
 

 

  

ใบจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของ บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  (“บริษัท”) 
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนจาํนวน 20,049,334 หุ้น มูลค่าหุ้นที�ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.40 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในอัตรา 10.1 หุ้นเดมิ ต่อ 1 หุ้นใหม่ 

วันที�จองซื �อ ¨ 20 สิงหาคม 2561 ¨ 21 สิงหาคม 2516 ¨ 22 สิงหาคม 2561 ¨ 23 สิงหาคม 2561 ¨ 24 สิงหาคม 2561 

ข้อมูลผู้จองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุน โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี �ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตวับรรจง 

เรียน บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, นิติบคุคล) ……………………………………………………………….………………………….………    เลขทะเบยีนผู้ ถือหุ้นเลขที! ……………………………………………………………………… 

บตัรประจําตวัประชาชน /ใบต่างด้าว/หนงัสอืเดินทาง/เลขทะเบยีนนิติบคุคลเลขที!...................................................................................ที�อยู่ให้เป็นไปตามที�ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือ
หุ้น ณ วันที� 1 สิงหาคม 2561 ซึ!งบริษัท ได้รับจาก บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั (“ฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท”) โทรศพัท์ที!ติดต่อได้................................ โทรศพัท์เคลื!อนที!.................................. 
มีความประสงค์ขอจองซื "อและขอให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ!มทนุ ตามสดัสว่นการถือหุ้น ดงันี " 

จาํนวนหุ้นสามัญที�จองซื �อ (หุ้น) ราคาต่อหุ้น (บาท) รวมเป็นเงนิทั �งสิ �น (บาท) จาํนวนเงนิ (ตวัอักษร) 

 0.40   

พร้อมกนันี " ข้าพเจ้าขอสง่เงินค่าจองซื "อหุ้นสามญัเพิ!มทนุดงักลา่วโดยสั!งจ่าย “บมจ. ชโูอ เซ็นโก (ประเทศไทย) เพื!อการจองซื "อหุ้น” 

£ เงินโอนเข้าบญัชี “บมจ. ชโูอ เซ็นโก (ประเทศไทย) เพื!อการจองซื "อหุ้น”   ธนาคารกรุงเทพ สาขา สาขาเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ประเภทกระแสรายวนั เลขที!บญัชี 002-3-701410 

£เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ (ลงวนัที!ไม่เกิน 23 สงิหาคม 2561) เลขที!เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ …………………………วนัที! …………….………ธนาคาร .................................................สาขา……………….……………… 

หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์ดงักลา่วแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนินการดังต่อไปนี " : (ผู้จองซื �อโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ�งเท่านั �น) 
£ ในกรณีที�มีบัญชีซื �อขายหลักทรัพย์: ให้ฝากไว้กบับริษัทสมาชิก โดยให้ออกใบหลกัทรัพย์ตามจํานวนหลกัทรัพย์ที!ได้รับการจดัสรรไว้ในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื!อผู้ฝาก” และดําเนินการให้ 

บริษัท……………………………………………….................…………. สมาชิกผู้ฝากเลขที!£££นําหลกัทรัพย์เข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื!อเข้าบญัชีซื "อขายหลกัทรัพย์ของ
ข้าพเจ้าชื!อบัญชี………………………………………………………………………….…….. เลขที!……………………………………………………….. ซึ!งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั "น (ชื!อผู้จองซื "อต้องตรงกับชื!อบญัชีซื "อขาย
หลกัทรัพย์ เท่านั "น ในกรณีที!ระบชุื!อผู้จองซื "อไม่ตรงกบัชื!อบญัชีซื "อขายหลกัทรัพย์ หรือระบชุื!อบริษัทหลกัทรัพย์ หรือเลขสมาชิกผู้ฝากไม่ถกูต้องหรือไม่สมัพนัธ์กนั บริษัท โดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั จะ
ออกใบหลกัทรัพย์ตามจํานวนหลกัทรัพย์ที!ได้รับการจัดสรรในนามผู้จองซื "อและจัดส่งใบหลกัทรัพย์ให้ตามชื!อ-ที!อยู่ที!ปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัท ตามสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที! 1 สิงหาคม 2561 ทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีนภายใน #$ วนัทําการนบัแต่วนัปิดการจองซื "อหลกัทรัพย์) 

