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เลขท่ีใบจอง ................................................
ใบจองซ้ือหุนสามญัเพิ่มทนุ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)

การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 175,947,820 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5.00 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ 17.00 บาท เสนอขายตอผูถือหุนเดิม ในอัตราสวน 2 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม 
วันท่ีจองซ้ือ  19 พฤษภาคม 2564  20 พฤษภาคม 2564  21 พฤษภาคม 2564  24 พฤษภาคม 2564  25 พฤษภาคม 2564 

ขอมูลผูจองซ้ือหุนสามญัเพิ่มทุน (โปรดกรอกขอความในชองดานลางน้ีใหครบถวน ชัดเจน ตัวบรรจง) 
 

ขาพเจา  นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล .......................................................................................................................................... เลขทะเบียนผูถือหุน                      
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: บัตรประจําตัวประชาชน เลขท่ี ..................................................  บุคคลธรรมดาท่ีไมใชสัญชาติไทย: สัญชาติ ............................  ใบตางดาว  หนังสือเดินทาง เลขท่ี ...................................
 นิติบุคคลสัญชาติไทย: เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี .............................................................  นิติบุคคลท่ีตัง้ข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ: สัญชาติ ............................ เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี ........................................ 
ท่ีอยูใหเปนไปตามท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันกําหนดรายช่ือผูถือหุนในวันท่ี 28 เมษายน 2564 ซ่ึงบริษัทไดรับจากบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพทท่ีติดตอได ...................................... โทรศัพทเคลื่อนท่ี ..................................... เลขประจําตัวผูเสียภาษี ................................................... ประเภทของการหักภาษี ณ ท่ีจาย:  ไมหักภาษี ณ ท่ีจาย  หักภาษี ณ ท่ีจาย
มีความประสงคขอจองซ้ือและขอใหจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน ดังน้ี  (กรุณาตรวจสอบสิทธิการจองซื้อท่ีระบุไวในใบรับรองการจองซื้อหุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด) 

รายละเอียดการจองซ้ือ ราคา (บาทตอหุน) จํานวนหุน (หุน) จํานวนเงินท่ีชําระ (บาท) จํานวนเงินท่ีชําระ (ตัวอักษร) 

 จองซ้ือนอยกวาสิทธิ 
17.00    

 จองซ้ือตามสิทธิท้ังจํานวน 

 จองซ้ือเกินกวาสิทธิ (ระบุเฉพาะสวนเพ่ิม) 17.00    
รวม    

พรอมกันน้ี ขาพเจาขอชําระคาจองซ้ือจํานวนดังกลาว โดย 
 เงินโอน เขาบัญชีกระแสรายวัน เลขท่ี 142-309226-9 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร ช่ือบัญชี “บัญชีจองซ้ือหุนสามัญเพิม่ทุน บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง” 
 เช็ค  แคชเชียรเช็ค  ดราฟท เลขท่ีเช็ค ....................................................................... วันท่ี .............................................. ธนาคาร ......................................................... สาขา ........................................................ 
โดยสั่งจาย “บัญชีจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง” ลงวันท่ีไมเกิน 21 พฤษภาคม 2564 และสามารถเรียกเก็บเงินจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทําการถัดไปเทาน้ัน 
 

ในกรณีท่ีจํานวนเงินท่ีใชในการชําระคาจองซ้ือ ตั้งแต 100,000 บาทข้ึนไป โปรดระบุผูไดรับผลประโยชนท่ีแทจริง  เพ่ือผูจองซ้ือ  เพ่ือบุคคลอ่ืนโปรดระบุ .............................................................................................................
หมายเหตุ: ผูไดรับผลประโยชนท่ีแทจริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผูเปนเจาของท่ีแทจริง หรือมีอํานาจควบคุมการทําธุรกรรมของลูกคา หรือบุคคลท่ีลูกคาทําธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผูใชอํานาจควบคุมนิติบุคคล หรือผูท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 

หากขาพเจาไดรับการจัดสรรหุนดังกลาวแลว ขาพเจาตกลงใหดําเนินการดังตอไปน้ี (ผูจองซ้ือโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเทาน้ัน) 
กรณีท่ีมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย: 
 นําหุนเขาบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยของตนเอง โดยใหออกหุนสําหรับหุนท่ีไดรับการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก” และดําเนินการใหบริษัท / บริษัทหลักทรัพย 

ช่ือบริษัท ................................................................................... สมาชิกผูฝากเลขท่ี                         (โปรดระบุช่ือและหมายเลขสมาชิกผูฝากตามท่ีมีรายช่ือปรากฏดานหลังใบจอง) นําหุนเขาฝากไวกับบริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือเขาบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย ช่ือ ....................................................................................................... บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย เลขท่ี ........................................................ ซ่ึงขาพเจามีอยูกับ
บริษัทน้ัน (ช่ือผูจองซ้ือตองตรงกับช่ือบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย มิฉะน้ันจะดําเนินการออกใบหุนในช่ือของผูจองซ้ือแทน) 

