
 

 

                               ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)         เลขท่ีใบจอง………………........................................................ 
(ส ำหรับผู้จองซือ้ท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทำคนิู กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“TAKUNI”)) 

กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ TAKUNI จ ำนวนไมเ่กิน 16,000,000 หุ้น มลูคำ่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท โดยรำคำเสนอขำยสดุท้ำย (Final Price) จะประกำศให้ทรำบตอ่ไป 
 

 วนัท่ีจองซือ้            8 มกรำคม 2562           9 มกรำคม 2562           10 มกรำคม 2562          
เรียน  คณะกรรมการบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

ข้อมูลผู้จองซือ้หุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง 

ข้ำพเจ้ำ (โปรดระบปุระเภทผู้จองซือ้หุ้น)  

 บคุคลธรรมดำสญัชำติไทย เลขประจ ำตวัประชำชน                                                                                           บคุคลธรรมดำสญัชำติตำ่งด้ำว  เลขท่ีใบตำ่งด้ำว/หนงัสือเดินทำง  ............................................................................................................. 
 นิติบคุคลสญัชำติไทย  เลขทะเบียนนิติบคุคล ...........………………….............…………………...………     นิติบคุคลสญัชำติตำ่งด้ำว  เลขทะเบียนนิติบคุคล ..................................................................................................................................... 

ช่ือ    นำย  นำง  นำงสำว  นิติบคุคล   อ่ืนๆ(ระบ)ุ  ................................................................................................................................................................ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (10 หลกั) ………..................……..……………………………. 
บ้ำนเลขท่ี ....................................................หมูท่ี่................................ตรอก/ซอย……………….........................................................ถนน...................................................................แขวง/ต ำบล...........................................................................................  
เขต/อ ำเภอ……………….………...………....…………………….……..จงัหวดั …………………………………………….………….…..รหสัไปรษณีย์..……………..………………………โทรศพัท์.……………………………………………….…….………….…. 
อีเมล์……………………………….…………………………………………………...…………..สญัชำติ…………………………………………….……………………………...…………….อำชีพ………………………………………………………………….…… 
วนั/เดือน/ปีเกิด (ปี ค.ศ.) (วนัจดทะเบียนนิติบคุคล)…………………………………….……….เลขประจ ำตวัผู้ เสียภำษี…………………….………………ประเภทของกำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย    ไมห่กัภำษี ณ ท่ีจ่ำย      หกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย 
มีควำมประสงค์ขอจองซือ้และขอให้จดัสรรหุ้นสำมญับริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ดงันี ้ 

วธีิการจองซือ้ จ านวนหุ้นท่ีจองซือ้ (หุ้น) ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ (บาท) จ านวนเงนิ (ตัวอักษร) 

      จองซือ้ตามสิทธิทัง้จ านวน  ช่วงราคาเบือ้งต้น 3.60 – 4.10 
โดยราคาจองซือ้คือราคาเสนอขายสุดท้าย 

 (Final Price) ซึ่งจะแจ้งภายหลัง

  

      จองซือ้น้อยกว่าสิทธ ิ    

หำกข้ำพเจ้ำได้รับกำรจดัสรรหุ้นดงักลำ่วแล้ว ข้ำพเจ้ำตกลงให้ด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี:้ (ผู้จองซือ้หุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่ำนัน้) 
   กรณีท่ีมบีญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์:  ให้ฝำกใบหุ้นสำมญัตำมจ ำนวนท่ีได้รับกำรจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รบัฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เพ่ือผู้ฝำก” และด ำเนินกำรให้บริษัท…………………………………………………………………………..….. 
………………………………………………………………...…….…..สมำชิกผู้ฝำกเลขท่ี………………………………………….………………….…………….น ำหุ้นเข้ำฝำกไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เพ่ือเข้ำบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ 
ช่ือ……………………………………………………………………….………………………………….....……………เลขท่ี………………………..……………………………….……………..…………ซึ่งข้ำพเจ้ำมีอยู่กบับริษัทนัน้ (ช่ือผู้จองซือ้ต้องตรงกบัช่ือบญัชี 
ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ มิฉะนัน้บริษัทขอสงวนสิทธิด ำเนินกำรตำมข้อ (1) ด้ำนลำ่ง โดยกำรน ำหุ้นสำมญัท่ีได้รับกำรจดัสรรเข้ำบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมำชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้ำพเจ้ำ) 
  กรณีท่ีไมม่ีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์:   
 (1) ให้ฝำกใบหุ้นสำมญัตำมจ ำนวนท่ีได้รบัจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั” และน ำหุ้นเข้ำฝำกไว้กบั บริษัท ศนูย์รบัฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั โดยน ำเข้ำบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมำชิกเลขท่ี 600  
เพ่ือข้ำพเจ้ำ (กำรขอถอนเป็นใบหลกัทรัพย์ในภำยหลงัผู้จองซือ้หุ้นจะต้องเสียคำ่ธรรมเนียมตำมท่ีบริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ก ำหนด) และข้ำพเจ้ำได้ท ำกำรกรอกแบบฟอร์มตำมข้อก ำหนดของ FATCA เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
  (2) ให้ออกใบหุ้นสำมญัตำมจ ำนวนท่ีได้รับจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือของข้ำพเจ้ำและจดัสง่ใบหุ้นให้ข้ำพเจ้ำตำมช่ือท่ีอยู่ท่ีระบไุว้ข้ำงต้นทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้ำพเจ้ำยินดีมอบหมำยให้บริษัทด ำเนินกำรใดๆ เพ่ือท ำให้กำรจดัท ำใบหุ้นและสง่มอบใบหุ้น 
ให้แก่ข้ำพเจ้ำภำยใน 15 วนัท ำกำร นบัจำกวนัปิดกำรจองซือ้หุ้น 

