หน่วยทรัสต์ของ FTREIT มีความเสี่ยงอยู่ในระดับ 8

ใบจองซือ้ สาหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ FTREIT ที่มีสิทธิจองซือ้
เลขทะเบียนผูถ้ ือหน่วยเลขที่

ใบจองซือ้ เลขที่

ใบจองซือ้ 1 ใบ ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถ้ ือหน่วยเท่านัน้

ต้นฉบับสาหรับผูจ้ องซือ้ (สาเนาอย่างละ 1 ชุดสาหรับผูเ้ สนอขาย และผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย)

ใบจองซือ้ หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (“FTREIT”)
การเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจานวนไม่เกิน 241,000,000 หน่วยทรัสต์ แก่ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของ FTREIT ตามวันกาหนดรายชื่อ (Record Date) วันที่ 23 ธันวาคม 2563
ตามสัดส่วน 1 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 0.0854 หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายของ FTREIT ในราคาเสนอขาย 11.70 บาทต่อหน่วยทรัสต์
เรียน บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จากัด (“ผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์”)
วันที่จองซือ้
14 15
18
19 20 มกราคม 2564
ข้อมูลผู้จองซือ้ หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ด้วยตัวบรรจง
ข้าพเจ้า (โปรดระบุประเภทผูจ้ องซือ้ หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในครัง้ นี)้
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
เลขบัตรประจาตัวประชาชน
 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
เลขที่หนังสือเดินทาง ..................................................................
 นิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย
เลขทะเบียนนิติบุคคล .....................................................................  นิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ เลขทะเบียนนิติบุคคล ..................................................................
วันที่ออก .............................................
วันที่หมดอายุ .........................................
ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล  อื่น ๆ .................................................................................................................................................................................................................. เพศ  ชาย  หญิง
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่ .....................หมู่ที่................................ ตรอก/ซอย.............................................ถนน............................................แขวง/ตาบล.........................................เขต/อาเภอ..............................................
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย.์ .............................. ประเทศ ......................................โทรศัพท์.....................................โทรศัพท์เคลื่อนที่......................................อีเมล์...............................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/ทะเบียนนิติบุคคล (กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าวให้ระบุที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติ)  ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  ต่างจากที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เลขที่ ..........................หมู่ที่..................................... ตรอก/ซอย................................................ถนน..................................................แขวง/ตาบล.................................................เขต/อาเภอ......................................................
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย.์ ................................. ประเทศ ............................................................. วัน/เดือน/ปี เกิด (พ.ศ.) หรือ วันจดทะเบียนนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี) .........................................................
อาชีพ ..................................................สถานภาพสมรส  โสด  สมรส  อื่น ๆ (โปรดระบุ) ...................................................................................ประเทศที่เกิด/จดทะเบียน ....................................................................
สัญชาติ (โปรดระบุทกุ สัญชาติที่ท่านถือ) 1. ............................... 2. .................................. 3. ................................... เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี ................................................................................................................................
มีความประสงค์ขอจองซือ้ และขอให้จดั สรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในครัง้ นีข้ องทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ ดังนี ้
จานวนหน่วยทรัสต์เพิม่ เติมที่จองซือ้ (หน่วย)

ราคาจองซือ้ ที่ต้องชาระ (บาทต่อหน่วย)

รวมเป็ นเงินทั้งสิน้ (บาท)

จานวนเงินที่ต้องชาระ (ตัวอักษร)