กรณีท่ีไมมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย: 
 นําหุนเขาฝากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย โดยใหออกหุนสําหรับหุนท่ีไดรับการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุนเขาฝากไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ

ไทย) จํากัด โดยเขาบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขท่ี 600 (Issuer Account) เพ่ือขาพเจา (การถอนเปนใบหุนในภายหลัง ผูจองซ้ือตองเสียคาธรรมเนียมตามท่ี บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
กําหนด) และผูจองซ้ือกรุณากรอก “แบบสอบถามเพ่ือหาขอบงช้ีการเปนบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล)” และ “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” ตามท่ีบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํากัด กําหนด ท้ังน้ี หากปรากฏขอบงช้ีวาผูจองซ้ือเปนบุคคลสัญชาติอเมริกันตามกฎหมาย FATCA ผูจองซ้ือยินยอมท่ีจะรับการจัดสรรหุนสามัญเปนใบหุนแทน 

 ออกใบหุนในนามของขาพเจา สําหรับหุนท่ีไดรับการจัดสรร และสงใบหุนใหกับขาพเจาตามช่ือและท่ีอยูท่ีระบุไวในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันกําหนดรายช่ือผูถือหุน ทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 15 วันทําการ นับจากวัน
สิ้นสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน โดยขาพเจาอาจไดรับใบหุนภายหลังจากท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรับหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนและขออนุญาตใหทําการซ้ือขายไดในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

 

การคืนเงินคาจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน (ถาม)ี 
ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดรับจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรไมครบตามจํานวนท่ีจองซื้อ ขาพเจาตกลงใหดําเนินการคืนเงินคาจองซ้ือ หรือคืนเงินสวนท่ีไมไดรับการจัดสรร โดยไมมีดอกเบี้ย เปนเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะในนามของผูจองซ้ือ 
และจัดสงใหตามช่ือและท่ีอยูท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันกําหนดรายช่ือผูถือหุน ทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 7 วันทําการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน ท้ังน้ี หากไดมีการจัดสงเช็คขีดครอมดังกลาวทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไวในสมุดทะเบียนผูถือหุนโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซ้ือไดรับเงินคาจองซ้ือคืนแลวโดยชอบ และผูจองซ้ือจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย หรือคาเสียหายใดๆ และผูจองซ้ือจะเปนผูรับผิดชอบ
คาธรรมเนียมท่ีเกี่ยวของเมื่อนําเช็คขีดครอมไปเรียกเก็บเงิน 
 

ขาพเจาขอรับรองและตกลงวาจะจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนตามจํานวนดังกลาว และจะไมยกเลิกรายการจองซ้ือหุนเพ่ิมทุนน้ี แตหากขาพเจาไมสงใบจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีไดกรอกรายละเอียดครบถวนและเอกสารประกอบการจอง
ซ้ือท่ีถูกตองเรียบรอยพรอมชําระคาจองซ้ือ มาถึงบริษัทภายในระยะเวลาการจองซ้ือ หรือเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ไมสามารถเรียกเก็บเงินไดตามเวลาท่ีกําหนด ใหถือวาขาพเจาสละสิทธิในการจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนในครั้งน้ี 
ขาพเจาเขาใจและยอมรับวาหากขาพเจาเขาขายเปนบุคคลท่ีหากไดรับการจัดสรรหุนดังกลาวแลวทําใหหรืออาจเปนผลใหเปนการกระทําการขัดตอกฎหมายใดๆ หรือระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย
ภายใตกฎหมายไทย และ/หรือทําใหหรืออาจเปนผลใหบริษัทมีหนาท่ีตามกฎหมายตางประเทศ ใหถือวาขาพเจาจะไมมีสิทธิในการจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนในครั้งน้ี 
ขาพเจาตกลงและยินยอมใหบริษัทใชหลักฐานและขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการแสดงตนและ/หรือการระบุตัวตนของขาพเจารวมถึงขอมูลเกี่ยวกับผูรับประโยชนท่ีแทจริงของขาพเจาจากสถาบันการเงิน (รวมถึงบริษัทหลักทรัพย และ/หรือ 
นิติบุคคลอ่ืนใด) ท่ีขาพเจามีการทําธุรกรรมทางการเงิน ท้ังน้ี เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ีเกี่ยวของ 
ขาพเจาไดศึกษาขอมูลในหนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนและสารสนเทศของบริษัทแลว และยินยอมผูกพันตามเอกสารดังกลาว รวมท้ังท่ีจะไดมีการแกไขเพิ่มเติมในภายหนาอีกดวย

  
ลงช่ือ .......................................................................................................... ผูจองซ้ือ 

