
 

 

                                                                                    เลขท่ีใบจอง............................................................ 
ใบจองซือ้หุ้นสามัญบริษัท พเีอ็ม โทรีเซน เอเชยี โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

การเสนอขายหุ้นสามญัตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) จ านวนไมเ่กิน 35,420,000 หุ้น (Pre-emptive right) 
มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10.0 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 18.0 บาท เสนอขายผู้ถือหุ้นบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) (“TTA”) ในอตัราสว่น 37 หุ้นสามญัของ TTA ตอ่ 1 หุ้นสามญัของบริษัทฯ  

วันท่ีจองซือ้       30 มีนาคม 2558        31 มีนาคม 2558        1 เมษายน 2558        2 เมษายน 2558        3 เมษายน 2558  
เรียน  คณะกรรมการบริษัท พเีอม็ โทรีเซน เอเชยี โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ "ผู้ออกหลักทรัพย์") 

ข้อมูลผู้จองซือ้หุ้นสามัญ โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง 

ข้าพเจ้า (โปรดระบปุระเภทผู้จองซือ้)                       เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น  

 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขประจ าตวัประชาชน/ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  

 นิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย   เลขทะเบียนนิติบคุคล.................................................................... 

                 บคุคลธรรมดาไมใ่ช่สญัชาติไทย เลขท่ีใบตา่งด้าว/หนงัสือเดินทาง  ........................................... 

                 นิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในตา่งประเทศ เลขทะเบียนนิตบิคุคล ................................................... 

โปรดระบผุู้รับประโยชน์ท่ีแท้จริง ในกรณีท่ีผู้จองซือ้เป็นบคุคลธรรมดา  ตนเอง  บคุคลอ่ืน (โปรดระบ)ุ……………………………….   ในกรณีท่ีเป็นนิตบิคุคล โปรดระบ…ุ…………………………………………………… 

ช่ือ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบคุคล .................................................................................................................................................................................................................................. เพศ  ชาย  หญิง  

บ้านเลขท่ี............................หมูท่ี่...............ตรอก/ซอย.........................…...............…................ถนน...…………..…......................แขวง/ต าบล.........……………....................เขต/อ าเภอ........................................................   

 จงัหวดั........................................................ รหสัไปรษณีย์...............................โทรศพัท์.................................................................อีเมล์..........................………………......................สญัชาติ…...................................  อาชีพ ................……............
วนั/เดือน/ปี เกิด (จดทะเบียน).............…........................ เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี.................................................ประเภทของการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย      ไมห่กัภาษี ณ ท่ีจ่าย      หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2558 ข้าพเจ้าถือหุ้นสามญัของบริษัท  โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน…………………………………หุ้น   

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอจองซือ้หุ้นสามญัของบริษัท พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) ดงันี ้(จ านวนสิทธิในการจองซือ้หุ้นบริษัทฯ จะเป็นไปตามสดัสว่น 37 หุ้นสามญัของ TTA ตอ่ 1 หุ้นสามญัของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้น TTA สามารถแสดงความ
ประสงค์จองซือ้เกินกว่าสิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 20.0 ของจ านวนหุ้นจองซือ้ตามสิทธิท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายได้รับ) 

วิธีการจองซือ้ ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น) จ านวนหุ้นที่จองซือ้ (หุ้น) รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ (บาท) 
       จองซือ้ตามสิทธิทัง้จ านวน 

18.00 

  

       จองซือ้น้อยกว่าสิทธิ   

       จองซือ้เกินสิทธิ (โปรดระบุเฉพาะส่วนที่เกินกว่าสิทธิ)   
รวม   

พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอสง่เงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัดงักลา่วโดยช าระ        Bill Payment เงินสด/โอนเงินผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์      Bill Payment  เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ลงวนัท่ีไมเ่กิน 1 เมษายน 2558        
เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์  เลขท่ี …………..…..……….…... วนัท่ี …………………………………… ธนาคาร ………………………………………………….….. สาขา …………………………………….…..…  ลงวนัท่ีไมเ่กิน 1 เมษายน 2558   
ในกรณีท่ีสง่เงินจองซือ้หุ้นบริษัทฯ เป็น เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัท าการ 