11.70
ข้าพเจ้าขอชาระค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์ดงั กล่าวโดย (ในกรณีที่ชาระค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์เป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค และ ดราฟท์จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีเดียวกัน )
 เงินสด  เงินโอน  เงินโอน BAHTNET  เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดราฟท์ ธนาคาร .............................................สาขา ..............................................เลขที่เช็ค .....................................ลงวันที่ ....................................
โดยสั่งจ่าย “บัญชีจองซือ้ หน่วยทรัสต์ FTREIT” ทั้งนี ้ ผูจ้ องซือ้ ที่ประสงค์จะจองซือ้ หลังจากวันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 12.00 น. เป็ นต้นไปต้องชาระเงินเพื่อการจองซือ้ หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมตามจานวนที่มีความประสงค์จะจองซือ้ ด้วยเงินสดหรือเงินโอนเท่านัน้
หากข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการ ดังนี ้ (ผูจ้ องซือ้ โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้ )
 ในกรณีที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์: ให้นาฝากหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม ในครัง้ นีต้ ามจานวนที่ได้รบั การจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดาเนินการให้บริษัท หลักทรัพย์
.........……...................................... .................................................................. สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่
นาหน่วยทรัสต์เข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“TSD”) เพื่อเข้าบัญชี
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ ชื่อบัญชี ..............................………………..................................................เลขที่ .................................................ซึง่ ข้าพเจ้ามีอยู่กบั บริษัทนัน้ ภายใน 7 วันทาการ นับจากวันปิ ดการจองซือ้ (ชื่อผูจ้ องซือ้
ต้องตรงกับชื่อบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ มิฉะนัน้ จะดาเนินการออกใบทรัสต์ในชื่อของผูจ้ องซือ้ แทน)
 ในกรณีที่ไม่มีบัญชีซอื้ ขายหลักทรัพย์:
 เข้าบัญชี 600 ให้นาฝากหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในครัง้ นีต้ ามจานวนที่ได้รบั การจัดสรรไว้ในชือ่ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” ไว้กบั TSD โดยนาเข้าบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อ
ข้าพเจ้า ภายใน 7 วันทาการ นับจากวันปิ ดการจองซือ้ ทัง้ นี ้ ผูจ้ องซือ้ ต้องปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายของรัฐต่างประเทศ เช่น Foreign Account Tax Compliance (FATCA) ด้วย
** กรณีเลือกฝากใบทรัสต์เข้าบัญชี 600 บัญชีบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) กรุณากรอกข้อมูลในแบบเพื่อหาข้อบ่งชีก้ ารเป็ นบุคคลสหรัฐ ฯ (สาหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) และแบบสอบถามสาหรับ
ตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล) เพื่อนาส่งให้แก่ TSD ทั้งนีใ้ นกรณีไม่จัดทาเอกสารตามที่ TSD กาหนด หรือมีขอ้ บ่งชีว้ ่าท่านอาจเป็ นบุคคลสหรัฐฯ ผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิ ที่จะดาเนินการ
ออกเป็ นใบทรัสต์ให้แทน และจะจัดส่งให้ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุขา้ งต้น ทัง้ นี ้ หากผูจ้ องซือ้ ขอถอนใบทรัสต์ในภายหลังผูจ้ องซือ้ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ TSD กาหนด
 กรณีขอรับใบทรัสต์ ให้ออกใบทรัสต์ตามจานวนหน่วยทรัสต์ที่ได้รบั จัดสรรในครัง้ นีน้ นั้ ไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบทรัสต์ให้ขา้ พเจ้าตามชื่อที่อยู่ที่ปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ทางไปรษณียล์ งทะเบียน โดย
ข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้ผเู้ สนอขายหน่วยทรัสต์ดาเนินการใดๆ เพื่อทาให้การจัดทาใบทรัสต์และส่งมอบใบทรัสต์ให้แก่ขา้ พเจ้าภายใน 15 วันทาการ นับจากปิ ดการจองซือ้ ของการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม (โดยไม่รวม
วันปิ ดการจองซือ้ ของการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม)
คาเตือน ผูจ้ องซือ้ จะได้รบั มอบใบทรัสต์ภายใน 15 วันทาการ นับจากปิ ดการจองซือ้ ของการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม (โดยไม่รวมวันปิ ดการจองซือ้ ของการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม) ซึ่งอาจทาให้ผจู้ องซือ้ ไม่สามารถทาการซือ้ ขายหน่วยทรัสต์เพิม่ เติมใน
ครัง้ นีไ้ ด้ตงั้ แต่วนั แรกที่เปิ ดการซือ้ ขาย หรือกรณีที่ขอ้ มูลที่ผจู้ องซือ้ ระบุไม่สมั พันธ์กนั หรือไม่ชดั เจน หรือไม่ได้ระบุรหัสสมาชิกบริษัทหลักทรัพย์ ชือ่ บริษัทหลักทรัพย์ หรือหมายเลขบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง ผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ขอ
สงวนสิทธิที่จะดาเนินการออกเป็ นใบทรัสต์ให้แทน และ ผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์เพิม่ เติมในครัง้ นีท้ ี่ได้รบั จัดสรรได้ทนั วันทาการแรกของการซือ้ ขายหน่วยทรัสต์ที่ได้รบั การจัดสรร



