………………………………….. 
 นิตบุิคคลสญัชาตไิทย         เลขทะเบยีนนิตบุิคคล…………………………………………………………       

 บุคคลธรรมดาสญัชาตต่ิางดา้ว  เลขทีใ่บต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง  .................................................... 
 นิตบุิคคลสญัชาตต่ิางดา้ว    เลขทะเบยีนนิตบุิคคล………………………………….....….………..……. 

ชื่อ    นาย   นาง   นางสาว   นิตบุิคคล............................................................................................................................. .............................................................................................................................. 
ทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิต่อได ้ บา้นเลขที.่................................... หมู่ที.่................... ตรอก/ ซอย...................................................................................... ถนน................................ ...................................................................  
แขวง/ต าบล............................................................ ............ เขต/ อ าเภอ................................................................................ จงัหวดั ....................................................................รหสัไปรษณีย์ .....................................  
โทรศพัท.์...............................................................   โทรศพัทเ์คลื่อนที.่.........................................................  อเีมล์....................................................................................สญัชาต ิ..........................................................  
อาชพี ...................................................................... วนัเกดิ /วนัจดทะเบยีนนิตบุิคคล (วว/ดด/ปป) (ค.ศ.)..................../........................./.................เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี......................................................................  
มคีวามประสงคข์อจองซื้อและขอใหจ้ดัสรรหุน้สามญัของบรษิทัฯ ดงันี้  (อตัราส่วน 1.2 หุ้นสามญัเดิม มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนได้ 1 หุ้น ท่ีราคาหุ้นละ 1.06  บาท ผูจ้องซ้ือไม่จ  าเป็นต้องกรอกข้อมูลการจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ) 

ประเภทการจองซื้อ สทิธกิารจองซื้อ (หุน้) จ านวนหุน้ทีจ่องซื้อ (หุน้) ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุน้) รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ (บาท) จ านวนเงนิ (ตวัอกัษร) 

 จองซื้อน้อยกวา่สทิธ ิ   1.06   
 จองซื้อตามสทิธทิัง้จ านวน   1.06   
 จองซื้อเกนิสทิธ ิ   1.06   
หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้ดงักล่าวแล้ว ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี้:  (ผูจ้องซื้อหุน้โปรดเลือกวธิใีดวธิหีนึ่งเท่านัน้) 
 ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่ผูฝ้าก” และด าเนินการใหบ้รษิทั………..……………………..……………………….……………… 

สมาชกิผูฝ้ากเลขที ่……………….. น าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเขา้บญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์  เลขที ่...……………………………………………….……………..………. 
ชื่อ …………………………………………………………................……………ซึ่งขา้พเจา้มอียู่กบับรษิทันัน้ (ชื่อผูจ้องซื้อตอ้งตรงกบัชื่อบญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์ มฉิะนัน้จะด าเนินการออกใบหุน้ในชื่อผูจ้องซื้อแทน)  

 ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยน าเขา้บญัชขีอง
บรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขที ่600 เพื่อขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรพัย์ในภายหลงัผูจ้องซื้อหุน้จะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามอตัราทีบ่รษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด)  

 ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจ านวนทีไ่ดร้บัจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อของขา้พเจา้และจดัส่งใบหุน้ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนใหข้า้พเจา้ตามชื่อทีอ่ยู่ทีป่รากฏในสมุดทะเบยีน ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที่ 3 
พฤษภาคม 2562 โดยขา้พเจา้ยินดมีอบหมายให้บรษิทัด าเนินการใดๆ เพื่อท าให้การจดัท าใบหุน้และส่งมอบใบหุน้ใหแ้ก่ขา้พเจา้ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซื้อหุน้ 

พรอ้มกนันี้ ขา้พเจา้ขอส่งเงนิคา่จองซื้อหุน้สามญัดงักล่าวโดย    เงนิโอน              แคชเชยีรเ์ชค็    เชค็   ดร๊าฟท ์              
เลขทีเ่ชค็.………………………….......……….............. วนัที…่……………………………........... ..ธนาคาร ……….………….......…………………………….………  สาขา …………………….…….……………………… 