โดยสัง่จ่าย   “บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อการจองซือ้หุ้น” 

หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัดงักลา่วแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงัตอ่ไปนี:้  (ผู้จองซือ้โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีเลือกโดยเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้)  
กรณีท่ีมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ 
   ให้ฝากหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือผู้ฝาก” และด าเนินการให้  บริษัท ……………………..……………………………………สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี ………….…………           

น าหุ้นสามญัเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์เลขท่ี...………………………………..........ช่ือ ………………………………………………ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนัน้ (ช่ือผู้จองซือ้ต้อง
ตรงกบัช่ือบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ มิฉะนัน้จะด าเนินการออกใบหุ้นสามญัในช่ือของผู้จองซือ้แทน)   

กรณีท่ีไม่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ 

   ให้น าหุ้นสามญัเข้าฝากไว้กบั  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยน าเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า (การขอถอนเป็นใบหุ้นสามญัในภายหลงั ผู้จองซือ้หุ้นสามญัจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามท่ี  
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด)  กรุณากรอกเอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองหลกัทรัพย์ เฉพาะผู้ ท่ีประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์ ( Issuer Account) แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA 
(FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคล   

  ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีได้รับจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือของข้าพเจ้าและจดัสง่ใบหุ้นสามญัให้ข้าพเจ้าตามช่ือท่ีอยู่ท่ีระบไุว้ข้างต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมาย ให้บริษัทฯ ด าเนินการใดๆ เพ่ือท าให้การจดัท าใบหุ้นสามญัและสง่
มอบใบหุ้นสามญัให้แก่ข้าพเจ้า ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัปิดการจองซือ้หุ้นสามญั 

ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรหุ้นไมค่รบตามจ านวนท่ีจองซือ้ ข้าพเจ้าตกลงให้คืนเงินคา่จองซือ้หุ้น ดงัตอ่ไปนี ้(โปรดเลือกเพียง 1 ช่อง) 
  น าเข้าบญัชีในช่ือของข้าพเจ้า ท่ีธนาคาร ........................................................ สาขา.................................................. เลขท่ีบญัชี .................................................. ประเภท    กระแสรายวนั     ออมทรัพย์ (พร้อมแนบและลงนามรับรองส าเนา

หน้าแรกของสมดุบญัชีธนาคารและช่ือบญัชีต้องเป็นช่ือเดยีวกบัผู้จองซือ้หุ้นเท่านัน้ ในกรณีท่ีระบุ ช่ือบญัชี ซึ่งมิใชบ่ญัชีเดียวกบัช่ือผู้จองซือ้ หรือมิได้ระบรุายละเอียดอย่างครบถ้วน จะคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เชค็ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย
ในนามของผู้จองซือ้)  