ในกรณีที่ ข้าพเจ้าได้รบั เงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในครัง้ นี ้ ในส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรคืน หรือได้รบั การจัดสรรไม่ครบเต็มตามจานวนที่จองซือ้ ข้าพเจ้าตกลงให้ผจู้ ดั การการจัดจาหน่ายดาเนินการคืนเงินดังกล่าว ภายใน 7 วัน
ทาการ นับจากวันปิ ดการจองซือ้ ด้วยวิธีการโอนเข้าบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ชื่อ...................................................................... ที่มีอยู่กับธนาคาร……………………………....................................................ประเภทบัญชี
........................................................................................... เลขที.่ .......................................................................................................................... (แนบสาเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก) (ทัง้ นี ้ ชื่อบัญชีเงินฝากดังกล่าวต้อง
ตรงกับชื่อผูจ้ องซือ้ มิฉะนัน้ จะดาเนินการออกเป็ นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายในชื่อของผูจ้ องซือ้ ภายใน 10 วันทาการ นับจากวันปิ ดการจองซือ้ แทน และจัดส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน ตามที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ตามที่ระบุขา้ งต้น)
ในการจองซือ้ หน่วยทรัสต์ครัง้ นี ้ ข้าพเจ้าได้รบั เอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของกองทรัสต์ (Executive Summary) แล้ว และ  ได้รบั หนังสือชีช้ วน (ไม่ว่าในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์หรือในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์)  ไม่ประสงค์จะรับหนังสือ
ชีช้ วน (รวมทัง้ ผูท้ ี่ไม่ได้ใส่เครื่องหมายใดๆ)
• ข้าพเจ้าได้ผ่านขั้นตอนการดาเนินการทาความรูจ้ ักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า KYC/CDD และได้เปิ ดเผยและส่งมอบข้อมูลเพิ่มเติมเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ผเู้ สนอขายหน่วยทรัสต์มี
ความจาเป็ นต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึน้ แล้วในขณะนี ้ หรือจะเกิดขึน้ ในอนาคต เช่น ดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา
• ข้าพเจ้าขอรับรองว่ า ข้าพเจ้ามิ ใช่ บุ คคลที่ ถูกห้ามมิ ให้จัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้ ตามรายละเอียดที่ ระบุ ไว้ในหนังสื อชี ้ชวน ทั้งนี ้ ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่ า หากข้าพเจ้าเข้าข่ ายเป็ นบุ คคลตามที่ ระบุไว้
ในข้างต้น ข้าพเจ้าจะไม่มีสิทธิในการจองซือ้ หน่วยทรัสต์ครัง้ นี ้ ทัง้ นี ้ การจองซือ้ และการชาระเงินโดยผูจ้ องซือ้ ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วน ผูจ้ องซือ้ ตกลงและรับทราบว่า ผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์มี
สิทธิปฏิเสธไม่รบั การจองซือ้ หากผูจ้ องซือ้ กระทาผิดเงื่อนไขดังกล่าว และข้าพเจ้ายินยอมและตกลงว่าจะรับการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในครัง้ นีใ้ นจานวนดังกล่าวหรือในจานวนตามที่ผเู้ สนอขายหน่วยทรัสต์จดั สรรให้
และจะไม่ยกเลิกการจองซือ้ หน่วยทรัสต์นี ้ และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่ ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ปฏิเสธการจองซือ้ ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไขข้อกาหนดและข้อความใดๆ ในหนังสือชีช้ วน
ผู้ลงทุนสามารถ Download
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัสต์ทงั้ ที่มีอยู่แล้วในขณะนี ้ และ/หรือซึ่งจะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า
หนังสือชีช้ วนฉบับเต็มได้ที่
• ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้สถาบันการเงิน (รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ นิติบุคคลอื่นใด) ที่ขา้ พเจ้ามีการทาธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงตน และ/หรือการระบุตัวตนของ
www.sec.or.th
ข้าพเจ้ารวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผูร้ บั ผลประโยชน์ที่แท้จริงของข้าพเจ้าให้แก่ผจู้ ดั การการจัดจาหน่าย ทัง้ นีเ้ พื่อปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวข้อง
• การจองซือ้ และการยกเลิก ตลอดจนการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในครัง้ นี ้ เป็ นไปตามที่เปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้ วน
x ลงชื่อ…..…………………………...............................................................……….……
คาเตือน โปรดอ่านรายละเอียดด้านหลังก่อนลงนาม ทัง้ นีก้ ารลงทุนมีความเสี่ยง ผูล้ งทุนโปรดศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้ วน
ผู
จ้ องซือ้ (……………………………................................................................……….……)
อย่างรอบคอบ และทาความเข้าใจลักษณะของสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สาหรับเจ้าหน้าที่
ได้รบั การจองซือ้ หน่วยทรัสต์ จานวนรวม ..................................................................................................... หน่วย เป็ นจานวนเงินรวม............................................................. .............................................บาท ไว้จากท่านแล้ว
โดยได้รบั □ เงินสด □ เงินโอนผ่านสาขา.................................... □ เช็ค □ แค็ชเชียร์เช็ค □ ดราฟท์เลขที่.................................. ธนาคาร............................................สาขา..................................... ลงวันที่......................................
ลงนาม ......................................................................... (ตัวบรรจง) เลขที่ทะเบียนผูแ้ นะนาการลงทุน............................................................................................................................................................................................

ผู้ฝากเลขที่ (Participant No.)
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029
030

ชื่อบริษัท (Participant Name)
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินซ์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จากัด (มหาชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

BROKER
ผู้ฝากเลขที่ (Participant No.)
033
034
038
048
050
051
052
200
211
213
221
224
225
229
230
242
244
247
248
924

ชื่อบริษัท (Participant Name)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จากัด
FINANSA SECURITIES LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED (PRUDENT SIAM)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จากัด
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ช่นั พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ซิตคี้ อร์ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด
KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB BROKER
243
245

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

256
257

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด
CLASSIC AUSIRIS INVESTMENT ADVISORY SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จากัด
SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
236
301
302
303
304
305
308
312
316

320
328

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารซิตแี้ บงก์ เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES)
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) (ผู้รับฝากทรัพย์สิน)
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY
LIMITED
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI)
PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH
- CUSTODY SERVICES
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

329
330
334
336
337
339
340

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จากัด (เพื่อตราสารหนี้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดีย้ น)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทิสโก้ จากัด (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี้)
JP MORGAN CHASE BANK BANGKOK BRANCH (BOND TRADING)

343

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

345

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

425

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

