
****  การช าระเงินข้างต้น ต้องช าระแบบ Bill Payment ผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้ **** 

 
 

ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)  

การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวน 60,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัราสว่น 6.0034461 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัใหม ่ในราคาเสนอขายหุ้นละ 10.00 บาท  

วนัท่ีจองซือ้    20 มีนาคม 2561      21 มีนาคม 2561      22 มีนาคม 2561      23 มีนาคม 2561      26 มีนาคม 2561 

เรียน คณะกรรมการบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”)  

ข้อมูลผู้จองซือ้หุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตวับรรจง 

ข้าพเจ้า  นาย   นาง   นางสาว   นิตบิคุคล ...................................................................................................................................................... เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เลขท่ี (10 หลัก) ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

 บตัรประจ าตวัประชาชน                                                                                                           ใบตา่งด้าว      หนงัสือเดินทาง      เลขทะเบียนนิติบคุคล เลขท่ี......................................................................................................................... 

ทัง้นี ้ท่ีอยู่ให้เป็นไปตามท่ีปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งบริษัทได้รับจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“ฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท”)  

โทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้.............................................................................................................................................โทรศพัท์เคลื่อนท่ี.......................................................................................................................................................................................  
มีความประสงค์ขอจองซือ้และขอให้จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ดงันี ้

จ านวนหุ้นที่จองซือ้ (หุ้น) ราคาต่อหุ้น (บาท) รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ (บาท) จ านวนเงนิ (ตวัอักษร) 

 10.00   

พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอสง่เงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วโดย (กรณีท่ีสง่คา่จองซือ้หุ้นเป็นเช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ จะต้องลงวนัท่ีไมเ่กิน 23 มีนาคม 2561 และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีในเขตเดียวกนัภายในวนัท าการถดัไป) 

 เงินโอน ผ่านระบบ Bill Payment  เข้าบญัชี “บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ.ที.เค.เอส. เทคโนโลยี”  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  สาขารัชโยธิน  ประเภทบัญชีกระแสรายวัน  เลขท่ี 111-3-92514-5 

 เช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์ ฝากผ่านระบบ Bill Payment  ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เลขท่ีเช็ค…………………………….ลงวนัท่ี……….………….…..…ธนาคาร…………………..……............สาขา……..………..…….……….. 
โดยสัง่จ่าย “บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ.ที.เค.เอส. เทคโนโลยี” / “Subscription Account for TKS” และน าเชค็เข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขารัชโยธิน ประเภทบัญชกีระแสรายวัน เลขท่ี 111-3-92514-5 

หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ (ผู้จองซือ้หุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้ หากไมเ่ลือก บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซือ้) 

 ในกรณีท่ีมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ :  
ให้ฝากใบหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัท………………..……………………………............................สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี 
น าหุ้นเข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รบัฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“TSD”) เพ่ือเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย์ช่ือ............................................................................................................................................................................................................ 
เลขท่ี……………………………………………………………..……..……………ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนัน้ (ช่ือผู้จองซือ้ต้องตรงกบัช่ือบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ มิฉะนัน้จะด าเนินการออกใบหุ้นในช่ือของผู้จองซือ้แทน)  

 ในกรณีท่ีไม่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ :   

 เข้าบัญชี 600 ให้ฝากใบหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุ้นเข้าฝากไว้กบั TSD โดยน าเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า (การขอถอนเป็น
ใบหลกัทรัพย์ในภายหลงั ผู้จองซือ้หุ้นจะต้องเสียคา่ธรรมเนียมตามอตัราท่ี TSD ก าหนด) กรณีเลือกรับหุ้น เข้าบัญชี 600 ในช่องนี ้กรุณากรอก “ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินงานตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)” 
และ “ค ารับรองสถานะนิตบุิคคลและค ายนิยอมเปิดเผยข้อมูลตาม FATCA” (ส าหรับผู้จองซือ้นิติบุคคลเท่านัน้) เพื่อน าส่งให้แก่ TSD ด้วย ในกรณีไม่จดัท าเอกสารตามท่ี TSD ก าหนด จะด าเนินการออกเป็นใบหุ้นแทน และจะจัดส่ง
ใบหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือท่ีอยู่ในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท   

 ขอรับใบหุ้น ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีได้รับจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือของข้าพเจ้าและจดัสง่ใบหุ้นให้ข้าพเจ้าตามช่ือท่ีอยู่ในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัททางไปรษณีย์ลงทะเบียน  โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัทด าเนินการใดๆ เพ่ือให้การจดัท า
ใบหุ้นและสง่มอบใบหุ้นให้แก่ข้าพเจ้าตามช่ือท่ีอยูใ่นฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัทภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัปิดการจองซือ้หุ้น ซึ่งบริษัทจะไมร่ับผิดชอบในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไมส่ามารถขายหุ้นท่ีได้รบัจดัสรรได้ทนัวนัท าการแรกของการซือ้ขายหุ้น 

ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์หรือได้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์ไมค่รบตามจ านวนหลกัทรัพย์ท่ีจองซือ้ หรือช าระเงินเกินกวา่หลกัทรัพย์ท่ีจองซือ้  ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงัตอ่ไปนี ้(โปรดเลือกเพียง 1 ช่อง) 

 โอนเงินผา่นระบบอตัโนมตัิ (ATS) เข้าบญัชีข้าพเจ้า ธนาคาร ........................................................สาขา ...........................................เลขท่ีบญัชี ........................................ (โปรดแนบส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทออมทรัพย์หรือ
ส าเนา Statement ของบญัชีกระแสรายวนัเท่านัน้ และช่ือบญัชีต้องเป็นช่ือเดียวกบัช่ือผู้จองซือ้หลกัทรัพย์เท่านัน้ ในกรณีท่ีช่ือบญัชีมิใช่บญัชีเดียวกบัช่ือผู้จองซือ้ บริษัทโดยตวัแทนรับจองซือ้หุ้นจะคืนเงินด้วยเช็คขีดคร่อม) (เฉพาะบญัชีของ ธ.กรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) ธ.กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  ธ.กรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  ธ.กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ธ.ทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  ธ.ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  ธ.ธนชาต จ ากดั (มหาชน) และ ธ.ยโูอบี จ ากดั (มหาชน)  เท่านัน้)    

 จ่ายเป็นเชค็ ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามข้าพเจ้าและจดัสง่ตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 10 วนัท าการนบัจากวนัปิดการจองซือ้หุ้น (การรับเงินคืนด้วยเช็คขีดคร่อม อาจมีคา่ธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องซึ่งผู้
จองซือ้ต้องรับผิดชอบ เมื่อน าเช็คไปเรียกเกบ็เงิน) 

ในกรณีท่ีจ านวนเงินท่ีจะใช้ในการช าระคา่จองซือ้ ตัง้แต ่100,000 บาทขึน้ไป หากผู้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง* มิใช่ผู้จองซือ้ โปรดระบ.ุ..................................................................................................................................................................................... 
*ผู้ได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง หมายถึง บคุคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของท่ีแท้จริงหรือมีอ านาจควบคมุการท าธรุกรรมของลกูค้า หรือบคุคลท่ีลกูค้าท าธรุกรรมแทน รวมถึงบคุคลผู้ใช้อ านาจควบคมุนิติบคุคลหรือผู้ ท่ีมกีารตกลงกนัทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวงก าหนด
หลกัเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าท่ีเก่ียวข้อง 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุนี ้  แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซือ้ท่ีถกูต้อง
เรียบร้อยพร้อมช าระเงินคา่จองซือ้ มาถึงบริษัทภายในระยะเวลาการจองซือ้ หรือ หากเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ท่ีสัง่จ่ายแล้วนัน้ไมผ่า่นการเรียกเก็บ ให้ถือวา่ข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว 

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทใช้หลกัฐานและข้อมลูการรู้จกัตวัตนของลกูค้าและตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัลกูค้า (KYC/CDD) จากบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีฝากหลกัทรัพย์ และได้ย่ืนใบจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วพร้อมทัง้ได้ลงลายมือช่ือ
เพ่ือยืนยนัวา่ได้ผา่นการท า KYC/CDD ยงับริษัทหลกัทรัพย์ท่ีฝากหลกัทรัพย์ ภายในระยะเวลา 2 ปี และขอยืนยนัวา่ข้อมลูท่ีข้าพเจ้าให้ไว้กบับริษัทหลกัทรัพย์ท่ีฝากหลกัทรัพย์เป็นข้อมลูท่ีปัจจบุนัยงัไมม่ีการเปลี่ยนแปลง 
 
 

หลักฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท ท.ีเค.เอส. เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน)  

