
 

 

 เลขที�ใบจอง  

 ใบจองซื อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัท โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”)                                                                         

  (สาํหรับผูจ้องซื!อที"เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“ACAP”)) 

 การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทั ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ACAP จาํนวนไม่เกนิ 27,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท 

 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.70 บาท ในอตัราส่วน 12 หุ้นสามญัของ ACAP ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทั 

เรียน คณะกรรมการ บริษัท โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน)                                                                                                               วนัที�จองซื อ                £ 27 กุมภาพนัธ์ 2562                £ 28 กุมภาพนัธ์ 2562                £ 1 มนีาคม 2562

ข้อมูลผู้จองซื อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตวับรรจง 

ข้าพเจ้า  £ นาย  £ นาง  £ นางสาว  £ นิติบุคคล  £  อื�นๆ (ระบุ)                     ชื�อ                                                                                                                       เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที�                                                                                                                                                                      .                                                                                            

ประเภทผู้จองซื อหุ้น   £ บุคคลธรรมดา  £ นิติบุคคล  เลขบัตรประจําตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขที�ใบต่างด้าว / เลขทะเบียนนิติบุคคล                                                                                                                                                                                                                          

สัญชาติ / สถานที�จดทะเบียน £ ไทย / ประเทศไทย  £ ต่างด้าว / ประเทศ(ระบุ)                                                         เลขประจําตัวผู้เสียภาษี                                                                                                                                             .ประเภทของการหักภาษี ณ ที�จ่าย   £ ไม่หักภาษี  £ หักภาษี  

ที�อยู่ที�สามารถติดต่อได้ (ห้ามใช้ตู้ ป.ณ.) / สถานที�ตั ง                                                                                                                           รหัสไปรษณีย์                       โทรศัพท์ที�ติดต่อได้                                                                       . 

ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน  £ ตามที�อยู่ที�ติดต่อได้  £ อื�น  ๆ(ระบุ)                                                                                                                                                                                            รหัสไปรษณีย์                                                           โทรศัพท์ที�ติดต่อได้                                                                                           

อาชีพ £ ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  £  พนักงานบริษัทเอกชน  £  ประกอบธุรกิจส่วนตัว / อาชีพอิสระ  £  อื�นๆ (ระบุ)                                                                                                                                                                                                                                                                   .

แหล่งที�มาของรายได้จากต่างประเทศ  £  ไม่มี  £  มี (ระบุชื�อประเทศ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               . 

แหล่งที�มาของเงินที�ใช้ในการจองซื อ    บุคคลธรรมดา: £  เงินออม  £  ธุรกิจส่วนตัว  £  เงินเดือน  £  รายได้จากการลงทุน  £  มรดก  £  อื�นๆ (ระบุ)                                                                                                                                                                                                                 . 

                                                                                  นิติบุคคล:         £  เงินจากการดําเนินธุรกิจ  £  อื�นๆ (ระบุ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    . 

อ้างอิงทะเบียนผู้ถือหุ้นตามวันกําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้น 8 กมุภาพันธ์ 2562 ข้าพเจ้าถือหุ้น ACAP จํานวน                  หุ้น มีสิทธิในการจองซื อหุ้นใหม่ของบริษัท จํานวน                                                          หุ้น 

มีความประสงค์ขอจองซื อและขอให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) ดังนี  

รายละเอียดการจอง จํานวนหุ้นที�จองซื อ (หุ้น) จํานวนเงินทั งสิ น (บาท) จํานวนเงินทั งสิ น (บาท) (ตัวอักษร) 

จองซื อน้อยกว่าสิทธิ    

 จองซื อตามสิทธิทั งจํานวน    

จองซื อเกินสิทธิ (เฉพาะส่วนเพิ�ม)    

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนินการดังต่อไปนี : (ผู้จองซื อหุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ�งเท่านั น)  

ในกรณีที�มีบัญชีซื อขายหลักทรัพย์ : 