พร้อมกนันี ้ข้ำพเจ้ำจะต้องย่ืนใบจองซือ้นี ้พร้อมเอกสำรประกอบกำรจองซือ้และหลกัฐำนกำรช ำระเงินคำ่จองซือ้หุ้น ณ ส ำนกังำน บมจ. หลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) เลขท่ี 87/2 อำคำรซีอำร์ซีทำวเวอร์ ชัน้ท่ี 18 ออลซีซัน่ส์เพลส ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 
กรุงเทพฯ 10330 เท่ำนัน้ โดยใช้แบบฟอร์ม Bill Payment ท่ีก ำหนด โดย   (ในกรณีท่ีสง่เงินคำ่จองซือ้หุ้นเป็นเช็ค  แคช็เชียร์เช็ค และดร๊ำฟท์ จะต้องสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกส ำนกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหำนครภำยใน 1 วนัท ำกำร) 
 เงินโอนเข้ำ “บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) เพ่ือจองซือ้หุ้น” โดยใช้แบบฟอร์ม Bill Payment ท่ีก ำหนด หรือ 
 เช็ค / แคช็เชียร์เชค็ / ดร๊ำฟท์  โดยสัง่จ่ำย “บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) เพ่ือจองซือ้หุ้น” และกรอกรำยละเอียดตำมแบบฟอร์ม Bill Payment 
เลขท่ีเช็ค……………………………………...…………….…….…....วนัท่ี……………………………………………..……………..……….…ธนำคำร………………………………….……………..………สำขำ………………………………….…………………… 

ในกำรจองซือ้หุ้นครัง้นี ้ข้ำพเจ้ำ    ได้รับหนงัสือชีช้วน ในรูปแบบ ( หนงัสือ    ซีดีรอม   อีเมล์)                       ไมป่ระสงค์จะรับหนงัสือชีช้วน                  ได้รับข้อมลูสรุป (รวมทัง้ผู้ไมไ่ด้ใสเ่คร่ืองหมำยใดๆ)  
ในกรณีที่จ ำนวนเงินที่จะใช้ในกำรช ำระค่ำจองซือ้ ตัง้แต่ 100,000 บำทขึน้ไป โปรดระบ ุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง* ตำมประเภทของผู้จองซือ้ 
ในกรณีที่ผู้ จองซือ้เป็นบคุคลธรรมดำ  ตนเอง       บคุคลอื่น โปรดระบุ……………………………………………………………………………………..………ในกรณีผู้จองซือ้เป็นนิติบุคคล โปรดระบุ………………………………..……………………………………………...……………….……. 