วนัท่ีจองซือ้    20 มีนาคม 2561      21 มีนาคม 2561      22 มีนาคม 2561      23 มีนาคม 2561      26 มีนาคม 2561 ใบจองซือ้เลขท่ี………………………..……………….……….. 
บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั ได้รับเงินจาก (ช่ือตามใบจอง) ................................................................................................................................................ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (10 หลกั) .....................................…................………………….… 
เพ่ือจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท จ านวน ………......................................................... หุ้น ในราคาหุ้นละ 10.00 บาท รวมเป็นเงิน .....................……….......................………………............................................................................................. 
บาท 
โดยช าระเป็น  เงินโอน  แบบ Bill Payment     เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ผา่นระบบ Bill Payment  ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  เลขท่ีเช็ค…..…........…..........วนัท่ี……..……………ธนาคาร.....…................สาขา……….……................... 
 ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” เลขท่ีสมาชิกผู้ฝาก                                        บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์เลขท่ี ...........................……..........................................................................……….…………..… 
 ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” โดยเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า  ออกใบหุ้นในนามผู้จองซือ้ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัปิดการจองซือ้หุ้น 

ในกรณีท่ีได้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์ไมค่รบตามจ านวนหลกัทรัพย์ท่ีจองซือ้  ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการคืนเงินโดย  โอนเข้าบญัชีธนาคาร    เชค็ 

ใบจองซือ้เลขท่ี............................….........…… 

เจ้าหน้าที่ผู้ รับจองซือ้ .................................................................... 

การลงทุนในหลักทรัพย์ย่อมมีความเส่ียง ผู้จองซือ้ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจจองซือ้หลักทรัพย์  

ลงชื่อ …………………….…………………………..……….…ผู้จองซือ้ 

(……………………………………...………….…………) 

 

 

ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือแจ้งการจัดสรร และเอกสารการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน และสารสนเทศของบริษัท และยนิยอมผูกพันตาม
หนังสือแจ้งการจัดสรรฯ และสารสนเทศดังกล่าว และท่ีจะได้มีการแก้ไขเพิ่มเตมิในภายหน้าอีกด้วย 

ใบจองซือ้ 1 ใบ 
ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น เท่านัน้ 

หมายเหต ุ:  หากผู้จองซือ้ประสงค์จะเปลีย่นแปลงท่ีอยู่ท่ีให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขตอ่นายทะเบียนโดยตรง และจดัสง่ไปท่ีฝ่ายปฏิบตัิการหลกัทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
เลขท่ี 93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400   โทร. 02-009-9999 

สิ่งที่สง่มาด้วย 2 



 

ผู้ฝากเลขท่ี ชื่อบริษัท ผู้ฝากเลขท่ี ชื่อบริษัท 

Participant No. Company Name Participant No. Company Name 
BROKER 

002 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั   030 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
TISCO SECURITIES  CO.,LTD. I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD. 

003 บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั  (มหาชน)  032 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั     
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.  KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

004 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบเีอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั   034 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

005 บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

038 บริษัทหลกัทรัพย์ เออซีี จ ากดั (มหาชน) 
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 
บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั   
PHATRA  SECURITIES CO.,LTD. 

048 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 050 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จ ากดั  
CIMB SECURITIES (THAILAND)  CO.,LTD. ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั   
ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD. 051 บริษัทหลกัทรัพย์ เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 

SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

010 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ริล ลนิช์ (ประเทศไทย) จ ากดั   
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 200 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

011 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 211 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบูเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD. 

013 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 213 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากดั  
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 224 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บริษัทหลกัทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จ ากดั (มหาชน) 
APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

225 บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั  
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD. 

016 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั  (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES  PUBLIC CO.,LTD. 

229 บริษัทหลกัทรัพย์ เจพี มอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากดั 
JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED    

019 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั 230 บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จ ากดั 
YUANTA (THAILAND) SECURITIES  CO.,LTD. GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

022 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนิตี ้จ ากดั 244 บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 
TRINITY SECURITIES CO.,LTD. MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

023 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 247 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จ ากดั 
SCB SECURITIES CO.,LTD. CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD. 

026 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบ ีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน)      248 บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากดั 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

027 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 924 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND)  PUBLIC CO.,LTD. FINANSIA SYRUS SECURITIES  PUBLIC CO.,LTD. 

029 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั (มหาชน)   
KRUNGSRI SECURITIES   PUBLIC CO.,LTD.  

SUB-BROKER 

236 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 243 บริษัทหลกัทรัพย์ เพื่อธรุกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตีค้อร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 

301 ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES)  328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  (ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ) 330 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (เพื่อตราสารหนี)้ 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. - BOND 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั  334 บริษัทหลกัทรัพย์ เพื่อธรุกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK. TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

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

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. 339 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN   

316 
ธนาคารไอซีบซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC 
COMPANY LIMITED 

343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED  

320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY  345 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY  

326 ธนาคาร เดอะรอยลัแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ 
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH 

425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพื่อลกูค้า) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 