โดยสัง่จ่าย  “บริษทัหลกัทรพัย์ เอเซีย พลสั จ ากดั เพื่อจองซ้ือหลกัทรพัย์” เลขทีบ่ญัช ี142-310060-9 ประเภทบญัชกีระแสรายวนั ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขาสาทร  
ในกรณีทีข่า้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนไม่ครบเตม็ตามจ านวนหุน้ทีจ่องซื้อ หรอืไม่ไดร้บัการจดัสรร หรอืไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามจ านวนหุน้สามญัเพิม่ทุนในส่วนทีจ่องซือ้เกนิสทิธ ิขา้พเจา้ตกลงใหบ้รษิทั 
ด าเนินการคนืเงนิค่าจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนสว่นทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรหรอืไดร้บัการจดัสรรไม่ครบ โดยไม่มดีอกเบีย้ และไม่มคี่าเสยีหายใดๆ  ภายใน 10 วนัท าการนบัแต่วนัสิน้สุดก าหนดระยะเวลาจองซื้อและช าระเงนิค่า
จองซื้อ 
 โอนเขา้บญัชธีนาคาร ……………………………………. เลขทีบ่ญัช.ี………………............... สาขา………………….. ..ซึ่งชื่อบญัชเีป็นชื่อของขา้พเจา้  
  จ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามขา้พเจา้และจดัส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีป่รากฏ ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้วนัที ่3 พฤษภาคม 2562   

ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนตามจ านวนดงักล่าวและจะไม่ยกเลกิการจองซื้อหุน้เพิม่ทุนนี้หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซื้อหุน้สามัญเพิม่ทุนที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซื้อที่ถูกต้องเรียบร้อย
พรอ้มช าระค่าจองซื้อ หรอืหากแคชเชยีร์เชค็/เชค็/ดร๊าฟท์ ทีส่ัง่จ่ายแลว้นัน้ไม่ผ่านการเรยีกเกบ็ภายในวนัท าการถดัไป นับแต่วนัทีช่ าระเงนิหรอืส่งมอบ ใหถ้อืว่าขา้พเจา้สละสทิธใินการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนดังกล่าวโดยไม่มีเง ื่อนไขและไม่สามารถ
เพกิถอนได ้ขา้พเจา้ไดศ้กึษาขอ้มูลทัง้หมดทีเ่กี่ยวกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในสารสนเทศการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน และยนิยอมผูกพนัตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขในสารสนเทศดงักล่าว และทีจ่ะไดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิในภายหลงัอกีดว้ย 

 

การประเมนิความสามารถในการรบัความเสี่ยง (Suitability Test) 
1.  ขา้พเจา้ได้ผ่านการท าแบบประเมนิ Suitability Test มาแลว้ และรบัทราบระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้ของขา้พเจ้าแลว้ 
2.  ขา้พเจา้รบัทราบระดบัความเสีย่งของหุน้สามญัทีข่า้พเจา้จะจองซื้อนี้จากผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายแลว้  
ทัง้นี้ หากผลการประเมนิ Suitability Test ของขา้พเจา้ออกมาว่า ขา้พเจา้ไม่เหมาะสมกบัการจองซื้อหุน้ในครัง้นี้ ขา้พเจา้ยงัยนืยนัและประสงค์ทีจ่ะจองซื้อหุน้สามญัในครัง้นี้ และไดล้งลายมอืชือ่เพือ่ยนืยนัในฐานะผู้จองซื้อด้านล่าง โดยขา้พเจ้ารับทราบ
ว่า การลงทุนในหุน้สามญัครัง้นี้ไม่เหมาะสมกบัระดบัความเสีย่งทีข่า้พเจา้ยอมรบัไดต้ามผลประเมนิ Suitability Test ดงันัน้ หากเกดิความเสยีหายใดๆ จากการลงทุนในหุน้สามญันี้ต่อไปในอนาคต บริษัทและบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด ไม่มี
หน้าทีต่อ้งรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น 
บริษัทฯ และ บริษัทหลกัทรพัย์ เอเซีย พลสั จ ากดั สามารถปฏิเสธการจองซ้ือในกรณีท่ีผูล้งทุนทัว่ไปยังไม่มีประวติัการท าและไม่ยินยอมท า  
Suitability Test หรอืผูล้งทุนรบัความเส่ียงตาม Suitability Test ได้ต า่กว่าหุ้นสามญัน้ี และไม่ลงนามยอมรบัความเส่ียงของหุ้นสามญัน้ี 