£ ให้ฝากใบหุ้นสามัญตามจํานวนที�ได้รับการจัดสรรนั นไว้ในชื�อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื�อผู้ฝาก” และดําเนินการให้บริษัท                                                                                       สมาชิกผู้ฝากเลขที�                    นําหุ้นนั นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จํากัด เพื�อเข้าบัญชีซื อขายหลักทรัพย์เลขที�                                                                                  (ชื�อผู้จองซื อต้องตรงกับชื�อบัญชีซื อขายหลักทรัพย์ มิฉะนั นจะดําเนินการออกใบหุ้นในชื�อผู้จองซื อแทน) 

ในกรณีที�ไม่มีบัญชีซื อขายหลักทรัพย์ : 

£ ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจํานวนที�ได้รับการจัดสรรนั นไว้ในชื�อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที� 600 เพื�อข้าพเจ้า (การขอถอนใบ

หลักทรัพย์ในภายหลัง ผู้จองซื อหุ้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที�บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด) และข้าพเจ้าได้กรอกแบบฟอร์มตามข้อกําหนด FATCA เรียบร้อยแล้ว 

£ ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจํานวนที�ได้รับการจัดสรรนั นไว้ในชื�อของข้าพเจ้า และจัดส่งใบหุ้นดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ข้าพเจ้าตามชื�อที�อยู่ที�ระบุข้างต้น โดยข้าพเจ้ายนิดีมอบหมายให้บริษัทดําเนินการใดๆ เพื�อทําให้การจัดทําใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้นมาให้แก่ข้าพเจ้าภายใน 15 วันทําการ 

นับจากวันปิดการจองซื อหุ้น (บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที�ผู้ถือหุ้นสามัญไม่สามารถขายหุ้นที�ได้รับจัดสรรได้ทันวันทําการแรกของการซื อขายหุ้นที�ได้รับการจัดสรร) 

พร้อมกันนี  ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื อหุ้นสามัญเพิ�มทุนดังกล่าวโดย  £ Bill Payment    

£ แคชเชียร์เช็ค   £ เช็คบุคคล   £ ดร๊าฟท์ เลขที�เช็ค                                    วันที�                                    ธนาคาร                                                   สาขา                                                .โดยสั�งจ่าย บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี เพื�อจองซื อหุ้นสามัญเพิ�มทุน                                                                                                                             

สําหรับผู้ที�ประสงค์นําหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที� 600 (Issuer Account) โปรดระบุข้อมูลเพิ�มเตมิสําหรับการดําเนนิการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA) 

£ บุคคลธรรมดา: ที�อยู่ถาวรเลขที�                        หมู่ที�                       ตรอก/ซอย                                                                     ถนน                                                        แขวง/ตําบล                                                          เขต/อําเภอ                                             จังหวัด                                                   .                                                    

ประเทศ                                                                             รหัสไปรษณีย์                                                                                  สถานที�เกิด (จังหวัด / ประเทศ)                                                                                                                 สัญชาติที�สอง (ถ้ามี)                                                                          . 

£ นิติบุคคล: ประเทศที�จดทะเบียนจัดตั งบริษัท                                                                                                                                                                                                                   สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA (โปรดตอบแบบสอบถามตามเอกสารแนบ) 

– กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็น passive หรือ NFFE โปรดระบุ % การถือครองของผู้ถือหุ้นชาวสหรัฐ                                                                                                                                                                                                                                                                           . 

– กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็น PFFI หรือ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                              . 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ฝากหลักทรัพย์เข้าไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที�ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆขึ นแก่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ไม่ว่าด้วย

ประการใดๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด จนครบถ้วน นอกจากนี  ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด อาจเปิดเผยข้อมูลที�ปรากฏในเอกสารนี ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื�นที�มีอํานาจตาม

กฎหมาย รวมทั งหน่วยงานที�มีข้อตกลงกับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ในการขอเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้ 

ในกรณีที�จํานวนเงินที�จะใช้ในการชําระค่าจองซื อตั งแต่ 100,000 บาทขึ นไป หากผู้ได้รับผลประโยชน์ที�แท้จริง* ไม่ใช่ผู้จองซื อ โปรดระบุ                                                                                                                                                                                                                                                        . 

