
 ใบจองซ้ือเลขท่ี / Subscription No.  
ใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส ์แอนด ์พรอพเพอรต้ี์ จาํกดั (มหาชน) 

SUBSCRIPTION FORM FOR CAPITAL INCREASE ORDINARY SHARES OF GRANDE ASSET HOTELS AND PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED 

การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้ผู้ถอืหุ้นเดิมจาํนวน 602,654,994 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.56 บาท ในอตัราส่วนการจองซ้ือ 6 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม ่
OFFERING TO THE EXISTING SHAREHOLDERS FOR THE AMOUNT OF 602,654,994 CAPITAL INCREASE ORDINARY SHARES, WITH PAR VALUE OF BAHT 1.00 EACH,  

OFFERED FOR SALE AT BAHT 0.56 EACH IN THE SUBSCRIPTION RATIO OF 6 EXISTING ORDINARY SHARES TO 1 NEW ORDINARY SHARE  

 

วนัทีย่ ืน่จองซือ้ / Submission Date     
เรยีน คณะกรรมการ บรษิทั แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส ์แอนด์ พรอพเพอรต์ี้ จํากดั (มหาชน) 

To The Board of Directors of Grande Asset Hotels and Property Public Company Limited 

 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/นติบิุคคล)                                                        ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั ณ วนักาํหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้เพือ่สทิธใินการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุ  
เมือ่วนัที ่29 ธนัวาคม 2564 และมสีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุจํานวน                                             หุน้.  

 I (Mr./Mrs./Miss/Juristic Person) hereby being an existing shareholder of the Company on the date of fixing the names of 
Shareholders who are entitled to subscribe the capital increase ordinary shares, being December 29, 2021 and entitled to subscribe for                                          ordinary shares. 

ขา้พเจา้ขอจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทั แกรนด ์แอสเสท โฮเทลส ์แอนด์ พรอพเพอรต์ี ้จํากดั (มหาชน) ดงันี้ 
I hereby subscribe for ordinary shares of Grande Asset Hotels and Property Public Company Limited as follows: 

จํานวนหุน้ทีจ่องซือ้ 
No. of shares subscribed 

จํานวนเงนิทีช่าํระ 
Amount (Baht) 

          จองซือ้ตามสทิธทิัง้จํานวน  /  Subscription for full entitlement   

           จองซือ้ตํ่ากวา่สทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร  /  Subscription for lower than entitlement   

           จองซือ้เกนิกวา่สทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร (เฉพาะสว่นเพิม่)  /  Subscription for more than the entitlement   

                                                                                                                                                               รวม / Total   

พรอ้มนี้ ขา้พเจา้ขอสง่เงนิคา่จองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุดงักลา่วทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นกรงุเทพมหานครเทา่นัน้โดย/ I herewith submit for payment of the ordinary shares that could be cashed in Bangkok only: by  
 Bill Payment         เชค็ (ลงวนัทีไ่มเ่กนิ 19 มกราคม 2565) / Cheque (Date not later than 19 January 2022)      แคชเชยีรเ์ชค็ / Cashier Cheque        ดร๊าฟท ์/ Draft                 

     เงนิโอน (ผา่นเคาน์เตอรธ์นาคารเทา่นัน้) / Money Transfer (via Bank’s Counter only)  
โอนเขา้บญัช ี“บญัชจีองซือ้หุน้ บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส ์แอนด์ พรอพเพอรต์ี้” ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน) สาขาเอก็เชน ทาวเวอร ์(สีแ่ยกอโศก) บญัชกีระแสรายวนัเลขที ่081-6-004188  

Credit Account “Subscription A/C for Grande Asset Hotels And Property Public Company Limited”, Krung Thai Bank Public Co., Ltd., Exchange Tower (Siyeak Asok) Branch, Current Account No. 081-6-004188 
(ในกรณทีีส่ง่คา่จองซือ้หุน้สามญัดงักลา่ว โดยชาํระเป็นเชค็ หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์จะตอ้งสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากสาํนักหกับญัชใีนเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วนัทาํการ และเชค็ หรอืแคชเชยีรเ์ชค็  

หรอืดร๊าฟทด์งักลา่วจะตอ้งลงวนัทีใ่นระหวา่งวนัที ่17-19 มกราคม 2565 / In case of payment of the ordinary shares by cheque or cashier cheque or draft, it shall be able to be cleared in Bangkok branches 
within 1 working day and the cheque or cashier cheque or draft should be dated between 17-19 January 2022)  

เลขทีเ่ชค็ / Cheque No.   วนัที ่/ Date            ธนาคาร / Bank             สาขา / Branch                      
โดยสัง่จ่าย “บญัชจีองซือ้หุน้ บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส ์แอนด์ พรอพเพอรต์ี้ จํากดั (มหาชน)”/ payable to “Subscription A/C for Grande Asset Hotels And Property Public Company Limited” 

หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุดงักลา่ว ขา้พเจา้ตกลงใหด้ําเนนิการดงัต่อไปนี้ (ผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุเลอืกขอ้ใดขอ้หนึง่) / 

When I have been allotted the above ordinary shares. I hereby agree to have either one of the following executed (Subscriber must choose one) : 
(1)  นําหุ้นเข้าบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัยข์องตนเอง  :  ใหอ้อกใบหุน้สามญัทีไ่ดร้บัจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ “บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพือ่ผูฝ้าก” และดําเนนิการใหบ้รษิทัหลกัทรพัย์ 
    สมาชกิผูฝ้ากเลขที ่  (ระบุชือ่ใดชือ่หนึง่ตามรายละเอยีดทีป่รากฏดา้นหลงัใบจองซือ้หุน้นี้)     
  นําหุน้สามญัเขา้ฝากไวก้บับรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพือ่บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์ซึง่ขา้พเจา้มอียู่กบับรษิทันัน้ บญัชเีลขที ่   

  (ชือ่บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์ตอ้งเป็นชือ่เดยีวกบัชือ่ผูจ้องซือ้หุน้เทา่นัน้ มฉิะนัน้ จะดําเนนิการนําหุน้เขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 แทน)  
  To issue the share certificates in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” for the allotted ordinary shares and have (name of broker)       

   Participant no.   (see the list appearing on the back of this subscription form)  
  deposit those shares with Thailand Securities Depository Company Limited for securities trading account number with which I have maintained my account.  

  (Name of the Subscriber must be the same with Account Name, otherwise shares subscribed will be deposited into Issuer account number 600 for my name). 
(2)  นําหุ้นเข้าบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์  :  ใหอ้อกใบหุน้สามญัทีไ่ดร้บัจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ “บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั” และนําหุน้เขา้ฝากกบับรษิทั ศนูย์รบั

ฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั โดยนําเขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขที ่600 เพือ่ขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหุน้ในภายหลงั ผูจ้องซือ้จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมตามทีบ่รษิทั ศูนย์รบัฝาก
หลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั กาํหนด) 

  To issue the share certificates in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” and deposit those shares with Thailand Securities Depository Company Limited under the 
Issuer account number 600 for my name. (For issuing a share certificates later, the Subscriber will be subject to paying fee charged by Thailand Securities Depository Company Limited) 

(3)      รบัเป็นใบหุ้น : ใหอ้อกใบหุน้สามญัทีไ่ด้รบัจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ของขา้พเจา้ และจดัสง่ใบหุน้ทีไ่ดร้บัจดัสรรใหข้า้พเจา้ตามชือ่และทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นทะเบยีนผูถ้อืหุน้ทางไปรษณยี์ลงทะเบยีน โดยขา้พเจา้ยนิดมีอบหมาย
ใหบ้รษิทัดําเนินการใดๆ เพือ่จดัทาํและสง่มอบใบหุน้ใหข้า้พเจา้ภายใน 15 วนัทาํการนบัจากวนัปิดการจองซือ้ และขา้พเจา้รบัทราบวา่ ขา้พเจา้อาจไดร้บัใบหุน้ลา่ชา้หลงัจากทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย           

รบัหลกัทรพัย์ของบรษิทัเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนใหท้าํการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย 
  To issue the share certificates in my name and deliver them to me as per the name and address specified in the shareholder register by registered mail.  I hereby authorize the Company to proceed 

with all necessary actions to have the share certificates issued and delivered to me within 15 business days after the close of the subscription period. I also acknowledge that the share certificates may 
be received by me after the Stock Exchange of Thailand has approved the Listing and the trading of such securities on the Stock Exchange of Thailand. 

ในกรณทีีข่า้พเจา้ไม่ได้รบัการจดัสรรหุน้สามญัทีจ่องซื้อเกนิกว่าสทิธ ิหรอืได้รบัการจดัสรรไม่ครบถ้วนตามจํานวนทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธ ิขา้พเจา้ตกลงรบัเงนิคนืผ่านระบบการโอนเงนิผ่านบญัชธีนาคาร โดยขา้พเจ้าไดแ้นบ
สําเนาสมุดบัญชเีงนิฝากธนาคารหน้าแรกพร้อมรบัรองสําเนาถูกต้องมาพร้อมกนันี้ / In case of subscription more than shareholding proportion and I am not allotted the said Shares in excess of shareholding 

proportion or no allotment for full amount that I subscribe for the excess of shareholding proportion, I agree to receive the refund via Automated Transfer System (ATS), I have attached a certified true 
copy of the front page of the subscriber’s bank account: 
บญัชธีนาคาร/ Bank account .................................................................................... เลขทีบ่ญัช/ี Account No. .............................................................................. สาขา/ Branch ......................................................... 

ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงวา่จะรบัหุน้สามญัเพิม่ทุนจํานวนดงักล่าว หรอืในจํานวนทีบ่รษิทัจดัสรรให ้และจะไม่ยกเลกิการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนนี้ รวมทัง้ยนิยอมรบัคนืเงนิในกรณีทีบ่รษิทัปฏเิสธการจองซื้อ และหาก

ขา้พเจ้าไม่ส่งใบจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนทีไ่ด้กรอกรายละเอยีดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซื้อทีถู่กต้องเรยีบรอ้ยพรอ้มเชค็/ แคชเชยีรเ์ชค็/ ดร๊าฟท์/ ใบโอนเงนิ/ Bill Payment มาถงึบรษิทัภายในระยะเวลาการจองซื้อ
หรอืหากเชค็/ แคชเชยีรเ์ชค็/ ดร๊าฟท ์ทีส่ ัง่จ่ายแลว้นัน้ไมผ่่านการเรยีกเกบ็ ใหถ้อืว่าขา้พเจ้าสละสทิธิก์ารจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว นอกจากนี้ ขา้พเจา้ยนิยอมผูกพนัตนเองตามเงือ่นไขขอ้กําหนดและขอ้ความใดๆ   

ในหนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุ รวมทัง้ในหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิและขอ้บงัคบัของบรษิทัทีม่อียู่แลว้ขณะนี้ และ/หรอืซึง่จะแกไ้ขเพิม่เตมิต่อไปในภายหน้าดว้ย 
I hereby undertake to purchase the above amount of ordinary shares or any amount as allotted to me.  I shall not cancel my subscription, and agree to accept a refund should the subscription be refused.  

If I do not return this duly completed subscription form with payment (Cheque/ Cashier Cheque/ Draft/ Pay-in slip/ Bill Payment) or the Cheque/ Cashier Cheque/ Draft has not been honored, I shall be 
deemed to have not exercised my subscription rights.   Moreover, I agree to the conditions of the right offering as stated in the Information Memorandum concerning the allotment of ordinary shares and 

the conditions as laid down in the Memorandum and Articles of Association of the Company currently in force and/or as may be amended in the future.     
 

ลงชือ่ / Signature     ผูจ้องซือ้หุน้สามญั / Subscriber 
 ( ) 

ในฐานะผูแ้ทนโดยชอบธรรม/ผูร้บัมอบอํานาจ/ผูม้อีํานาจลงนามแทนของ / In the capacity as legal representative attorney or authorized signature of  
การลงทุนในหลกัทรพัยมี์ความเส่ียงและก่อนตดัสินใจจองซ้ือหลกัทรพัยค์วรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ / 

Please be aware that there is risk involved in securities investment and make sure you have thoroughly studied all information before deciding on the share subscription 

 

หลกัฐานการรบัฝากการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (ผูจ้องซ้ือโปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย) / SUBSCRIPTION RECEIPT (Subscriber please also fills in this portion)  เลขท่ี/No.  

บรษิทั แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส ์แอนด์ พรอพเพอรต์ี ้จํากดั (มหาชน) ไดร้บัเงนิจาก (ชือ่ตามใบจอง)   

Grande Asset Hotels and Property Public Company Limited received money from (Name of subscriber) 
เพือ่จองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทั แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส ์แอนด์ พรอพเพอรต์ี ้จํากดั (มหาชน) / For a subscription of ordinary shares of Grande Asset Hotels and Property Public Company Limited 

จํานวน/ Amount of  หุน้ / shares ในราคาหุน้ละ 0.56 Baht/ at Baht 0.56 per share รวมเป็นเงนิ / Totalling amount of  บาท / Baht  
โดย / by    Bill Payment       เงนิโอน / Money Transfer  เชค็ / Cheque   แคชเชยีรเ์ชค็ / Cashier Cheque        ดร๊าฟท ์/ Draft 

เลขทีเ่ชค็/ แคชเชยีรเ์ชค็/ ดร๊าฟท/์ Cheque/ Cashier Cheque/ Draft No. วนัที ่/ Dated ธนาคาร / Bank สาขา / Branch  
 ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” / Issue the share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors”       

เลขทีส่มาชกิฝากเลขที ่/ participant No. เลขทีบ่ญัชซีือ้ขายหุน้/Trading Account No.              
 ออกใบหุ้นในนาม “บรษิัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั” โดยเขา้บัญชขีองบรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขที ่600/ Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository 

Company Limited” and deposit those shares with Thailand Securities Depository Company Limited under the Issuer account number 600. 
 ออกใบหุน้ในนามผูจ้องซือ้ / Issue a share certificate in the name of Subscriber 

เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอํานาจ / Authorized Officer       
(     ) 

 วนัที ่       

หมายเหตุ  : หากผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงทีอ่ยู่ทีใ่หไ้ว ้ โปรดจดัทาํหนงัสอืแจง้การแกไ้ขต่อนายทะเบยีนต่างหาก และจดัสง่ไปทีฝ่่ายดําเนนิการสว่นกลาง บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั    
เพือ่ผูฝ้าก อาคารตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย 93 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400 

Remark   : The subscriber who wishes to change the address, please directly sends the notice of such change to the Central Operation Department, Thailand Securities Depository Company for 
Depositors, The Stock Exchange of Thailand Building 93 Rachadapisek Road, Dindang, Dindang, Bangkok 10400. 



 

BROKER

ผูฝ้ากเลขที� ชื�อบริษทั ผูฝ้ากเลขที� ชื�อบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

002 บริษทัหลกัทรัพยทิ์สโก ้จาํกดั  032 บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบีเอสที จาํกดั (มหาชน)

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

003 บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทรี�  กรุ๊ป จาํกดั  (มหาชน) 034 บริษทัหลกัทรัพยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.

004 บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั  038 บริษทัหลกัทรัพย ์บียอนด ์จาํกดั (มหาชน)

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD Beyond Securities Public Company Limited

005 บริษทัหลกัทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 048 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จาํกดั (มหาชน)

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

006 บริษทัหลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) 050 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเอสแอล จาํกดั 

Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

007 บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั 051 บริษทัหลกัทรัพย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จาํกดั

CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.

008 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จาํกดั 052 บริษทัหลกัทรัพย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จาํกดั 

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND)  LIMITED 

010 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จาํกดั  200 บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

 MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED  MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

011 บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 211 บริษทัหลกัทรัพย ์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จาํกดั

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD.

013 บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 213 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.

014 บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 221 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ชั�น พาร์ทเนอร์  จาํกดั (มหาชน)

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.

015 บริษทัหลกัทรัพย ์คิงส์ฟอร์ด จาํกดั (มหาชน) 224 บริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวง จาํกดั (มหาชน)

KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED

016 บริษทัหลกัทรัพยธ์นชาต จาํกดั  (มหาชน) 225 บริษทัหลกัทรัพยซี์ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED             CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.

019 บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั     229 บริษทัหลกัทรัพย ์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จาํกดั

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED  JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED   

022 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิตี�  จาํกดั 230 บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบลก็ จาํกดั

 TRINITY SECURITIES CO.,LTD. GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

023 บริษทัหลกัทรัพยไ์ทยพาณิชย ์จาํกดั 244 บริษทัหลกัทรัพย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จาํกดั

SCB SECURITIES CO.,LTD. MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

026 บริษทัหลกัทรัพยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั  (มหาชน)     247 บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จาํกดั

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.  CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD.

027 บริษทัหลกัทรัพย ์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 248 บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

029 บริษทัหลกัทรัพยก์รุงศรี จาํกดั (มหาชน) 924 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน)

KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

030 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน)   

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.

SUB-BROKER

ผูฝ้ากเลขที� ชื�อบริษทั ผูฝ้ากเลขที� ชื�อบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

236 ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 243 บริษทัหลกัทรัพย ์เพื�อธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน)

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

242 บริษทัหลกัทรัพย ์ซิตี�คอร์ป (ประเทศไทย) จาํกดั 245 ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน)

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED) TMBThanachart Bank Public Company Limited

257 บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จูเลียส แบร์ จาํกดั  

 SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO.,LTD.  

CUSTODIAN

ผูฝ้ากเลขที� ชื�อบริษทั ผูฝ้ากเลขที� ชื�อบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

301 ธนาคารซิตี�แบงก ์เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES) 329 ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน)

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES TMBThanachart Bank Public Company Limited

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 330 ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮแ้บงกิ�งคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (เพื�อตราสารหนี�)

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND

303 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) - ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 334 บริษทัหลกัทรัพย ์เพื�อธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) (คสัโตเดี�ยน)

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY TSFC  SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮ ้แบงกิ�ง คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 336 ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน)

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited

305 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 337 ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน)

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. TMBThanachart Bank Public Company Limited

308 ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 339 ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) (เพื�อรับฝากทรัพยสิ์น)

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื�อคา้ตราสารหนี�)

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED

320 ธนาคารดอยซ์แบงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื�อรับฝากทรัพยสิ์น 328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES  BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

350 บริษทัหลกัทรัพย ์สยามเวลธ์ จาํกดั 425 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) (เพื�อลูกคา้)

SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)
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