
 

 

 

เลขท่ีใบจอง / Subscription No........................................... 
ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท จี แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

Subscription Form for New Ordinary Shares of G Capital Public Company Limited 
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 100,000,000 หุ้นมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดมิมีสิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ได้ 1 หุ้น  (อัตราส่วน 2:1) ราคาจองซือ้หุ้นละ 2.00 บาท 

Offering New Ordinary Shares (the “Shares”) 100,000,000 shares with a par value of Baht 0.50 per share at the to existing shareholders at a ratio of 2 existing share for 1 new shares at the offering price of Baht 2.00 per share 

วันที่จองซือ้ / Date  14 ก.พ. 2562 / 14 Feb 2019  15 ก.พ. 2562 / 15 Feb 2019  18 ก.พ. 2562 / 18 Feb 2019  20 ก.พ. 2562 / 20 Feb 2019  21 ก.พ. 2562 / 21 Feb 2019 
ข้อมูลผู้จองซือ้หุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตวับรรจง (Subscriber’s details – please fill in the completed information) 

ชื่อ/Name  นาย/Mr.  นาง/Mrs.  นางสาว/Miss นิติบคุคล/Corporate ........................................................................................... เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นเลขท่ี/Shareholder’s Register No................................ 
 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทยเลขประจ าตวัประชาชน 
     Natural Person of Thai Nationality     ID Card No. 
 นิติบคุคลสญัชาติไทยเลขทะเบยีนนิติบุคคล………………………………………………………… 
     Juristic Person of Thai Nationality     Company Registration No. 

 บคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว เลขท่ีใบต่างด้าว/หนงัสอืเดินทาง  .................................................... 
     Natural Person of Alien Nationality    Alien Card/ Passport No. 
 นิติบคุคลสญัชาติต่างด้าว เลขทะเบยีนนิติบุคคล………………………………….....….………..……. 
     Juristic Person of Alien Nationality Company Registration No. 

ที่อยู่ให้เป็นไปตามที่ปรากฏในฐานข้อมลูผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้น (Record Date) (วนัที ่13 พฤศจิกายน 2561) ซึง่บริษัทฯได้รับจาก บริษัท 
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ฐานข้อมลูผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ”) / shareholders database in accordance with the share register book (Record Date) as of 13th November 2018 that the Company 
obtains from Thailand Securities Depository Co., Ltd. (“Company’s Shareholders Database”) โทรศพัท์ที่ติดต่อได้ / Telephone ...................................... 
ข้าพเจ้ามีหุ้นเดิมของบริษัทฯ ณ วนัก าหนดรายชือ่ผู้ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 จ านวน / According to the Share Register Book (Record 
Date) as of 13 Nov 2018, I/We own …….......................................……….....หุ้น / shares  
มีสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน / and have the rights to subscribe to the ordinary shares of the Company for …………………………………………. หุ้น / shares มีความประสงค์ขอจองซือ้และ
ขอให้จดัสรรหุ้นสามญัของบริษัทฯ ดงันี ้Hereby subscribe for and request allotment of new ordinary shares of G Capital Public Company Limited 

ประเภทการจองซือ้ 
Subscription type 

จ านวนหุ้นที่จองซือ้ (หุ้น) 
No. of shares subscribed (shares) 

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ (บาท) 
Amount (Baht) 

 จองซือ้น้อยกว่าสทิธิ / Subscription for less than the entitlement   
 จองซือ้ตามสทิธิทัง้จ านวน /Subscription for full entitlement   
 จองซือ้เกินสทิธิ(เฉพาะสว่นเพิ่ม) / Subscription in excess of the rights (only excess portion)   

รวม / Total   
หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นดงักล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนนิการดงัต่อไปนี :้  (ผู้จองซือ้หุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึง่เทา่นัน้) 
If the share are allotted to me, I hereby agree and instruct the Company to proceed as follows (Please mark in front of your choice)  