*ผู้ได้รับผลประโยชน์ที�แท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผู้ เป็นเจ้าของที�แท้จริงหรือมีอํานาจควบคุมการทําธุรกรรมของลูกค้า หรือ บุคคลที�ลูกค้าทําธุรกรรมแทน รวมถึง บุคคลผู้ ใช้อํานาจควบคุมนิติบุคคลหรือผู้ที�มีการตกลงกันทางกฎหมายตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบ

เพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าที เกี ยวข้อง 

ในกรณีที ข้าพเจ้าไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นหรือได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจํานวนหุ้นที จองซื!อ ข้าพเจ้าให้ดําเนินการคนืเงินค่าจองหุ้น ดังต่อไปนี! (โปรดเลือกเพียง 1 ช่อง กรณีไม่ระบุถือว่าให้ดําเนินการคนืเงินค่าจองซื!อหุ้นด้วยเซ็ค) 

£ เงินโอนผ่านผ่านบัญชีธนาคารตามที ระบุไว้ในใบจองซื!อหลักทรัพย์กับ ธนาคาร                                                         สาขา                                                                         ประเภทบัญชี                                                                          เลขที บัญชี                                            . 

(ชื อเจ้าของบัญชีจะต้องเป็นชื อเดียวกันกับชื อผู้จองซื!อและกรุณาแนบสําเนาหน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์ หรือ สําเนา statement บัญชีกระแสรายวัน พร้อมลงลายมือชื อรับรองสําเนาถูกต้องบนหน้าที ระบุชื อเจ้าของบัญชี). 

£ จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะในนามข้าพเจ้า และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ที ติดต่อได้ ที ระบุไว้ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามิใช่บุคคลที ถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นให้ตามรายละเอียดที ระบุไว้ในหนังสือชี!ชวน ทั!งนี! ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่าหากข้าพเจ้าเข้าข่ายเป็นบุคคลตามที ระบุไว้ในข้างต้น ข้าพเจ้าจะไม่มีสิทธิในการจองซื!อหุ้นครั!งนี! เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที เหลือจากการจองซื!อของผู้

จองซื!อทั!งหมด 

ทั!งนี! การจองซื!อและการชําระเงินโดยผู้จองซื!อหุ้นต้องเป็นไปตามเงื อนไขตามที ระบุไว้ในหนังสือชี!ชวนเพื อการออกและเสนอขายหุ้นครั!งนี! ผู้จองซื!อหุ้นตกลงและรับทราบว่า บริษัทมีสิทธิปฏิเสธไม่รับการจองซื!อหากผู้จองซื!อหุ้นกระทําผิดเงื อนไขดังกล่าว และข้าพเจ้ายนิยอมและตกลงว่าจะ

รับซื!อหุ้นสามัญจํานวนดังกล่าวหรือในจํานวนตามที บริษัทจัดสรรให้และจะไม่ยกเลิกการจองซื!อหุ้นสามัญนี! เว้นแต่เป็นการยกเลิกการจองซื!อหุ้นสามัญตามเงื อนไขและระยะเวลาที กําหนดไว้ในหนังสือชี!ชวน และยนิยอมรับคนืเงินในกรณีที บริษัทปฏิเสธการจองหรือมีการยกเลิกการจองซื!อหุ้น

สามัญ ข้าพเจ้ายนิยอมผูกพันตนเองตามเงื อนไข ข้อกําหนด และข้อความใดๆ ในหนังสือชี!ชวนเพื อการออกและเสนอขายหุ้นครั!งนี! รวมทั!งในหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคบัของบริษัทที มีอยู่แล้วในขณะนี! และ/หรือ ซึ งจะแก้ไขเพิ มเติมต่อไปในภายหน้าด้วย 

ข้าพเจ้าตกลงและยนิยอมให้สถาบันการเงิน (รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ นิติบุคคลอื นใด) ที ข้าพเจ้ามีการทําธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิดเผยข้อมูลที เกี ยวข้องกับการแสดงตน และ/หรือ การระบุตัวตนของข้าพเจ้า รวมถึงข้อมูลเกี ยวกับผู้รับประโยชน์ที แท้จริงของข้าพเจ้า ให้แก่ผู้จัด

จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ทั!งนี! เพื อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที เกี ยวข้อง  

 

การลงทุนในหุ้นมคีวามเสี ยง ผู้จองซื!อควรอ่านหนังสือชี!ชวนหรือข้อมูลสรุปอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจจองซื!อหุ้น 

 

ในการจองซื!อหุ้นครั!งนี! ข้าพเจ้าได้รับหนังสือชี!ชวนในรูปแบบ � หนังสือ  � ซีดีรอม  � อีเมล    £ ได้รับหนังสือชี!ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคญั – Executive Summary    £ ไม่ประสงค์จะรับหนังสือชี!ชวน (รวมทั!งผู้ที ไม่ได้ใส่เครื องหมายใดๆ) 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ผ่านการทําแบบประเมินระดับความเสี ยงในการลงทุนที เหมาะสม (Suitability Test) แล้วไม่เกินกว่า 2 ปี กับบริษัทหลักทรัพย์ผู้จัดจําหน่าย และรับทราบระดับความเสี ยงของหุ้นสามัญที ข้าพเจ้าจองซื!อแล้ว (กรณีที ผู้จองซื!อยงัไม่เคยผ่านการทําแบบประเมินผู้จองซื!อจะต้อง

จัดทําแบบประเมิน Suitability Test ของหุ้นสามัญที จะจองซื!อในครั!งนี!) ทั!งนี! ข้าพเจ้ายงัยนืยนัและประสงค์ที จะจองซื!อหุ้นสามัญในครั!งนี!ต่อไป ไม่ว่าหุ้นสามัญที จองซื!อจะมีระดับความเสี ยงสูงกว่าความเสี ยงที ข้าพเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน จึงได้ลงลายมือชื อเพื อยนืยนัความประสงค์ของ

ข้าพเจ้า 

ผู้จดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายมสิีทธปิฏิเสธการจองซื!อ กรณทีี ผู้จองซื!อยงัไม่เคยผ่านการทําแบบประเมนิ หรือ 

ไม่ลงนามยนืยนัที จะจองซื!อในกรณทีี ผู้จองซื!อรับความเสี ยงตามแบบประเมนิได้ตํ ากว่าความเสี ยงของหุ้นสามญันี! 
หลกัฐานการรับฝากการจองซื!อหุ้นสามญัเพิ มทุนของบริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) (ผู้จองซื!อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี!ด้วย) 

วันที จองซื!อ                £ 27 กมุภาพันธ์ 2562  £ 28 กมุภาพันธ์ 2562  £ 1 มีนาคม 2562   เลขที ใบจอง                                                                             . 

บริษัทได้รับเงินจาก (ชื อตามใบจอง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     . 

เพื อจองซื!อหุ้นสามัญเพิ มทุนของบริษัทจํานวน                                                                                                                     หุ้น  ในราคาหุ้นละ 1.70 บาท รวมเป็นเงิน                                                                                                                                                                                                                                      บาท 

โดยชําระเป็น    £ Bill Payment    

£ แคชเชียร์เช็ค   £ เช็คบุคคล   £ ดร๊าฟท์ เลขที เช็ค                                                             วันที                                                         ธนาคาร                                                             สาขา                                                                . 
โดยหากผู้จองซื!อได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ผู้จองซื!อให้ดําเนินการ :-                            
£ ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื อผู้ฝาก” เลขที สมาชิกผู้ฝาก                     บัญชีซื�อขายหลักทรัพย์เลขที    . 
£ ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” โดยเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที  600 เพื อข้าพเจ้า    
£ ออกใบหุ้นในนามผู้จองซื�อภายใน 15 วันทําการนับจากวันปิดการจองซื�อหุ้น  

ลงชื อ                                                                                                        เจ้าหน้าที ผู้รับมอบอํานาจ  