 

หลกัฐานการรบัฝากการจองซื้อหุ้นสามญั บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) (ผูจ้องซื้อ โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย)  

วนัท่ีจองซือ้    27 พฤษภาคม 2562   28 พฤษภาคม 2562   29 พฤษภาคม 2562    30 พฤษภาคม 2562   31 พฤษภาคม 2562    เลขทีใ่บจอง............................................................................... 
บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเซยี พลสั จ ากดั ไดร้บัเงนิจาก (ชื่อตามใบจอง)...................................................... ..................................................................................................... ...........................................................    
เพื่อจองซื้อหุน้สามญัของบรษิทั   (  น้อยกว่าสทิธ ิ  ตามสทิธทิัง้จ านวน    เกนิสทิธ)ิ จ านวน...................................หุน้ ในราคาหุ้นละ 1.06 บาท รวมเป็นเงนิ....................................................................... บาท  
โดยช าระเป็น   เงนิโอน  แคชเชยีรเ์ชค็    เชค็   ดร๊าฟท ์      
เลขทีเ่ชค็........................................................................ วนัที ่ ...................................................................ธนาคาร ............................................................................สาขา .................................................................... 

 โดยหากผูจ้องซื้อไดร้บัการจดัสรรหุน้ดงักล่าว ผู ้จองซื้อใหด้ าเนินการ : 
 ฝากใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่ผูฝ้าก” เลขทีส่มาชกิผู ้ฝาก.......................................บญัชซีื้อขายหลกัทรัพย์เลขที ่............................................................................................................................. 

 ฝากใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” โดยเขา้บญัชขีองผูอ้อกหลกัทรัพย์ สมาชกิเลขที่ 600 เพือ่ขา้พเจา้  
 ออกใบหุน้ในนามผูจ้องซื้อ และส่งมอบภายใน 15 วนัท าการ นับจากวนัปิดการจองซื้อหุน้  

ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน หรอืไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนไม่ครบเตม็ตามจ านวนหุน้ทีจ่องซื้อ หรือไม่ไดร้บัการจดัสรร หรอืไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามจ านวนหุน้สามญัเพิม่ทุนในส่วนที่จองซื้อเกินสิทธิ ขา้พเจ้าตกลง
ใหบ้รษิทัด าเนินการคนืเงนิค่าจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรหรอืไดร้บัการจดัสรรไม่ครบ โดยไม่มดีอกเบี้ย และไม่มคี่าเสยีหายใดๆ ภายใน 10 วนัท าการนับแต่วนัสิ้นสุดก าหนดระยะเวลาจองซื้อและช าระเงินค่าจองซื้อ ดังนัน้ (ผู ้จอง
ซื้อหุน้โปรดเลอืกวธิใีดวธิหีนึ่งเท่านัน้) 

 โอนเขา้บญัชธีนาคาร ………………………………. เลขทีบ่ญัช.ี………………............... สาขา……………………………..ซึง่ชือ่บญัชเีป็นชือ่ของขา้พเจา้  
 จ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามขา้พเจ้าและจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามทีอ่ยู่ทีป่รากฏ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถ้อืหุน้วนัที ่3 พฤษภาคม 2562   