   *ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง หมำยถงึ บคุคลธรรมดำผู้ เป็นเจ้ำของที่แท้จริงหรือมีอ ำนำจควบคมุกำรท ำธุรกรรมของลกูค้ำ หรือบุคคลที่ลกูค้ำท ำธุรกรรมแทน รวมถึงบคุคลผู้ใช้อ ำนำจควบคมุนิติบุคคลหรือผู้ที่มีกำรตกลงกนัทำงกฎหมำยตำมกฏกระทรวงก ำหนดหลกัเกณฑ์และวิธีตรวจสอบเพื่อทรำบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกบัลกูค้ำที่เก่ียวข้อง     

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำมิใช่บุคคลที่ถกูห้ำมมิให้จดัสรรหุ้นให้ ตำมรำยละเอียดที่ระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วน ทัง้นี ้ข้ำพเจ้ำเข้ำใจและยอมรับว่ำ หำกข้ำพเจ้ำเข้ำข่ำยเป็นบคุคลตำมที่ระบไุว้ในข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำจะไม่มีสทิธิในกำรจองซือ้หุ้นครัง้นี ้เว้นแต่เป็นกำรจดัสรรหุ้นที่เหลอืจำกกำรจองซือ้ของผู้จอง
ซือ้หุ้นทัง้หมดเท่ำนัน้ 

ทัง้นี ้ กำรจองซือ้และกำรช ำระเงินโดยผู้จองซือ้หุ้นต้องเป็นไปตำมเงื่อนไขตำมที่ระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วนเพื่อกำรออกและเสนอขำยหุ้นครัง้นี ้ผู้ จองซือ้หุ้นตกลงและรับทรำบว่ำผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ มีสทิธิปฏิเสธไม่รับกำรจองซือ้หำกผู้จองซือ้หุ้นกระท ำผิดเงื่อนไขดังกลำ่ว และข้ำพเจ้ำยินยอมและตก
ลงว่ำจะรับซือ้หุ้นสำมญัจ ำนวนดังกลำ่วหรือในจ ำนวนตำมที่ผู้จัดจ ำหน่ำยจดัสรรให้ และจะไม่ยกเลกิกำรจองซือ้หุ้นสำมัญนี ้ และยินยอมรับเงินคืนในกรณีที่ผู้จัดจ ำหน่ำยปฏิเสธกำรจองซือ้ ข้ำพเจ้ำยินยอมผูกพนัตนเองตำมเงื่อนไข ข้อก ำหนดและข้อควำมใดๆ ในหนงัสอืชีช้วน รวมทัง้ในหนังสอืบริคณห์
สนธิและข้อบงัคบัของบริษัทที่มีอยู่แล้วในขณะนี ้และ/หรือซึง่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภำยหน้ำด้วย 

 ข้ำพเจ้ำตกลงและยินยอมให้สถำบนักำรเงิน (รวมถงึบริษัทหลกัทรัพย์ และ/หรือ นิติบคุคลอื่นใด) ที่ข้ำพเจ้ำมีกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน สำมำรถเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องกบักำรแสดงตน และ/หรือ กำรระบตุวัตนของข้ำพเจ้ำรวมถงึข้อมูลเก่ียวกบัผู้ รับประโยชน์ที่แท้จริงของข้ำพเจ้ำ ให้แก่ผู้จัด
จ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพื่อปฏิบติัให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินที่เก่ียวข้อง                        

 
 
การประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) 
1. ข้ำพเจ้ำได้ผ่ำนกำรท ำแบบประเมิน Suitability Test จำกบริษัทหลกัทรัพย์ของผู้จัดจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์หรือจำกบริษัทหลกัทรัพย์อื่นมำแล้วภำยในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี และรับทรำบระดบัควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้ำพเจ้ำแล้ว  
2. ข้ำพเจ้ำรับทรำบระดบัควำมเสี่ยงของหุ้นสำมัญที่ข้ำพเจ้ำจะจองซือ้นีจ้ำกผู้ จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์แล้ว 
3. ข้ำพเจ้ำได้ผ่ำนขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรท ำควำมรู้จกัลกูค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้ำ KYC/CDD และผ่ำนกำรศึกษำข้อมลูในเอกสำรสรุปข้อมูลส ำคัญของหลกัทรัพย์หรือหนังสอืชีช้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ทัง้นี ้ หำกผลกำรประเมิน Suitability Test ของข้ำพเจ้ำตำมข้อที่ 1 ข้ำงต้นหรือผลประเมินลงทนุในหุ้นสำมญัครัง้นีอ้อกมำว่ำ ข้ำพเจ้ำไม่เหมำะสมกบักำรจองซือ้หุ้นในครัง้นี ้ ข้ำพเจ้ำยงัยืนยนัและประสงค์ที่จะจองซือ้หุ้นสำมัญในครัง้นี ้ และได้ลงลำยมือชื่อเพื่อยืนยันในฐำนะผู้จองซือ้ด้ำนล่ำง โดย
ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ กำรลงทนุในหุ้นสำมญัครัง้นีไ้ม่เหมำะสมกบัระดบัควำมเสีย่งที่ข้ำพเจ้ำยอมรับได้ตำมผลประเมิน Suitability Test ดงันัน้ หำกเกิดควำมเสียหำยใดๆ จำกกำรลงทนุในหุ้นสำมญันีต่้อไปในอนำคต บริษัทและผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ไม่มีหน้ำที่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