ในกรณีที�ไม่มีบัญชีซื �อขายหลักทรัพย์: 

£ขอรับใบหลักทรัพย์: ให้ออกใบหลกัทรัพย์ตามจํานวนหลกัทรัพย์ที!ได้รับจดัสรรไว้ในนามข้าพเจ้า และจดัสง่ใบหลกัทรัพย์ให้ข้าพเจ้าตามที!อยู่ที!ปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน ภายใน #$ วนัทํา
การนบัแต่วนัปิดการจองซื "อหลกัทรัพย์โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัทดําเนินการใดๆ เพื!อจดัทําใบหลกัทรัพย์ตามที!ข้าพเจ้าได้แจ้งความประสงค์ไว้  

£เข้าบัญชี !"": ให้ออกใบหลกัทรัพย์ตามจํานวนหลกัทรัพย์ที!ได้รับจดัสรรไว้ในชื!อของบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั และนําหลกัทรัพย์เข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดย
นําเข้าบญัชีของ บริษัท ชโูอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) สมาชิกเลขที! %&& เพื!อข้าพเจ้า กรณีเลือกรับหลักทรัพย์เข้าบัญชี !"" ในช่องนี � กรุณากรอก “เอกสารเพิ�มเตมิประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที�
ประสงค์นําหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั �น” เพื�อนําส่งให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด  

ในกรณีที!ข้าพเจ้าไม่ได้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์หรือได้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์ไม่ครบตามจํานวนหลกัทรัพย์ที!จองซื "อ หรือชําระเงินเกินกว่าหลกัทรัพย์ที!จองซื "อ  ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนินการคืนเงินค่าจองซื "อหุ้นสามญัเพิ!มทนุโดย   

จ่ายเป็นเช็ค ขีดคร่อมสั!งจ่ายเฉพาะในนามข้าพเจ้าและจัดส่งตามที!อยู่ที!ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ ถือหุ้ นของบริษัท ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 14 วันนับจากวันปิดการจองซื "อหุ้ น (การรับเงินคืนด้วยเช็คขีดคร่อม อาจมี
ค่าธรรมเนียมที!เกี!ยวข้องซึ!งผู้จองซื "อต้องรับผิดชอบ เมื!อนําเช็คไปเรียกเก็บเงิน) 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื "อหุ้นสามญัเพิ!มทนุจํานวนดงักลา่ว และจะไม่ยกเลกิรายการจองซื "อหุ้นสามญัเพิ!มทนุนี " หากข้าพเจ้าไม่สง่ใบจองซื "อหุ้นสามญัเพิ!มทนุที!ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจอง
ซื "อที!ถกูต้องเรียบร้อยพร้อมชําระเงินค่าจองซื "อมาถงึบริษัทภายในระยะเวลาการจองซื "อ หรือ หาก เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ที!สั!งจ่ายแล้วนั "นไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสทิธิในการจองซื "อหุ้นสามญัเพิ!มทนุดงักลา่ว 

ข้าพเจ้าได้อ่านแจ้งสทิธิการจองซื "อหุ้นสามญัเพิ!มทนุและสารสนเทศของบริษัท และยินยอมผกูพนัตามหนงัสอืแจ้งสทิธิการจองซื "อหุ้นสามญัเพิ!มทุน 

และสารสนเทศดงักลา่วและที!จะได้มีการแก้ไขเพิ!มเติมในภายหน้าอีกด้วย 

 

 

หลกัฐานการรับจองซื "อหุ้นสามญัเพิ!มทนุของ บริษัท ชโูอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)     (ผู้จองซื "อโปรดกรอกข้อความในสว่นนี "ด้วยตวับรรจงให้ครบถ้วนชดัเจน) 

