ใบจองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุ้นสำมัญของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหำชน) (DOD-W2)
เลขที่ใบจอง..................................................
การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษทั ดีโอดี ไบโอเทค จากัด (มหาชน) จานวน 205,000,246 หน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ 0.10 บาท โดยมีอตั ราส่วน 2 หุน้ สามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
เรียน คณะกรรมกำรบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”)
วันที่จองซือ้  15 พฤศจิกำยน 2564  16 พฤศจิกำยน 2564  17 พฤศจิกำยน 2564  18 พฤศจิกำยน 2564  19 พฤศจิกำยน 2564
ข้อมูลผู้จองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โปรดกรอกข้อควำมในช่องด้ำนล่ำงนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง
ข้าพเจ้า (โปรดระบุประเภทผูจ้ องซือ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ)
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
เลขประจาตัวประชาชน.............................................................................................
 บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย
เลขที่ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง................................................................................
 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย เลขทะเบียนนิติบคุ คล................................................................................................
 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เลขทะเบียนนิติบุคคล................................................................................................
ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  อื่น ๆ ...................................................................................................................................................................เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เลขที่ ……...........................................................................……….………...……………………
ที่อยู่ให้เป็ นไปตามรายชื่อผูถ้ ือหุน้ สามัญที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มึสิทธิได้รบั การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ (Record Date) ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564
โทรศัพท์ (บ้าน)......................................................................................................โทรศัพท์มือถือ..................................................................................สัญชาติ................................................................................อาชีพ………………...................………………………
วัน/เดือน/ปี (วันจดทะเบียนนิติบุคคล)......................................................................เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี....................................................................ประเภทการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย
 ไม่หกั ณ ที่จ่าย
 หักภาษี ณ ที่จ่าย
ข้าพเจ้าเป็ นผูถ้ ือหุน้ เดิมตามทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 จานวน.............................…หุน้ มีความประสงค์หรือวัตถุประสงค์ในการทาธุรกรรม เพื่อขอจองซือ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ และขอให้จดั สรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ของบริ ษัทฯ ดังนี ้

รำยละเอียดกำรจอง (โปรดระบุให้ชัดเจน)
 จองซือ้ ตามสิทธิที่ได้รบั การจัดสรรทัง้ จานวน
 จองซือ้ น้อยกว่าสิทธิที่ได้รบั การจัดสรร
 จองซือ้ เกินกว่าสิทธิที่ได้รบั การจัดสรร (ระบุเฉพาะส่วนเกินสิทธิ)

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่
จองซือ้

รำคำเสนอขำย

จำนวนเงินที่ชำระ (บำท)

จำนวนเงินที่ชำระ (ตัวอักษร)