                                                                                                                                                                                                                                         
 

เอกสารเพิ่มเตมิประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ท่ีประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้ 
 บุคคลธรรมดา : ที่อยู่ถำวรเลขที่ .................................... หมู่ที่ ............................ ตรอก/ซอย......................... ................................  ถนน ................................................................. แขวง/ต ำบล ........... .................................................... เขต/อ ำเภอ ...........................................................  
จงัหวดั/State/Region ........................................................... ประเทศ .......................................................... ......... รหสัไปรษณีย์/Postal ........................................................ สถำนที่เกิด (จงัหวดั/ประเทศ) .............. ......................................... สญัชำติที่สอง(ถ้ำมี) ............................................. 

 นิติบุคคล : ประเทศที่จดทะเบียนจัดตัง้บริษัท ............................................................................................. ........................... สถำนะของนิติบคุคลตำม FATCA (FATCA STATUS) (ตำมแบบสอบถำมในเอกสำรแนบ) 
- กรณีสถำนะของนิติบุคคลตำม FATCA   เป็น Passive NFFE โปรดระบ ุ% กำรถือครองของผู้ ถือหุ้นชำวสหรัฐ ........................................... กรณีสถำนะของนิติบคุคลตำม FATCA   เป็น PFFI หรือ RDCFFI   โปรดระบหุมำยเลข GIIN ................................................................................................. 
ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ฝำกหลกัทรัพย์ เข้ำไว้ในบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมตำมที่ระบไุว้ข้ำงต้นเป็นควำมจริง หำกกำรฝำกหลกัทรัพย์เข้ำบัญชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ก่อให้เกิดควำมเสียหำยใดๆ ขึน้แก่บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ไม่ว่ำด้วยประกำร
ใดๆ ข้ำพเจ้ำยอมรับผิดและชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่บริษัท  ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั จนครบถ้วน นอกจำกนี ้ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำบริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด อำจเปิดเผยข้อมลูที่ปรำกฎในเอกสำรนีใ้ห้แก่กรมสรรพำกรหรือหน่วยงำนอื่นที่มีอ ำนำจตำมกฏหมำย
รวมทัง้หน่วยงำนที่มีข้อตกลงกบับริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ในกำรขอเรียกดขู้อมลูดงักลำ่ว 
 

หลักฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วย)  

วนัท่ีจองซือ้               8 มกรำคม 2562           9 มกรำคม 2562           10 มกรำคม 2562                                                              เลขท่ีใบจอง............................................................................................................................................................ 
ผู้จดัจ ำหน่ำย บมจ. หลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) ได้รับเงินจำก (ช่ือตำมใบจอง).................................................................................... เพ่ือจองซือ้หุ้นสำมญั ( ตำมสิทธิทัง้จ ำนวน   น้อยกวำ่สิทธิ) รวมจ ำนวนหุ้น ......................................................หุ้น 
เพ่ือจองซือ้หุ้นสำมญัเพ่ิมทนุของบริษัทจ ำนวน ......................................................................................................หุ้น ในรำคำหุ้นละ  ............... บำท รวมเป็นเงิน.........................................................................................................................................บำท                             
โดยช ำระเป็น      เงินโอน                      เช็ค                     แคชเชียร์ เช็ค                      ดร๊ำฟท์                     

เลขท่ีเช็ค.....……………………………...................................วนัท่ี…………………….………….….ธนำคำร……………………………….…………..สำขำ……………..…………..…………………..โดยสัง่จ่ำย……………….……………………..……………..                                                                                    

 ฝำกใบหุ้นในนำม “บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เพ่ือผู้ฝำก” เลขท่ีสมำชิกผู้ฝำก………………………………………..…………บญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์เลขท่ี………………………………………..……………………….……………………. 
 ฝำกใบหุ้นในนำม “บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั” โดยเข้ำบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมำชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้ำพเจ้ำ  
 ออกใบหุ้นในนำมผู้จองซือ้ ภำยใน 15 วนัท ำกำร นบัจำกวนัปิดกำรจองซือ้หุ้น                                                                     

เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับมอบอ ำนำจ........................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