(........................................................................................................)  
หมายเหตุ: การลงทุนในหลักทรัพยยอมมีความเสี่ยง และผูลงทุนควรศึกษาและทําความเขาใจขอมูลอยางรอบคอบกอนตัดสินใจลงทุน 

 

หลักฐานการรับจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน (ผูจองซ้ือ โปรดกรอกขอความในสวนน้ีใหครบถวน ชัดเจน ตัวบรรจง) 
 

วันท่ีจองซ้ือ  19 พฤษภาคม 2564  20 พฤษภาคม 2564  21 พฤษภาคม 2564  24 พฤษภาคม 2564  25 พฤษภาคม 2564 เลขท่ีใบจอง ................................................
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จํากัด (มหาชน) ไดรับเงินจาก (ช่ือตามใบจอง) ...................................................................................................................... เพ่ือจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 
รวมจํานวน ............................................................. หุน ในราคาหุนละ 17.00 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น ......................................................................... บาท 
โดยชําระเปน  เงินโอน  เช็ค  แคชเชียรเช็ค  ดราฟท เลขท่ีเช็ค ............................................................ วันท่ี ...................................... ธนาคาร ................................................. สาขา .................................................
 นําหุนเขาบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยของตนเอง ในนามของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก” สมาชิกผูฝากเลขท่ี                         บัญชีซ้ือขายหลักทรัพยเลขท่ี .................................................... 
 นําหุนเขาฝากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย ในนามของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือขาพเจา 
 ออกใบหุนในนามของผูจองซ้ือ เจาหนาท่ีผูรับมอบอํานาจ ..............................................................

หมายเหตุ: ผูจองซ้ือสามารถสอบถามเลขทะเบียนผูถอืหุนและสิทธกิารจองซ้ือ หรือสอบถามข้ันตอนการเปลี่ยนแปลงที่อยูที่ใหไว ไดทางโทรศัพท 02-009-9999 (บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรพัย (ประเทศไทย) จํากัด)

 



 
 

BROKER
ผูฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ช่ือบริษัท 

Company Name 
ผูฝากเลขท่ี 

Participant No.
ช่ือบริษัท 

Company Name 

002 บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 032 บริษัทหลักทรัพย เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน) 

KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 034 บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

004 บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 038 บริษัทหลักทรัพย เออีซี จํากัด (มหาชน) 

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 048 บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 050 บริษัทหลักทรัพย เอเอสแอล จํากัด 

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 บริษัทหลักทรัพย ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 051 บริษัทหลักทรัพย เอสบีไอ ไทย ออนไลน จํากัด 

SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด 
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 052 บริษัทหลักทรัพย จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากัด 

GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

010 บริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลินช (ประเทศไทย) จํากัด 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 200 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

011 บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 211 บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 213 บริษัทหลักทรัพย เอเชีย เวลท จํากัด 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 221 บริษัทหลักทรัพย เมอรช่ัน พารทเนอร จํากัด (มหาชน) 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

015 บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 224 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 225 บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 บริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 229 บริษัทหลักทรัพย เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 230 บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 244 บริษัทหลักทรัพย แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 247 บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 248 บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด 

KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บริษัทหลักทรัพย กรุงศรี จํากัด (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 924 บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

030 บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   

SUB-BROKER
ผูฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ช่ือบริษัท 

Company Name 
ผูฝากเลขท่ี 

Participant No.
ช่ือบริษัท 

Company Name 

236 ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 243 บริษัทหลักทรัพย เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษัทหลักทรัพย ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 245 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

257 บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จูเลียส แบร จํากัด
SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED   

CUSTODIAN
ผูฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ช่ือบริษัท 

Company Name 
ผูฝากเลขท่ี 

Participant No.
ช่ือบริษัท 

Company Name 

301 ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. 
CITIBANK, N.A. 329 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เพ่ือผูรับฝากทรัพยสิน 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

302 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 330 ธนาคารฮองกงและเซ่ียงไฮแบงก้ิงคอรปอเรช่ัน จํากัด (เพ่ือตราสารหน้ี)

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED – BOND

303 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) – ผูรับฝากทรัพยสิน 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 334 บริษัทหลักทรัพย เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน)

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN

304 ธนาคารฮองกงและเซ่ียงไฮแบงก้ิงคอรปอเรช่ัน จํากัด 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 336 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 

KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

305 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 337 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เพ่ือรับฝากทรัพยสิน 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 339 ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพยสิน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

312 ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)  
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 340 ธนาคารเจพีมอรแกน เชส (เพ่ือคาตราสารหน้ี) 

JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 343 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 ธนาคารดอยซแบงก เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพ่ือรับฝากทรัพยสิน 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH – CUSTODY SERVICES 425 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (เพ่ือลูกคา) 

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED   

หมายเหตุ: โปรดศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ https://www.set.or.th/tsd/th/service/membership.html    Note: For more information, please visit https://www.set.or.th/tsd/en/service/membership.html 