วนัที!จองซื "อ ¨ 20 สงิหาคม 2561     ¨ 21 สงิหาคม 2561     ¨ 22 สงิหาคม 2561      ¨ 23 สงิหาคม 2561     ¨ 24 สงิหาคม 2561   ใบจองซื "อเลขที!............................................................ 
บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื!อตามใบจอง) ………………………..………....................................................................................… .......................เพื!อจองซื "อหุ้นสามัญเพิ!มทุนของ บริษัท  
ชโูอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

จํานวนหุ้นที!จองซื "อ (หุ้น) ราคาต่อหุ้น (บาท) รวมเป็นเงินทั "งสิ "น (บาท) จํานวนเงิน (ตวัอกัษร) 

 0.40   

โดยชําระเป็น   £ เงินโอนเข้าบญัชี  £ เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์  (ลงวนัที!ไม่เกิน 23 สงิหาคม 2561) 
เลขที!เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ……………………………………. วนัที! ……………………..….………ธนาคาร .............……………………....................................…
สาขา……………………………………………………………….……………… 

£ออกใบหลกัทรัพย์ ในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื!อผู้ฝาก” สมาชิกผู้ฝากเลขที!............................................ บญัชซีื "อขายหลกัทรัพย์เลขที!.................... ............................................................. 
£ออกใบหลกัทรัพย์ ในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื!อผู้ฝาก” โดยเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที! %&& เพื!อผู้จองซื "อ 

£ออกใบหลกัทรัพย์ ในนามผู้จองซื "อ 

กรณีไม่ได้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์หรือได้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์ไม่ครบตามจํานวนหลกัทรัพย์ที!จองซื "อ ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนินการ จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั!งจ่ายเฉพาะในนามข้าพเจ้า และจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามที!อยู่ที!
ปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสมดุทะเบยีนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที! # สงิหาคม '$%# 

เจ้าหน้าที!ผู้ รับเอกสารการจอง…………………………………………………………………………………………………  
 

 

หมายเหต ุ งดรับการยื!นเอกสารการจองซื "อทางไปรษณีย์   และ ห้ามยื!น / ฝากเอกสารการจองซื "อไว้กบัธนาคารที!ท่านชําระเงินโดยเด็ดขาด 

 

 

 

 

 

เลขที!ใบจอง ............................................................. 

สิ!งที!ส่งมาด้วยลาํดับที!  3 

ใบจองซื "อ # ใบ 

ต่อ # เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น เท่านั "น 

 

ลงชื!อ………………………………………ผู้จองซื "อหุ้น 

(...................................................................................) 

“กรุณากรอกข้อความให้ครบถ้วน มิฉะนั "นอาจจะถกูตดัสทิธิการจองซื "อ” การลงทุนในหลักทรัพย์ย่อมมีความเสี�ยง และก่อนตดัสินใจจองซื �อหลักทรัพย์ ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ 



 

SUB-BROKER 

ผู้ฝากเลขที� 
Participant No. 

ชื�อบริษัท 

Company Name 

ผู้ฝากเลขที� 
Participant No. 

ชื�อบริษัท 

Company Name 

236 ธนาคาร ทสิโก้ จํากดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 
บริษัทหลกัทรัพย์ เพื�อธรุกิจหลกัทรัพย์ จํากดั (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 
บริษัทหลกัทรัพย์ ซตีิ !คอร์ป (ประเทศไทย) จํากดั 

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
245 

ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

CUSTODIAN 

ผู้ฝากเลขที  
Participant No. 

ชื อบริษัท 

Company Name 

ผู้ฝากเลขที  
Participant No. 