เจา้หนา้ทีผู่ร้บัมอบอ านาจ............................................................................................  
หมายเหต ุ:  หากผู้จองซื้อประสงคจ์ะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ใหไ้ว้ โปรดแจ้งการแกไ้ขตอ่นายทะเบยีนโดยตรง และจดัส่งไปที่ฝ่ายปฏบิตักิารหลกัทรพัย์ บริษัท ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เลขที่ 93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2009-9000  
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ผูฝ้ากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษทั 
Company Name 

ผูฝ้ากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษทั 
Company Name 

BROKER 
002 บรษิทัหลกัทรพัย์ทสิโก ้จ ากดั   

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 
032 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั   

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
003 บรษิทัหลกัทรพัย์ คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั  (มหาชน) 

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  
034 บรษิทัหลกัทรพัย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
004 บรษิทัหลกัทรพัย์ ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั   

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
038 บรษิทัหลกัทรพัย์ เออซีี จ ากดั (มหาชน) 

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
005 บรษิทัหลกัทรพัย์ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
048 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
006 บรษิทัหลกัทรพัย์ ภทัร จ ากดั  (มหาชน) 

PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
050 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเอสแอล จ ากดั 

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 
007 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซีจเีอส-ซีไอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

CGS-CIMB SECURITIES (Thailand) COMPANY LIMITED 
051 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 

SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 
008 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเชยี พลสั จ ากดั  

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 
052 บรษิทัหลกัทรพัย์ จเีอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั 

GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) PCL. 
010 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรร์ลิ ลินช ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED  
200 บรษิทัหลกัทรพัย์ เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD. 
011 บรษิทัหลกัทรพัย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
211 บรษิทัหลกัทรพัย์ ยูบเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

UBS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
013 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
213 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเชยี เวลท ์จ ากดั 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 
014 บรษิทัหลกัทรพัย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)  

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
221 บรษิทัหลกัทรพัย์ เมอรช์ ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน) 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PCL. 
015 บรษิทัหลกัทรพัย์ แอพเพลิ เวลธ ์จ ากดั 

APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED  
224 บรษิทัหลกัทรพัย์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
016 บรษิทัหลกัทรพัย์ธนชาต จ ากดั  (มหาชน)  

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
225 บรษิทัหลกัทรพัย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั  

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
019 บรษิทัหลกัทรพัย์ หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
229 บรษิทัหลกัทรพัย์ เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั  

JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
022 บรษิทัหลกัทรพัย์ ทรนีิตี ้จ ากดั 

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 
230 บรษิทัหลกัทรพัย์ โกลเบล็ก จ ากดั 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 
023 บรษิทัหลกัทรพัย์ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 
244 บรษิทัหลกัทรพัย์ แมคควอร ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
026 บรษิทัหลกัทรพัย์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)      

UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
247 บรษิทัหลกัทรพัย์ เครดติ สวสิ  (ประเทศไทย) จ ากดั 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
027 บรษิทัหลกัทรพัย์ อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
248 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคท ีซีมโิก ้จ ากดั 

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 
029 บรษิทัหลกัทรพัย์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
924 บรษิทัหลกัทรพัย์ ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
030 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
  

SUB-BROKER 
236 ธนาคาร ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
243 บรษิทัหลกัทรพัย์ เพื่อธุรกจิหลกัทรพัย์ จ ากดั (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
242 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซิตีค้อรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
CUSTODIAN 

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

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

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

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

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

334 บรษิทัหลกัทรพัย์ เพื่อธุรกจิหลกัทรพัย์ จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรช ัน่ 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 COMPANY LIMITED 

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

308 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
KASIKORN BANK 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 (เพื่อคา้ตราสารหนี้) 
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 ธนาคารไอซีบซีี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PLC. 

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

320 ธนาคารดอยซ์แบงก ์เอจ ีสาขากรุงเทพฯ - เพื่อรบัฝากทรพัย์สนิ  
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) (เพื่อลูกคา้) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

 