หมายเหตุ : หากผู้จองซื�อประสงค์จะเปลี ยนแปลงที อยู่ที ให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปที ฝ่ายปฏบัิติการหลกัทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เลขที  93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2009-9000 

ลงชื อ                                                  ผู้จองซื�อ 

                (                                                                      ) 

นิ(สามารถตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

ลงชื อ                                                  ผู้จองซื�อ 

                (                                                                      ) 
- โปรดกรอกข้อความให้ครบถ้วน มฉิะนั�นจะถูกตดัสิทธิการจองซื�อ - 

 

แบบ ก 

สิ!งที!ส่งมาดว้ย 2 

กรอกใบจองซื�อ 1 ใบ ต่อหนึ งเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั�น 



 
 

Participant 

No. 
Company Name 

Participant 

No. 
Company Name 

BROKER 

002 
บริษทัหลกัทรัพยทิ์สโก ้จาํกดั   

032 
บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จาํกดั   

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED  KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

003 
บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทรี!  กรุ๊ป จาํกดั  (มหาชน)  

034 
บริษทัหลกัทรัพยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

004 
บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั   

038 
บริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) 

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 
บริษทัหลกัทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 

048 
บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จาํกดั (มหาชน) 

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 
บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั  (มหาชน) 

050 
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเอสแอล จาํกดั  

PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั 

051 
บริษทัหลกัทรัพย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จาํกดั 

CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

008 
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จาํกดั 

052 
บริษทัหลกัทรัพย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จาํกดั 

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND)  LIMITED 

010 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จาํกดั   

200 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   

MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED  MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 
บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

211 
บริษทัหลกัทรัพย ์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD. 

013 
บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

213 
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั 

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED. 

014 
บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน)  

221 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ชั!น พาร์ทเนอร์  จาํกดั (มหาชน) 

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED. 

015 
บริษทัหลกัทรัพย ์แอพเพิล เวลธ์ จาํกดั 

224 
บริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 
บริษทัหลกัทรัพยธ์นชาต จาํกดั  (มหาชน) 

225 
บริษทัหลกัทรัพยซี์ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั  

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED              CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD. 

019 
บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั      

229 
บริษทัหลกัทรัพย ์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จาํกดั 

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED  JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED    

022 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิตี"  จาํกดั 

230 
บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบลก็ จาํกดั 

TRINITY SECURITIES CO.,LTD. GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
บริษทัหลกัทรัพยไ์ทยพาณิชย ์จาํกดั 

244 
บริษทัหลกัทรัพย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 

SCB SECURITIES CO.,LTD. MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 
บริษทัหลกัทรัพยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั  (มหาชน)      

247 
บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จาํกดั 

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD. 

027 
บริษทัหลกัทรัพย ์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

248 
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 
บริษทัหลกัทรัพยก์รุงศรี จาํกดั (มหาชน) 

924 
บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน) 

KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 
บริษทัหลกัทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) 

 
 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.  

SUB-BROKER 

236 
ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 

243 
บริษทัหลกัทรัพย ์เพื!อธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซิตี"คอร์ป (ประเทศไทย) จาํกดั 

245 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 

301 
ธนาคารซิตี"แบงก ์เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES)  

329 
ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

302 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  

330 
ธนาคารฮ่องกงและเซี!ยงไฮแ้บงกิ"งคอร์ปอเรชั!น จาํกดั (เพื!อตราสารหนี" ) 

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) - ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 

334 
บริษทัหลกัทรัพย ์เพื!อธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) (คสัโตเดี"ยน) 

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 
ธนาคารฮ่องกงและเซี!ยงไฮ ้แบงกิ"ง คอร์ปอเรชั!น จาํกดั  

336 
ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  

337 
ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

308 
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  

339 
ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) (เพื!อรับฝากทรัพยสิ์น) 

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

340 
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื!อคา้ตราสารหนี" ) 

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

343 
ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 

320 
ธนาคารดอยซ์แบงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื!อรับฝากทรัพยสิ์น  

345 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES   THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

328 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

425 
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) (เพื!อลูกคา้) 

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 
 