0.10
0.10
0.10
0.10

รวม
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซือ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ และสาเนา Bill Paymentตามที่กาหนด
 ชาระผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคาร ไทยพาณิชย์ โอนเข้าบัญชี เลขที่ 059-3-05972-0 ประเภทบัญชี บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาเพลินจิต
 เช็คบุคคล/แคชเชียร์เช็ค(เช็คธนาคาร)/ดราฟต์ เลขที่เช็ค ...............................................................................ลงวันที.่ ..................................................ธนาคาร................................................................................สาขา..........................................................................
โดยสั่งจ่ายบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด เพื่อจองซือ้ หุน้ ” และต้องนาฝากผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ตามแบบฟอร์ม Bill Payment ภายในเวลา Clearing ของธนาคารในวันที่17 พฤศจิกายน 2564
(ในกรณีที่ชาระค่าจองซือ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เป็ นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟต์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 และสามารถเรียกเก็บเงินจากสานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายในวันทาการถัดไปเท่านัน้ )
 ชาระผ่านช่องทาง Electronic Bill Payment พร้อมระบุ (Ref.1) เป็ นเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรือเลขที่หนังสือเดินทางของผูจ้ องซือ้ และรหัสอ้างอิง (Ref.2) เป็ นเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ 10 หลัก
 ชาระโดยโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) (เฉพาะผูจ้ องซือ้ ที่มีบญ
ั ชีซอื้ ขายหลักทรัพย์กับบริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด เท่านัน้
 ชาระโดยหักเงินจากเงินที่ฝากอยูใ่ นบัญชีเปิ ดเพื่อซือ้ ขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด ของข้าพเจ้า เลขที่บญ
ั ชี………………………………………..………………………………………………………………………………………………….
 การโอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking โปรดระบุธนาคาร ..........................................................................
เมื่อข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหลักทรัพย์ดงั กล่าวแล้ว ในการส่งมอบใบหลักทรัพย์ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ดาเนินการดังต่อไปนี้ (ผูจ้ องซือ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้ )
ในกรณีที่ไม่มีบัญชีซอื้ ขำยหลักทรัพย์ :
 ให้ออกใบหลักทรัพย์ตามจานวนที่ได้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหลักทรัพย์ให้ขา้ พเจ้าทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 โดยข้าพเจ้าอาจได้รบั หลักทรัพย์ภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รบั
หลักทรัพย์ดงั กล่าวเข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ทาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 ให้ออกใบหลักทรัพย์ตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นในนามของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาใบหลักทรัพย์เข้าฝากไว้กับ TSD โดยนาเข้าบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ใน
ภายหลัง ผูจ้ องซือ้ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ TSD กาหนด)
ในกรณีที่มีบัญชีซอื้ ขำยหลักทรัพย์ :
 นาหลักทรัพย์เข้าบัญชีซอื้ ขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยให้ออกใบหลักทรัพย์ตามจานวนที่ได้รบั การจัดสรรไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดาเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์ ……………………………………………………………
สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่…………………………………………………..นาเข้าฝากไว้กับ บริษัทศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“TSD”) เพื่อเข้าบัญชีซอื้ ขายหลักทรัพย์ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนัน้ บัญชีเลขที่……………………………………………..……………..
(ชื่อบัญชีซอื้ ขายหลักทรัพย์ตอ้ งตรงกับชื่อผูจ้ องซือ้ มิฉะนัน้ จะดาเนินการออกใบหลักทรัพย์ในชื่อของผูจ้ องซือ้ แทน)
ในกรณีที่ตอ้ งมีการคืนเงินค่าจองซือ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้รบั การจัดสรรหรือได้รบั การจัดสรรน้อยกว่าจานวนที่จองซือ้ ทั้งหมด (ถ้ามี) ข้าพเจ้าตกลงให้คืนเงินค่าจองซือ้ หรือเงินส่วนต่างค่าจองซือ้ หรือเงินส่วนต่างค่าจองซือ้ โดยการโอนเงินคืนเข้าบัญชี
 โอนเงินเข้า บัญชีธนาคาร -ของข้าพเจ้าที่รากฎในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564
 โอนเข้า บัญชีของข้าพเจ้า ธนาคาร …………………………………..………….สาขา………………………………………..เลขที่บญ
ั ชี…………………………………………..(ชื่อบัญชีธนาคารต้องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผูจ้ องซือ้ ตามที่ระบุไว้ในใบจองซือ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
โดยแนบสาเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกหรือสาเนา Statement บัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีออมทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ระบุชื่อบัญชีและเลขที่บญ
ั ชีครบทัง้ 10 หลัก พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
กรณีผจู ้ องซือ้ ไม่ได้รบั การจัดสรรเนื่องจากปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขการจองซือ้ หรือหากบริษัทฯ ไม่ได้รบั สาเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกหรือสาเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน หรือบัญชีออมทรัพย์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ระบุชื่อบัญชีและเลขที่บญ
ั ชีครบทัง้ 10 หลัก หรือไม่ได้แจ้ง
ความประสงค์ตอ้ งการรับเงินค่าจองซือ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ คืนด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชี บริษัทฯ จะคืนเงินค่าจองซือ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ในส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรร โดยจัดทาเป็ นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามผูจ้ องซือ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ และส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน
ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซือ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จานวนดังกล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซือ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ นี ้ หากข้าพเจ้าไม่ ส่งมอบใบจองซือ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยพร้อมชาระค่าจองซือ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ภายใน
กาหนดระยะการจองซือ้ หรือหาก เช็คบุคคล/แคชเชียร์เช็ค(เช็คธนาคาร)/ดราฟต์ ที่ส่งั จ่ายแล้วนัน้ ไม่ผา่ นการเรียกเก็บ ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สิทธิจองซือ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือแจ้งการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ และเอกสารการแจ้งสิทธิ
การจองซือ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ และยินยอมผูกพันตามหนังสือดังกล่าวและที่จะแก้ไขเพิ่มเติมภายหน้าอีกด้วย