   จ่ายเป็นเช็คหรือแคชเชียร์เชค็ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของข้าพเจ้า และจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏในใบจองซือ้ (การรับคืนเงินด้วยเช็ค อาจมคีา่ธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งผู้จองซือ้หุ้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว) 
       ทัง้นี ้การจองซือ้และการช าระเงินโดยผู้จองซือ้หุ้นสามัญต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วนเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นครัง้นี ้ผู้ จองซือ้หุ้นตกลงและรับทราบว่าบริษัทฯ มีสทิธิปฏิเสธไม่รับการจองซือ้หากผู้จองซือ้หุ้นสามัญกระท าผิดเงื่อนไขดงักล่าว และข้าพเจ้ายินยอมและ
ตกลงว่าจะรับซือ้หุ้นสามัญจ านวนดงักลา่วหรือในจ านวนที่บริษัทฯ จดัสรรให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซือ้หุ้นสามญันี ้ และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่บริษัทฯ ปฏิเสธการจองซือ้ ข้าพเจ้ายินยอมผกูพันตนเองตามเงื่อนไข ข้อก าหนดและข้อความใดๆ ในหนงัสอืชีช้วน รวมทัง้ในหนงัสอืบริคณห์สนธิ
และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ที่มีอยู่แล้วในขณะนี ้และ/หรือซึง่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้าด้วย 
      ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้สถาบนัการเงิน (รวมถงึบริษัทหลกัทรัพย์ และ/หรือ นิติบคุคลอื่นใด) ที่ข้าพเจ้ามีการท าธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องกบัการแสดงตน และ/หรือ การระบุตวัตนของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมลูเก่ียวกบัผู้ รับประโยชน์ที่แท้จริงของข้าพเจ้า ให้แก่
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่าย ทัง้นี ้เพื่อปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินที่เก่ียวข้อง  
     ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซือ้หุ้นสามญัจ านวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลกิรายการจองซือ้หุ้นสามัญนี ้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซือ้หุ้นสามญัที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยพร้อมเช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ / Bill Payment slip มาถงึผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและ
รับประกนัการจ าหน่าย ภายในระยะเวลาการจองซือ้ หรือหาก เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ ที่สัง่จ่ายแล้วนัน้ ไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะใช้สทิธิจองซือ้หุ้นสามญัดังกลา่ว 
 
 

การประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อการจองซือ้หุ้น (Suitability Test) 
1.  ข้าพเจ้าได้ผ่านการท าแบบประเมิน Suitability Test มาแล้วจากบริษัทหลกัทรัพย์ของผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์หรือจากบริษัทหลกัทรัพย์อื่น และรับทราบระดบัความเสีย่งที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว (กรณีผู้จองซือ้ยงัไม่เคยผ่านการท าแบบประเมน Suitability Test ผู้จองซือ้จะต้องจดัท าแบบ   

 ประเมิน Suitability Test ของหุ้นสามญัที่จะจองซือ้ในครัง้นี)้ 
2.  ข้าพเจ้ารับทราบระดบัความเสี่ยงของหุ้นสามัญที่ข้าพเจ้าจะจองซือ้นีจ้ากผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์แล้ว 
3.  ข้าพเจ้าได้ผ่านขัน้ตอนการด าเนินการท าความรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกบัลกูค้า KYC/CDD และผ่านการศึกษาข้อมลูในเอกสารสรุปข้อมูลส าคัญของหลกัทรัพย์หรือหนังสอืชีช้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ทัง้นี ้ หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าตามข้อที่ 1 ข้างต้นหรือผลประเมินการลงทนุในหุ้นสามัญครัง้นีอ้อกมาว่า ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกบัการจองซือ้หุ้นในครัง้นี ้ ข้าพเจ้ายงัยืนยันและประสงค์ที่จะจองซือ้หุ้นสามญัในครัง้นี ้ และได้ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยนัในฐานะผู้จองซือ้ด้านลา่ง 
โดยข้าพเจ้ารับทราบว่าการลงทนุในหุ้นสามญัครัง้นีไ้ม่เหมาะสมกับระดบัความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test ดงันัน้ หากเกิดความเสยีหายใด ๆ จากการลงทนุในหุ้นสามัญนีต่้อไปในอนาคต ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้  
 
 
 
 

หลักฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้นสามัญบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วย)  

วันท่ีจองซือ้   30 มีนาคม 2558        31 มีนาคม 2558        1 เมษายน 2558        2 เมษายน 2558        3 เมษายน 2558                              เลขท่ีใบจอง……………………..……………….. 
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่าย...................................................................................ได้รับเงินจาก (ช่ือตามใบจอง)  .......................................................................................................................................................................... 
เพ่ือจองซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จ านวน ...................................................................................หุ้น ในราคาหุ้นละ 18.00 บาท     ทัง้นี ้รวมเป็นเงิน ......................................................................................................................... บาท   
โดยช าระเป็น   Bill Payment เงินสด/โอนเงินผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์      Bill Payment  เช็ค/แคชเชียร์เชค็/ดร๊าฟท์  ลงวนัท่ีไมเ่กิน 1 เมษายน  2558 
เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์  เลขท่ี …………………….……..……….... วนัท่ี ………………………..………… ธนาคาร ………………………………..….……………………….. สาขา …………………………………………ลงวนัท่ีไมเ่กิน 1 เมษายน  2558  
กรณีท่ีมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์     ให้ฝากหุ้นสามญัในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก”  