    น าหุ้นเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของตนเอง โดยให้ออกหุ้นส าหรับหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรในนามของ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” และด าเนนิการให้บริษัทหลกัทรัพย์............................................................ 
สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี................................ (โปรดระบ ุช่ือและหมายเลขสมาชิกผู้ฝากตามท่ีมีรายช่ือปรากฏด้านหลงัใบจอง) น าหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ ซึง่ข้าพเจ้ามีอยูก่บั
บริษัทนัน้ บญัชีเลขท่ี.............................(ช่ือผู้จองซือ้ต้องตรงกบัช่ือบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ มิฉะนัน้จะด าเนินการน าหุ้นเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชกิเลขท่ี 600) 
Issue a share for the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and have (name of broker) ………………………………………Participant No. …….....…….…… 
(Please specify name and participant number from the list as shown on the back of this form), deposit the said shares with for Thailand Securities Depository Company Limited for my/our securities trading account No. 
…………….…………. (The subscriber’s name must correspond with the trading a/c name, otherwise the securities will be deposited into the account of Securities Issuer Member No.600) 

 น าหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ โดยให้ออกหุ้นส าหรับหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรในนามของ  “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือผู้ฝาก” และน าหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั โดยเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า. ทัง้นีผู้้จองซือ้ต้องกรอกเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลกัทรัพย์เฉพาะผู้ ท่ีประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์(Issuer Account) 
และเอกสารตรวจสอบสถานะ FATCA ให้ครบถ้วนและย่ืนพร้อมใบจองซือ้หุ้นฉบบันี ้(การถอนเป็นใบหุ้นในภายหลงั ผู้จองซือ้ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามท่ี บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด) 
Issue a share for the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and deposit the said shares with Thailand Securities Depository Company Limited under the issuer 
account number 600 for my/our name. The subscriber must fill in additional details for depositing shares in Issuer’s Account No. 600 and FATCA documents and submit together with this subscription form (For issuing 
a share certificate later, subscriber will be subject to a fee specified by Thailand Securities Depository Company Limited) 

 แบบรับใบหุ้น (Script) ให้ออกใบหุ้นส าหรับหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรในนามของข้าพเจ้า และส่งใบหุ้นให้กบัข้าพเจ้าตามช่ือและท่ีอยู ่ท่ีระบไุว้ในทะเบียนผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้นภายหลงัจากท่ีตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทยรับหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าวเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและขออนญุาตให้ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
Issue a share certificate in my/our name and deliver it to me/us as per the name and address specified in the shareholder register by registered mail. I/we agree that I/we may obtain the share certificate after the Stock 
Exchange of Thailand has approved the listing of the said new shares and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand. 

พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอสง่เงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัดงักลา่วโดย  I/We enclose herewith my/our payment by 
 การโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) Service Code: UOBKHSUB Comp Code: 89899  
       ช่ือบญัชี “ บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั มหาชน เพ่ือจองซือ้หลกัทรัพย์ ” หรือ ” UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Co.,Ltd. For Securities Subscriptions ”  
  
 แคชเชียร์เช็ค Cashier Cheque  เช็ค Cheque   ดร๊าฟท์ Draft โดยน าฝากผ่านระบบ Bill Payment ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) Service Code: UOBKHSUB Comp Code: 89899 ภายในเวลา 12:00 น. ของวันท่ี 20 ก.พ. 2562 
 ส่ังจ่าย “ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เพื่อจองซือ้หลักทรัพย์ ”/ “ UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Co.,Ltd. For Securities Subscriptions ” 
 เลขท่ีเช็ค Cheque No…………….......………..............วนัท่ีDate……………………….............ธนาคารBank….………….......…………………………….………  สาขาBranch……………….…….……………………… 
ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้รับจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบตามจ านวนท่ีจองซือ้ ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนนิการคืนเงินค่าจองซือ้ หรือเงินส่วนต่างค่าจองซือ้ โดยโอนเงินผ่านระบบอตัโนมตัิ (ATS) เข้าบญัชีข้าพเจ้า ธนาคาร ........................สาขา 
............................................. เลขท่ีบญัชี ........................................ (โปรดแนบส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวนัเทา่นัน้ และช่ือบญัชีต้องเป็นช่ือเดียวกบัช่ือผู้จองซือ้หลกัทรัพย์เทา่นัน้)If I/We 
have not been allotted the shares or have been allotted lower than subscription amount, I/we agree to have the payment or excess payment returned by automatic transfer system (ATS) to my/our account of bank 
………….… branch …………. No. ………………... (Please enclose the copy of the front page of saving or current bank account book and the name on the book must be the subscriber’s name)  
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงวา่จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุนี ้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซือ้ท่ีถกูต้อง
เรียบร้อยพร้อมเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์/ ใบโอนเงิน มาถึงบริษัทฯภายในระยะเวลาการจองซือ้ หรือหาก เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ท่ีสัง่จ่ายแล้วนัน้ไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
I/We hereby undertake to buy the said shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If I/We do not return this duly completed subscription form and the supporting documents for 
share subscription together with Cheque/ Draft/ Pay-in slip or the Cheque/ Draft has not been honored within the subscription period. I may be deemed to have not exercised my/our subscription rights. 
 

หลักฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน Receipt for subscription for Right Issued Shares (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วยThis section must be filled by the subscriber) 

วนัท่ีจองซือ้/ Date 14 ก.พ. 2562 / 14 Feb 2019  15 ก.พ. 2562 / 15 Feb 2019  18 ก.พ. 2562 / 18 Feb 2019  20 ก.พ. 2562 / 20 Feb 2019  21 ก.พ. 2562 / 21 Feb 2019 เลขท่ีใบจอง / Subscription No.............................. 
บริษัท จี แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ได้รับเงินจาก(ช่ือตามใบจอง) / G Capital Public Company Limited received money from (name Subscriber)............................................ 
เพ่ือจองซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท จี แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท/ For a subscription of new ordinary shares of G Capital Public Company Limited at Baht 2.00 per share  

จ านวน / No. of shares .................................................หุ้น / shares รวมเป็นเงิน Amount ............................บาท / baht โดยช าระเป็น / made payable by 
 เงินโอน   แคชเชียร์เชค็Cashier Cheque  เช็คCheque  ดร๊าฟท์Draftเลขท่ีเช็ค/ Cheque No…………………วนัท่ี/ Date……………………ธนาคาร/ Bank….…….............สาขา/ Branch……………………………… 
 ผา่นระบบ Bill Payment กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) Service Code: UOBKHSUB Comp Code: 89899 

น าหุ้นเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของตนเอง โดยออกใบหุ้นในนาม บจ. ศนูย์รับฝากฯ เพ่ือผู้ฝาก/Issue a share certificate in the name of TSD for Depositors 
 เลขท่ีสมาชิกผู้ฝาก/ Participant No. …………………………………เลขท่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์/ Securities trading account number ………………………………….. 
 น าหุ้นเข้าฝากบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชกิผู้ฝากเลขท่ี 600 ในนาม บจ. ศนูย์รับฝากฯ เพ่ือข้าพเจ้าฯ /Issue a share certificate in the name of TSD and deposit the shares with TSD in the issuer account  No.600 
 แบบรับใบหุ้น(Script) ออกเป็นใบหุ้นในนามผู้จองซือ้/ Issue the share certificate in the name of subscriber 
ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้รับจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบตามจ านวนท่ีจองซือ้ ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนนิการคืนเงินค่าจองซือ้ หรือเงินส่วนต่างค่าจองซือ้ โดยโอนเงินผ่านระบบอัตโนมตัิ (ATS) เข้าบญัชีข้าพเจ้า  
If I/We have not been allotted the shares or have been allotted lower than subscription amount, I/we agree to have the payment or excess payment returned by automatic transfer system (ATS) to my/our account of 
ธนาคาร / Bank............................... สาขา / Branch ............................................. เลขท่ีบญัชี / Acc. No. ............................................ 