กำรลงทุนมีควำมเสีย่ ง ก่อนกำรตัดสินใจจองซือ้ ควรพิจำรณำหนังสือแจ้งกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ อย่ำงรอบคอบ
ลงชื่อ …………………………………………………………….. ผู้จองซือ้
(……………………………………………………………………..)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักฐำนกำรรับฝำกกำรจองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซือ้ หุ้นสำมัญของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) (DOD-W2) - ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อควำมในส่วนนี้ด้วย
วันที่จองซือ้
 15 พฤศจิกายน 2564  16 พฤศจิกายน 2564  17 พฤศจิกายน 2564  18 พฤศจิกายน 2564  19 พฤศจิกายน 2564
เลขที่ใบจอง ……………………………………………………………………………………………..………
บริษัทฯ ได้รบั เงินจาก(ชื่อตามใบจอง) ……………………………………………………………………………..……………......................…..เพื่อจองซือ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จานวน………………...…………………....หน่วย
ในราคาหุน้ ละ 0.10 บาท รวมเป็ นเงิน…………………………………………………………………………………….............................…...บาท
โดยชาระเป็ น  โอนเข้าบัญชี เลขที่ 059-3-05972-0 ประเภทบัญชี บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาเพลินจิต
 เช็คบุคคล/แคชเชียร์เช็ค(เช็คธนาคาร)/ดราฟต์ เลขที่เช็ค………………………………………….........ลงวันที่…………….....…….……ธนาคาร ………………….....….…………………….…..……….สาขา……………....………………………………........
 ชาระผ่านระบบ Electronic Bill Payment
 ชาระโดยโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) (เฉพาะผูจ้ องซือ้ ที่มีบญ
ั ชีซอื้ ขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด เท่านัน้
 ชาระโดยหักเงินจากเงินที่ฝากอยู่ในบัญชีเปิ ดเพื่อซือ้ ขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด ของข้าพเจ้า เลขที่บญ
ั ชี…………………...................................……………………….……………..........
 การโอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking โปรดระบุธนาคาร ..........................................................................................................
โดยหากผูจ้ องซือ้ ได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว ผูจ้ องซือ้ ให้ดาเนินการ : ฝากใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ตามจานวนที่ได้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” เลขที่สมาชิกผูฝ้ าก…………………...................................……………………….……………
บัญชีซอื้ ขายหลักทรัพย์เลขที่…………………………………………………………………………………...…
 ฝากใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ในนาม “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” โดยเข้าบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า
 ออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ในนามผูจ้ องซือ้ ภายใน 15 วันนับจากวันสิน้ สุดการจองซือ้
เจ้าหน้าที่ผรู ้ บั มอบอานาจ ………………………………………….…..……………...………………
หมำยเหตุ

หากผูจ้ องซือ้ ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรงและจัดส่งให้ฝ่ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-009-9000

BROKER
ผู ้ฝากเลขที่
Participant No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029
030

่ บริษัท
ชือ
Company Name
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก ้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ ้าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์รล
ิ ลินช์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED

ผู ้ฝากเลขที่
Participant No.
032
034
038
048
050
051
052
200

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จากัด (มหาชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต ้า (ประเทศไทย) จากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนต
ิ ี้ จากัด
TRINITY SECURITIES CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
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 CO., LTD.

211
213
221
224
225
229
230
244
247
248
924

่ บริษัท
ชือ
Company Name
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบ ี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซ ี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
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)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES ( THAILAND) PUBLIC COMPANY
LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.
ั่ พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชน
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิ ก ้ จากัด
KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB-BROKER
236
242
257

ธนาคาร ทิสโก ้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตค
ี้ อร์ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จากัด
SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO.,LTD.

243
245

บริษัทหลักทรัพย์ เพือ
่ ธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

CUSTODIAN
301
302
303
304
305
308
312
316

320
425

ธนาคารซิตแ
ี้ บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.
ิ
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) - ผู ้รับฝากทรัพย์สน
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
่ งไฮ ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน
่ จากัด
ธนาคารฮ่องกงและเซีย
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.
ิ
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) - เพือ
่ รับฝากทรัพย์สน
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคาร ไอซีบซ
ี ี (ไทย) จากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA ( THAI) PUBLIC
COMPANY LIMITED
ิ
ธนาคาร ดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพือ
่ รับฝากทรัพย์สน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH CUSTODY SERVICES
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (เพือ
่ ลูกค ้า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

343

ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited
่ งไฮ ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน
่ จากัด (เพือ
ธนาคารฮ่องกงและเซีย
่ ตราสารหนี้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
บริษัทหลักทรัพย์ เพือ
่ ธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดีย
้ น)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited
ิ )
ธนาคาร ทิสโก ้ จากัด (มหาชน) (เพือ
่ รับฝากทรัพย์สน
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพือ
่ ค ้าตราสารหนี้)
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED

328

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

329
330
334
336
337
339
340