              เลขท่ีสมาชิกผู้ฝาก.......................................................  บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์เลขท่ี........................................................................... 
กรณีท่ีไม่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์       ให้น าหุ้นสามญัเข้าฝากไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” โดยเข้าบญัชีของผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า 
      ให้ออกใบหลกัทรัพย์ในนามผู้จองซือ้ 

        เจ้าหน้าท่ีผู้รับมอบอ านาจ .........................................................................................            

ลงช่ือ…………………………………………………..……….… ผู้จองซือ้ 
(…………………………………………………...………….……………) 

แบบ A 

ใบจองซือ้ 1 ใบ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านัน้ 

ลงช่ือ…………………………………………………..……….… ผู้จองซือ้ 
(…………………………………………………...………….……………) 

 

ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายสามารถปฏิเสธการจองซือ้ในกรณีท่ีผู้ลงทุนท่ัวไปยังไม่มีประวัติการท า และไม่ยินยอมท า 
Suitability Test หรือผู้ลงทุนรับความเสี่ยงตาม Suitability Test ได้ต ่ากว่าหุ้นสามัญนีแ้ละไม่ลงนามยอมรับความเสี่ยงของหุ้นสามัญนี  ้

การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเส่ียง และก่อนตัดสินใจจองซือ้หลักทรัพย์ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ 

หมายเหตุ : หากผู้จองซือ้ประสงค์จะเปล่ียนแปลงที่อยู่ที่ให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปที่ฝ่ายปฏบัิตกิารหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภเิษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร.0 2229 2888 



                                     
 

 ผู้ฝากเลขท่ี ชื่อบริษัท ผู้ฝากเลขท่ี ชื่อบริษัท 
Participant 

No. Company Name Participant No. Company Name 
BROKER 

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

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

004 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบเีอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั   033 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซ่า จ ากดั (มหาชน) 
 DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD  FINANSA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 034 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.  PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

006 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั  (มหาชน) 
PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED 

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

007 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 048 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 
 CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED  AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

008 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั  (มหาชน) 
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

200 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

010 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ริล ลนิช์ (ประเทศไทย) จ ากดั  211 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบูเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั 
 MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED  UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD. 

011 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 213 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากดั  
 KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

013 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 221 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.  MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

014 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

224 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บริษัทหลกัทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จ ากดั 
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

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

016 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั  (มหาชน) 229 บริษัทหลกัทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากดั 
 THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED             JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED    

019 บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จ ากดั 230 บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จ ากดั 
 KKTRADE SECURITIES COMPANY LIMITED  GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

022 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนิตี ้จ ากดั 244 บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอร่ี (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 ีโอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 924 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 
 RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

029 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)   
 KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED   

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) (เพื่อผู้ รับฝากทรัพย์สนิ) 
 THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.  TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  (ผู้ รับฝากทรัพย์สิน) 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) (เพื่อการช าระราคาหลกัทรัพย์) 336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
 KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.  KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ) 337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
 KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN  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) 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี)้ 
 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) 

PUBLIC COMPANY LIMITED   JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

318 บริษัท ดอยซ์ ทรัสตรี จ ากดั 343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 
 DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED   CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 

320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ  344 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรับฝาก
ทรัพย์สนิ) 

 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH 
- CUSTODY   PHILLIP (THAILAND) SECURITIES PUBLIC  CO.,LTD. - CUSTODY 

324 ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) 
UNITED OVERSEA BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

345 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY 

326 ธนาคาร เดอะรอยลัแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ 410 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) (เพื่อบริหารเงิน) 
 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH  BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY 