เจ้าหน้าท่ีผู้ รับมอบอ านาจ/ Authorized Officer ………………………………………..…………………………... 
หมายเหต ุ:  หากผู้จองซือ้ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ท่ีให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจดัส่งไปท่ีฝ่ายปฏิบตัิการหลกัทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เลขท่ี 93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2009-9000  
 
 

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเส่ียงผู้จองซือ้ควรศึกษาข้อมูลในสารสนเทศอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจจองซือ้หุ้น 
Please be aware that there is a risk involved in securities investment and make sure that you have thoroughly studied all 

information before deciding on the share subscription 

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

ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 / Enclosure No. 2 

ใบจองซือ้ 1 ใบต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านัน้ 



 

 
 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ชื่อบริษัท 
Company Name 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ชื่อบริษัท 
Company Name 

BROKER 

002 
บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

030 
บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 
บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ีกรุ๊ป จ ากดั  (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

032 
บริษัทหลกัทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

004 
บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอสวิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

033 
บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซ่า จ ากดั(มหาชน)  
FINANSA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 
บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

034 
บริษัทหลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 
บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัรจ ากดั  (มหาชน) 
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

007 
บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

048 
บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่าจ ากดั (มหาชน) 
AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED (PRUDENT SIAM) 

008 
บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย พลสัจ ากดั  (มหาชน) 
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

200 
บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์กิมเอง็(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

010 
บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จ ากดั   
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

211 
บริษัทหลกัทรัพย์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

011 
บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 
บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากดั 
ASIA WEALTH SECURITIES LIMITED 

013 
บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 
บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จ ากดั(มหาชน)  
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

014 
บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะพฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

224 
บริษัทหลกัทรัพย์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 
บริษัทหลกัทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จ ากดั 
APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

225 
บริษัทหลกัทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

016 
บริษัทหลกัทรัพย์ธนชาต จ ากดั  (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

229 
บริษัทหลกัทรัพย์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากดั 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 
บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จ ากดั 
KKTRADE SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 
บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จ ากดั 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

022 
บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนิตีจ้ ากดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

244 
บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

023 
บริษัทหลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์จ ากดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

247 
บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จ ากดั 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 
บริษัทหลกัทรัพย์ยโูอบีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 
บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีซีมิโก้ จ ากดั 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

027 
บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบีโอเอสเค(ประเทศไทย)จ ากดั(มหาชน)  
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 
บริษัทหลกัทรัพย์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

029 
บริษัทหลกัทรัพย์กรุงศรีจ ากดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

SUB-BROKER 

236 
ธนาคาร ทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 
บริษัทหลกัทรัพย์เพ่ือธรุกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 
บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตีค้อร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 

301 
ธนาคารซิตีแ้บงก์เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES)  
CITIBANK N.A. (CUSTODY SERVICES) 

326  
ธนาคารเดอะรอยลัแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอน็.วี. สาขากรุงเทพฯ 
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. BANGKOK BRANCH 

302 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

328 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

303 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) – ผู้รับฝากทรัพย์สิน 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 

329  
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

304 
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. BKK 

334  
บริษัทหลกัทรัพย์ เพ่ือธรุกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั(มหาชน)  
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

305 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

336  
ธนาคารเกียรตินาคนิ จ ากดั (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

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

311 
ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรทแอนด์อินเวสเม้นท์แบงก์ 
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK 

339  
ธนาคาร ทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพย์สนิ) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

312 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

340  
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพ่ือค้าตราสารหนี)้ 
JP MORGAN CHASE BANK BANGKOK BRANCH (BOND TRADING) 

315 
ธนาคารธนชาต จ ากดั(มหาชน) (เพ่ือผู้ฝากหลกัทรัพย์) (SCIB)  
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

341 
บริษัทเงินทนุ สินอตุสาหกรรม จ ากดั(มหาชน)  
THE SIAM INDUSTRIAL CREDIT PUBLIC COMPANY LIMITED 

316  
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ICBC (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

343  
ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320  
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจีสาขากรุงเทพฯ – เพ่ือรับฝากทรัพย์สิน 
DEUTSCHE BANK AG. BANGKOK BRANCH 

344 
บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั(มหาชน) เพ่ือรับฝากทรัพย์สิน 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

324 
ธนาคารย ูโอบี จ ากดั(มหาชน) 
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

345  
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

 