ชื อบริษัท 

Company Name 

301 ธนาคารซตีิ !แบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) 

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES 
329 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

330 ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮ้แบงกิ !งคอร์ปอเรชั�น จํากดั (เพื�อตราสารหนี !) 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) – ผู้ รับฝากทรัพย์สิน 

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY 
334 บริษัทหลกัทรัพย์ เพื�อธรุกิจหลกัทรัพย์ จํากดั (มหาชน) (คสัโตเดี !ยน) 

TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮ้ แบงกิ !ง คอร์ปอเรชั�น จํากดั 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK. 
336 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

337 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

339 ธนาคาร ทสิโก้ จํากดั (มหาชน) (เพื�อรับฝากทรัพย์สิน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

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

340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื�อค้าตราสารหนี !) 
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากดั (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 

320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพื�อรับฝากทรัพย์สิน 

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH–CUSTODY SERVICES 
345 ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

425 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) (เพื�อลกูค้า) 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

 

BROKER 
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ชื อบริษัท 
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ผู้ฝากเลขที  
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ชื อบริษัท 

Company Name 

002 
บรษิทัหลกัทรพัย์ ทสิโก ้จํากดั 

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 
032 

บรษิทัหลกัทรพัย์ เคทบี ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 
บรษิทัหลกัทรพัย์ คนัทรี! กรุ๊ป จํากดั  (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC  COMPANY LIMITED  

034 
บรษิทัหลกัทรพัย์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 
บรษิทัหลกัทรพัย์ ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากดั   
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND)  COMPANY LIMITED  

038 
บรษิทัหลกัทรพัย์ เออซี ีจํากดั (มหาชน) 
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 
บรษิทัหลกัทรพัย์ แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 
บรษิทัหลกัทรพัย์ ไอรา่ จํากดั (มหาชน) 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 
บรษิทัหลกัทรพัย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

050 
บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเอสแอล จํากดั 

ASL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 
บรษิทัหลกัทรพัย์ ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จํากดั 

CGS-CIMB Securities (Thailand)  COMPANY LIMITED  
051 

บรษิทัหลกัทรพัย์ เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จํากดั 

SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 
บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเซยี พลสั จํากดั 

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 
052 บริษัทหลกัทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากดั  

GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

010 
บรษิทัหลกัทรพัย์ เมอรร์ลิ ลนิช ์(ประเทศไทย) จํากดั  

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
200 

บรษิทัหลกัทรพัย์ เมย์แบงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 
บรษิทัหลกัทรพัย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 
บรษิทัหลกัทรพัย์ ยูบเีอส (ประเทศไทย) จํากดั 

UBS SECURITIES(THAILAND) LIMITED 

013 
บรษิทัหลกัทรพัย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD. 

213 
บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเชยี เวลท ์จํากดั 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED  

014 
บรษิทัหลกัทรพัย์ โนมูระ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบีูเอส (ประเทศไทย) จํากดั 

UBS SECURITIES  (THAILAND) LIMITED 

015 
บรษิทัหลกัทรพัย์ แอพเพลิ เวลธ์ จํากดั 

APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 
224 

บรษิทัหลกัทรพัย์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 
บรษิทัหลกัทรพัย์ธนชาต จํากดั (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

225 
บรษิทัหลกัทรพัย์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 
บรษิทัหลกัทรพัย์ หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดั  
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

229 
บรษิทัหลกัทรพัย์ เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จํากดั 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED   

022 
บรษิทัหลกัทรพัย์ ทรนีติี" จํากดั 

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 
230 

บรษิทัหลกัทรพัย์ โกลเบลก็ จํากดั 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
บรษิทัหลกัทรพัย์ไทยพาณชิย์ จํากดั 

SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 
244 

บรษิทัหลกัทรพัย์ แมคควอร ี(ประเทศไทย) จํากดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 
บรษิทัหลกัทรพัย์ยูโอบ ีเคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั  (มหาชน)  
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

247 
บรษิทัหลกัทรพัย์ เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากดั 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 
บรษิทัหลกัทรพัย์ อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY 

248 
บรษิทัหลกัทรพัย์ เคท ีซมีโิก ้จํากดั 

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 
บรษิทัหลกัทรพัย์กรงุศร ีจํากดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 
บรษิทัหลกัทรพัย์ ฟินันเซยี ไซรสั จํากดั (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไอ ว ีโกลบอล จํากดั (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 