หมำยเหต ุ:  หำกผู้จองซือ้ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ให้ไว้ โปรดแจ้งกำรแก้ไขต่อนำยทะเบียนโดยตรง และจดัส่งไปที่ฝ่ำยปฏิบติักำรหลกัทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
                      เลขที่ 93 อำคำรตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดำภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 โทร 02-009-9999  

 

   

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเส่ียง และผู้จองซ้ือควรอ่านหนังสือช้ีชวนหรือข้อมูลสรุปอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจจองซ้ือหุ้น 

ผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายสามารถปฏเิสธการจองซ้ือในกรณีท่ีผู้ลงทุนท่ัวไปยังไม่มีประวัตกิารท าและไม่ยนิยอมท า Suitability Test 
หรือผู้ลงทุนรับความเส่ียงตาม Suitability Test ได้ต ่ากว่าหุ้นสามัญน้ี และไม่ลงนามยอมรับความเส่ียงของหุ้นสามัญน้ี 

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

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

** กรอกใบจองซือ้ 1 ใบ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านัน้ 
** 

แบบ ก. 



 
 

รายช่ือสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 

BROKER 

ผู้ฝำกเลขท่ี ช่ือบริษัท ผู้ฝำกเลขท่ี ช่ือบริษัท 

002 บริษัทหลกัทรัพย์ทสิโก้ จ ำกดั   032 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ำกดั   

003 บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ ำกดั  (มหำชน)  034 บริษัทหลกัทรัพย์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  

004 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั   038 บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จ ำกดั (มหำชน) 

005 บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกดั (มหำชน) 048 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่ำ จ ำกดั (มหำชน) 

006 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ำกดั  (มหำชน) 050 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จ ำกดั  

007 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 051 บริษัทหลกัทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ำกดั 

008 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ำกดั 052 บริษัทหลกัทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ำกดั 

010 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ริล ลนิช์ (ประเทศไทย) จ ำกดั   200 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)   

011 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 211 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบีูเอส (ประเทศไทย) จ ำกดั 

013 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  213 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ำกดั 

014 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ ำกดั (มหำชน)  221 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ชัน่ พำร์ทเนอร์  จ ำกดั (มหำชน) 

015 บริษัทหลกัทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จ ำกดั 224 บริษัทหลกัทรัพย์บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) 

016 บริษัทหลกัทรัพย์ธนชำต จ ำกดั  (มหำชน) 225 บริษัทหลกัทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ำกดั  

019 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จ ำกดั      229 บริษัทหลกัทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ำกดั 

022 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนิตี ้จ ำกดั 230 บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จ ำกดั 

023 บริษัทหลกัทรัพย์ไทยพำณิชย์ จ ำกดั 244 บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ำกดั 

026 บริษัทหลกัทรัพย์ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ำกดั  (มหำชน)      247 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดติ สวิส  (ประเทศไทย) จ ำกดั 

027 บริษัทหลกัทรัพย์ อำร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 248 บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ำกดั 

029 บริษัทหลกัทรัพย์กรุงศรี จ ำกดั (มหำชน) 924 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ำกดั (มหำชน) 

030 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน)   

SUB-BROKER 

236 ธนำคำร ทสิโก้ จ ำกดั (มหำชน) 243 บริษัทหลกัทรัพย์ เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์ จ ำกดั (มหำชน) 

242 บริษัทหลกัทรัพย์ ซตีิค้อร์ป (ประเทศไทย) จ ำกดั 245 ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 

CUSTODIAN 

301 ธนำคำรซตีิแ้บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)  329 ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน)  

302 ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน)  330 ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (เพ่ือตรำสำรหนี)้ 

303 ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) - ผู้ รับฝำกทรัพย์สนิ 334 บริษัทหลกัทรัพย์ เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์ จ ำกดั (มหำชน) (คสัโตเดีย้น) 

304 ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั  336 ธนำคำรเกียรตนิำคนิ จ ำกดั (มหำชน) 

305 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน)  337 ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 

308 ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน)  339 ธนำคำร ทสิโก้ จ ำกดั (มหำชน) (เพ่ือรับฝำกทรัพย์สนิ) 

312 ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด  (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 340 ธนำคำร เจพีมอร์แกน เชส (เพ่ือค้ำตรำสำรหนี)้ 

316 ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 343 ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 

320 ธนำคำรดอยซ์แบงก์ เอจี สำขำกรุงเทพฯ - เพ่ือรับฝำกทรัพย์สนิ  345 ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 

328 ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 425 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) (เพ่ือลกูค้ำ) 
 


