
เลขที่ใบจอง ................................................................................... 
ใบจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 544,124,723 หุ้น แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น   มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1.00  บาท  
ในอตัราส่วน 1 หุ้นสามัญเดมิต่อ 1 หุ้นสามญัเพิม่ทุน ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00  บาท 

วนัท่ีจองซ้ือ        วนัท่ี  13 ธนัวาคม 2564         14 ธนัวาคม 2564         15 ธนัวาคม 2564        16 ธนัวาคม 2564         17 ธนัวาคม 2564 
ข้อมูลผู้จองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุน (โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง) 

ขา้พเจา้  นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล ............................................................................................ ..................................................................... เลขทะเบียนผูถื้อหุน้.................................................................................................................................. 
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: บตัรประจ าตวัประชาชน เลขท่ี..................................................  บุคคลธรรมดาท่ีไม่ใช่สัญชาติไทย: สัญชาติ ...................................  ใบตา่งดา้ว  หนงัสือเดินทาง เลขท่ี ............................................................................... 
 นิติบุคคลสัญชาติไทย: เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี .............................................................  นิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายตา่งประเทศ: สัญชาติ....................... เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี .................................................................................................... 
ท่ีอยูใ่หเ้ป็นไปตามท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 ซ่ึงบริษทัไดรั้บจากบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ท่ีอยูท่ี่สามารถติดตอ่ได ้............................................................................................................................................................................................ .....................................................................................................................................................................................  
โทรศพัทท่ี์ติดตอ่ได ้.......................................................... โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี .................................................... เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี ...................................................................... ประเภทของการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย:  ไม่หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย  หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
มีความประสงคข์อจองซ้ือและขอใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน ดงัน้ี (กรุณาตรวจสอบสิทธิการจองซ้ือท่ีระบุไวใ้นใบรับรองการจองซ้ือหุน้ ซ่ึงออกโดยบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั) 

รายละเอยีดการจองซ้ือ ราคา (บาทต่อหุ้น) จ านวนหุ้น (หุ้น) จ านวนเงินที่ช าระ (บาท) จ านวนเงินที่ช าระ (ตัวอกัษร) 
 จองซ้ือนอ้ยกวา่สิทธิ 

1.00 

   
 จองซ้ือตามสิทธิทั้งจ านวน    
 จองซ้ือเกินกวา่สิทธิ (ระบุเฉพาะส่วนเพิ่ม)    

รวม    

พร้อมกนัน้ี ขา้พเจา้ขอช าระคา่จองซ้ือจ านวนดงักล่าว โดย 
 เงินโอน เขา้บญัชีกะแสรายวนั   เลขท่ี 003-1-16864-3 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาสุขมุวิท 33 (บางกะปิ) ช่ือบญัชี  “บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) เพื่อบญัชีจองซ้ือหุน้สามญัเพิม่ทุน” 
 เช็ค  แคชเชียร์เช็ค  ดร๊าฟท ์เลขท่ีเช็ค .......................................................... วนัท่ี ........................................ ...... ธนาคาร ...................................................... สาขา .................................................... โดยส่ังจ่าย “บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) เพื่อ
การจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน” ลงวนัท่ีไม่เกิน 15 ธนัวาคม 2564 และสามารถเรียกเกบ็เงินจากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัท าการถดัไปเท่านั้น 
หากขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุน้ดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการดงัตอ่ไปน้ี (ผูจ้องซ้ือโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่านั้น) 
กรณีที่มีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย์: 
  น าหุ้นเข้าบัญชี ซ้ือขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยให้ออกหุ้นส าหรับหุ้น ท่ี ได้รับการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู ้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัท / บริษัทหลักทรัพย์ ช่ือบริษัท 

...................................................................................... สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี □□□ (โปรดระบุช่ือและหมายเลขสมาชิกผูฝ้ากตามท่ีมีรายช่ือปรากฏดา้นหลงัใบจอง) น าหุน้เขา้ฝากไวก้บับริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเขา้
บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์ช่ือ ............................................................................................. บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์เลขท่ี ...................................................... ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันั้น (ช่ือผูจ้องซ้ือตอ้งตรงกบัช่ือบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์มิฉะนั้นจะ
ด าเนินการออกใบหุน้ในช่ือของผูจ้องซ้ือแทน) 

กรณีที่ไม่มีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย์: 
  น าหุ้นเข้าฝากบญัชีของบริษทัผู้ออกหลกัทรัพย์ โดยให้ออกหุน้ส าหรับหุ้นท่ีไดรั้บการจดัสรรในนามของ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั โดยเขา้บญัชีของ

บริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 (Issuer Account) เพื่อขา้พเจา้ (การถอนเป็นใบหุน้ในภายหลงั ผูจ้องซ้ือตอ้งเสียคา่ธรรมเนียมตามท่ี บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด) และผูจ้องซ้ือกรุณากรอก “แบบสอบถามเพื่อหาขอ้
บ่งช้ีการเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล)” และ “แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” ตามท่ีบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด ทั้งน้ี หากปรากฏขอ้บ่งช้ีว่าผูจ้องซ้ือเป็นบุคคลสัญชาติ
อเมริกนัตามกฎหมาย FATCA ผูจ้องซ้ือยนิยอมท่ีจะรับการจดัสรรหุน้สามญัเป็นใบหุน้แทน 

  ออกใบหุ้นในนามของข้าพเจ้า ส าหรับหุน้ท่ีไดรั้บการจดัสรร และส่งใบหุ้นใหก้บัขา้พเจา้ตามช่ือและท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ ทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 15 วนัท าการ นับจากวนัส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ
หุน้ โดยขา้พเจา้อาจไดรั้บใบหุน้ภายหลงัจากท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรับหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวเขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและขออนุญาตใหท้าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

การคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุน (ถ้ามี) 
ในกรณีท่ีขา้พเจ้าไม่ไดรั้บจดัสรรหรือไดรั้บจดัสรรไม่ครบเตม็จ านวนท่ีจองซ้ือ ขา้พเจ้าตกลงให้ด าเนินการคืนเงินค่าจองซ้ือ หรือเงินส่วนต่างค่าจองซ้ือ โดยไม่มีดอกเบ้ีย และโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร................................................................. 
สาขา....................................................... เลขท่ีบญัชี.............................................................. (โปรดแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคารหนา้แรกพร้อมรับรองส าเนา) ภายใน 20 วนัท าการ นบัจากวนัส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน้  
ค ารับรองและข้อตกลงของผู้จองซ้ือ  
ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงว่าจะจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนน้ี แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นและเอกสารประกอบการ จองซ้ือท่ีถูกตอ้งเรียบร้อย
พร้อมช าระคา่จองซ้ือ ใหถื้อวา่ขา้พเจา้สละสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว    
ขา้พเจา้ไดศึ้กษาขอ้มูลในหนังสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ รวมทั้งสารสนเทศและเอกสารแนบ (รวมเรียกวา่ “หนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้”) แลว้ และยนิยอมผูกพนัตามเง่ือนไขท่ีระบุในเอกสารดงักล่าว รวมทั้งวิธีการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนทั้งท่ีใช้บงัคบัอยูแ่ละท่ีจะไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมในภายหน้าอีกดว้ย ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้เดิมและไดรั้บจดัสรรการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงในการถือหุน้ดงักล่าว 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขา้พเจา้ไม่ไดเ้ป็นบุคคลถือสัญชาติตามรายละเอียด 28 ประเทศซ่ึงเป็น Restricted Territories ท่ีบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน ในกรณีท่ีการจองซ้ืออาจส่งผลเป็นการกระท าท่ีขดัต่อกฎหมาย หรือระเบียบ
ขอ้บงัคบัของตา่งประเทศ ซ่ึงรวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเพียงประเทศ (1) ออสเตรเลีย (2) ออสเตรีย (3) เบลเยยีม (4) บราซิล (5) แคนนาดา (6) ฝร่ังเศส (7) เยอรมนั (8) อินเดีย (9) อิตาลี (10) ญ่ีปุ่น (11) จอร์แดน (12) พม่า (13) ลกัเซมเบิร์ก (14) มาเลเซีย (15) นอร์เวย ์
(16) รัสเซีย (17) สวีเดน (18) สวิสเซอร์แลนด ์(19) ไตห้วนั (20) เนเธอร์แลนด ์(21) จีน (22) ฟิลิปปินส์ (23) เกาหลีใต ้(24) สหราชอาณาจกัร (25) ตรินิตรินิแดดและโตเบโก (26) สหรัฐอเมริกา (27) สิงคโปร์ และ (28) ฮ่องกง (รวมเรียกวา่” ประเทศท่ีถูกจ ากดั
สิทธิ”) ซ่ึงบริษทัจะสงวนสิทธิท่ีจะใช้ดุลพินิจในการประกาศเปล่ียนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติมรายช่ือประเทศท่ีถูกจ ากดัสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน ซ่ึงจะเป็นผลใหบ้ริษทัตอ้งมีภาระหน้าท่ีในการด าเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากท่ีตอ้งด าเนินการภายใต้
กฎหมายไทย ใบจองซ้ือน้ีควรถูกศึกษาควบคูไ่ปกบัหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้ และการขอจองซ้ือหุน้ของบริษทัฯ นั้นจะเกิดข้ึนไดแ้ละไดรั้บการยอมรับโดยเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไข ของการจองซ้ือท่ีระบุในหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้เท่านั้น  
         การลงทุนในหลกัทรัพยย์อ่มมีความเส่ียง และก่อนการตดัสินใจจองซ้ือหลกัทรัพยค์วรศึกษาขอ้มูลอยา่งรอบคอบ 
                                          ใบจองซ้ือ 1 ใบ ตอ่ 1 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้เท่านั้น                                                                                                                                                     ลงช่ือ..........................................................................................................ผูจ้องซ้ือ 

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

 
หลกัฐานการรับจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุน (ผู้จองซ้ือ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตวับรรจง) 

วนัท่ีจองซ้ือ        วนัท่ี  13 ธนัวาคม 2564         14 ธนัวาคม 2564         15 ธนัวาคม 2564        16 ธนัวาคม 2564         17 ธนัวาคม 2564 
เลขท่ีใบจอง ................................................ 

บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บเงินจาก (ช่ือตามใบจอง) .................................................................................................................................................................... ....................... เพื่อจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน)  
รวมจ านวน ......................................................................................................................................................... หุน้ ในราคาหุน้ละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน ........................................................................................................ ............................................ บาท 
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 น าหุน้เขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตนเอง ในนามของ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี □□□ บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ลขท่ี ....................................................................................................... 
 น าหุน้เขา้ฝากบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์ในนามของ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จากดั” สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อขา้พเจา้ 
 ออกใบหุน้ในนามของผูจ้องซ้ือ                                                                                                                                                                                                                                                        เจา้หนา้ท่ีผูรั้บมอบอ านาจ .............................................................. 

หมายเหตุ: ผูจ้องซ้ือสามารถสอบถามเลขทะเบียนผูถื้อหุน้และสิทธิการจองซ้ือ หรือสอบถามขั้นตอนการเปล่ียนแปลงท่ีอยูท่ี่ใหไ้ว ้ไดท้างโทรศพัท ์02-009-9999 (บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั) 
หา้มไมใ่หผู้จ้องซือ้ฝากเอกสารการจองซือ้หุ้นสามญัทีธ่นาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ไม่วา่สาขาใด ๆ 

 



 
BROKER 

ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั 
Participant No. Company Name Participant No. Company Name 

002 บริษทัหลกัทรัพยทิ์สโก ้จ ากดั 032 บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

 
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั  (มหาชน) 034 บริษทัหลกัทรัพยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

004 บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 038 บริษทัหลกัทรัพย ์เออซีี จ ากดั (มหาชน) 

 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD 

 
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บริษทัหลกัทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 048 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 

 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จ ากดั  (มหาชน) 050 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเอสแอล จ ากดั 

 
PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED 

 
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 051 บริษทัหลกัทรัพย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ  ากดั 

 
CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. 

 
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

008 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ ากดั 052 บริษทัหลกัทรัพย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

 
GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND)  LIMITED 

010 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จ ากดั 200 บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอง็(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 
MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

 
MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 211 บริษทัหลกัทรัพย ์ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD. 

013 บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 213 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท ์จ ากดั 

 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

 
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED. 

014 บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 221 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์  จ ากดั (มหาชน) 

 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED. 

015 บริษทัหลกัทรัพย ์แอพเพิล เวลธ์ จ ากดั 224 บริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

 
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

 
BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บริษทัหลกัทรัพยธ์นชาต จ ากดั  (มหาชน) 225 บริษทัหลกัทรัพยซี์ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD. 

019 บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 229 บริษทัหลกัทรัพย ์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิต้ี จ ากดั 230 บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบลก็ จ ากดั 

 
TRINITY SECURITIES CO.,LTD. 

 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บริษทัหลกัทรัพยไ์ทยพาณิชย ์จ ากดั 244 บริษทัหลกัทรัพย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
SCB SECURITIES CO.,LTD. 

 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บริษทัหลกัทรัพยย์ูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน) 247 บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวสิ  (ประเทศไทย) จ ากดั 

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

 
CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD. 

027 บริษทัหลกัทรัพย ์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 248 บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ ากดั 

 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บริษทัหลกัทรัพยก์รุงศรี จ ากดั (มหาชน) 924 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 

 
KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
 

 
 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD. 
 

 SUB-BROKER 

236 ธนาคาร ทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) 243 บริษทัหลกัทรัพย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์จ ากดั (มหาชน) 

 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษทัหลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED) 

 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 
301 ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES) 329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES 

 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 330 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (เพ่ือตราสารหน้ี) 

 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. 

 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) - ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 334 บริษทัหลกัทรัพย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเด้ียน) 

 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY 

 
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ ้แบงก้ิง คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. 

 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. 

 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 339 ธนาคาร ทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพยสิ์น) 

 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพ่ือคา้ตราสารหน้ี) 

 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. 

 
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

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

 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 

320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพ่ือรับฝากทรัพยสิ์น 345 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES 

 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือลูกคา้) 

 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

 


