
  

 
                                                                                                 เลขที�ใบจอง................................................................. 

ใบจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุน บริษทั ซิงเกอรป์ระเทศไทย จาํกดั (มหาชน) (“ บริษทัฯ” )  
การเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนให้แก่ผูถ้อืหุ้นเดมิตามสดัส่วนการถอืหุ้น ในอตัราส่วน 5.259 หุน้สามญัเดมิ มสีทิธซิื'อหุน้สามญัเพิ�มทุนได ้1 หุน้  

 จาํนวนไม่เกิน 96,341,464 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้ห ุ้นละ 1 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 36.3005 บาท  

วนัที�จองซื�อ   �  7 ธนัวาคม 2564 �  8 ธนัวาคม 2564 �  9 ธนัวาคม 2564 �  13 ธนัวาคม 2564 �  14 ธนัวาคม 2564 
ข้อมูลผู้จองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุน บริษทั ซิงเกอรป์ระเทศไทย จาํกดั (มหาชน)  โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี�ให้ครบถ้วน ชดัเจน ตวับรรจง 

เรยีนคณะกรรมการ บรษิทั ซงิเกอรป์ระเทศไทย จํากดั (มหาชน) และ/หรอื บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จํากดั ซึ�งเป็นตวัแทนการรบัจองซื'อหุ้นของบรษิทัฯ 
ขา้พเจา้ (โปรดระบุประเภทผูจ้องซื'อหุน้)  
� บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย  เลขประจําตวัประชาชน……………………………………………………….. 
� นิตบิุคคลสญัชาตไิทย         เลขทะเบยีนนิตบิุคคล…………………………………………………………      

� บุคคลธรรมดาสญัชาตติ่างดา้ว  เลขที�ใบต่างดา้ว/หนังสอืเดนิทาง  .................................................... 
� นิตบิุคคลสญัชาตติ่างดา้ว    เลขทะเบยีนนิตบิุคคล………………………………….....….………..……. 

ชื�อ   � นาย  � นาง  � นางสาว  � นิตบิุคคล........................................................................................................................................................................................................................................................... 

ที�อยู่ใหเ้ป็นไปตามรายชื�อผูถ้อืหุน้สามญัที�ปรากฏ ณ วนักําหนดรายชื�อผูถ้อืหุน้ที�มสีทิธไิดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุน Rights Offering (Record Date) ณ วนัที� 2 พฤศจกิายน 2564 

โทรศพัทท์ี�ตดิต่อได.้.................................................. สญัชาต ิ....................................... เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษ ี.......................................................ประเภทของการหกัภาษ ีณ ที�จ่าย  �  หกัภาษ ี �  ไม่หกัภาษี 

ขา้พเจา้ถอืหุน้สามญัเดมิตามรายชื�อผูถ้อืหุน้สามญัที�ปรากฏ ณ วนักําหนดรายชื�อผูถ้อืหุน้ที�มสีทิธไิดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุน Rights Offering (Record Date) ณ วนัที� 2 พฤศจกิายน 2564 มคีวามประสงคข์อจอง
ซื'อหุน้สามญัและขอใหจ้ดัสรรหุน้สามญัของบรษิทัฯ ดงันี'   

ประเภทการจองซื'อ จํานวนหุน้ที�จองซื'อ (หุน้) ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุน้) รวมเป็นเงนิทั 'งสิ'น (บาท) จํานวนเงนิ (ตวัอกัษร) 

� จองซื'อตามสทิธทิั 'งจํานวน  36.3005      
� จองซื'อน้อยกว่าสทิธ ิ  36.3005     
� จองซื'อเกนิกว่าสทิธ ิ(ระบุเฉพาะส่วนเกินสทิธ)ิ  36.3005     

รวม     
พรอ้มกนันี' ขา้พเจา้ขอส่งเงนิค่าจองซื'อหุน้สามญัดงักล่าวโดย   �  เงนิโอนผ่านธนาคาร/ผ่านระบบ BAHTNET………..……………………..………… สาขา……..……………………..… 

  � โอนเงนิผ่านระบบการโอนเงนิอตัโนมตั ิ(ATS) เลขที�..................................................................  �  หกัเงนิจากบญัชซีื'อขายหลกัทรพัย ์เลขที�..........................................................    
 �  โอนดว้ยการนําฝากแคชเชยีรเ์ช็ค/เชค็/ดร๊าฟท ์เลขที�เชค็.……………………....... วนัที�…………………. ธนาคาร ……….…………............สาขา …...........……………และยื�นเอกสารจองซื'อใหค้รบถ้วนตามที�กําหนด       
โดยสั �งจ่าย  “บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จาํกดั เพื�อจองซื�อหลกัทรพัย ”์ เลขที�บญัช ี142-310058-3 ประเภทบญัชกีระแสรายวนั ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) สาขาสาทร  
หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนดงักล่าวแล้ว ขา้พเจา้ตกลงใหบ้รษิัทดําเนินการดงัต่อไปนี':  (ผูจ้องซื'อหุน้โปรดเลอืกวธิใีดวธิหีนึ�งเท่านั 'น) 
���� ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจํานวนที�ไดร้บัการจดัสรรนั 'นไวใ้นชื�อ “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั เพื�อผูฝ้าก” และดําเนินการใหบ้รษิัท………..……………………..……………………….……………… 

สมาชกิผูฝ้ากเลขที� ……………….. นําหุน้สามญัเขา้ฝากไวก้บั บรษิัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั (“TSD”) เพื�อเขา้บญัชซีื'อขายหลกัทรพัย ์ เลขที� ...……………………………………………….…….  
ชื�อ …………………………………………………………................……ซึ�งขา้พเจา้มอียู่กบับรษิทันั 'น (ชื�อผูจ้องซื'อตอ้งตรงกบัชื�อบญัชซีื'อขายหลกัทรพัย ์มฉิะนั 'นจะดําเนินการออกใบหุ้นสามญัในชื�อผู้จองซื'อแทน)  

���� ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจํานวนที�ไดร้บัการจดัสรรนั 'นไวใ้นชื�อ “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั” และนําหุน้สามญัเขา้ฝากไวก้บั TSD โดยนําเขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที� 600 
เพื�อขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรพัยใ์นภายหลงัผูจ้องซื'อหุน้จะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามอตัราที� TSD กําหนด) กรณีเลอืกรบัหุน้เขา้บญัช ีสมาชกิเลขที� eff ในช่องนี' โปรดกรอกขอ้มูลใน”แบบสอบถามเพื�อหา
ขอ้บ่งชี'การเป็นบุคคลสหรฐั (สําหรบับุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)” และ ”แบบสอบถามสําหรบัการตรวจสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” เพื�อนําส่งให้เก่ TSD ทั 'งนี' ในกรณีไม่จดัทําเอกสารตามที� TSD กําหนด 
หรอืมขีอ้บ่งชี'ว่าท่านอาจเป็นบุคคลอเมรกินั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไิม่นําฝากหุน้เขา้บญัช ีeff โดยจะดําเนินการออกเป็นใบหุน้แทน และจะจดัส่งใบหุน้ทางไปรษณีย ์ตามรายละเอยีดในฐานขอ้มูลสมุดทะเบยีนรายชื�อ
ผูถ้อืหุน้สามญัที�ปรากฏ ณ วนักําหนดรายชื�อผูถ้อืหุน้ที�มสีทิธไิดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนตามสดัส่วนการถอืหุ้น 

���� ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจํานวนที�ได้รบัจดัสรรนั 'นไวใ้นชื�อของขา้พเจา้และจดัส่งใบหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบยีนใหข้า้พเจ้าตามชื�อที�อยู่ที�ปรากฏในสมุดทะเบยีน ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที� 2 พฤศจกิายน 
2564 โดยขา้พเจา้ยนิดมีอบหมายใหบ้รษิัทฯ ดําเนินการใดๆ เพื�อทําใหก้ารจดัทําใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ขา้พเจ้าภายใน 15 วนัทําการ นับจากวนัที�สิ'นสุดระยะเวลาการจองซื'อ (เฉพาะใบหุน้เท่านั 'น) (บรษิัทฯ 
จะไม่รบัผดิชอบในกรณีที�ผูถ้อืหุน้ไม่สามารถขายหุน้ที�ไดร้บัจดัสรรไดท้นัวนัทําการแรกของการซื'อขายหุน้) 

 

ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัหรอืไดร้บัการจดัสรรหุ้นสามญัไม่ครบตามจํานวนหุ้นสามญัที�จองซื'อ ขา้พเจา้ตกลงใหบ้รษิัทดําเนินการคนืเงนิค่าจองซื'อหุ้นสามญัส่วนที�ไม่ไดร้บัการจดัสรรหรอืไดร้บัการจดัสรร
ไม่ครบ โดยไม่มดีอกเบี'ย และไม่มค่ีาเสยีหายใดๆ โดย (กรณีไม่ระบุเลอืกจะดําเนินการคนืดว้ยเชค็ตามวธิทีี�กําหนด) 
���� โอนเขา้บญัชธีนาคาร ……………………………………. เลขที�บญัช.ี………………............... สาขา………………….... ซึ�งชื�อบญัชเีป็นชื�อของขา้พเจา้ (กรุณาแนบสําเนาสมุดบญัชอีอมทรพัย ์หรอืสําเนา Statement 

บญัชกีระแสรายวนัดงักล่าว  พรอ้มรบัรองสําเนาถูกตอ้ง) 
����  จ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมสั �งจ่ายเฉพาะในนามขา้พเจา้และจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามที�อยู่ที�ปรากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้วนัที� 2 พฤศจกิายน 2564 
กรณีผูจ้องซื'อมบีญัชซีื'อขายหลกัทรพัยแ์ละมรีายละเอยีดบญัชธีนาคารที�ใหไ้วก้บับรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จํากดั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่าจองซื'อหุน้โดยวธิกีารโอนเงนิ ATS เพื�อเขา้บญัชธีนาคารที�ไดใ้หข้อ้มูลไว ้
ข้าพเจ้าขอรบัรองและตกลงว่าจะจองซื'อหุ้นสามญัเพิ�มทุนจํานวนดงักล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซื'อหุน้สามญัเพิ�มทุนนี' แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื'อหุน้สามญัเพิ�มทุนที�ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซื'อที�ถูกต้อง
เรยีบรอ้ยพรอ้มชําระค่าจองซื'อ หรอืหากแคชเชยีรเ์ชค็/เชค็/ดร๊าฟท์ ที�สั �งจ่ายแลว้นั 'นไม่ผ่านการเรยีกเกบ็ ใหถ้อืว่าขา้พเจา้สละสทิธใินการจองซื'อหุน้สามญัเพิ�มทุนดงักล่าวโดยไม่มเีงื�อนไขและไม่สามารถเพกิถอนได ้ขา้พเจา้ไดศ้กึษาขอ้มูลทั 'งหมดที�
เกี�ยวกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนในหนังสอืแจง้การจดัสรรหุน้ รวมทั 'งสารสนเทศและเอกสารแนบแลว้ และยนิยอมผูกพนัตามขอ้ตกลงและเงื�อนไขที�ระบุในเอกสารดงักล่าว และที�จะไดม้กีารแก้ไขเพิ�มเตมิในภายหลงัอกีดว้ย ขา้พเจา้ขอรบัรอง
ว่าขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้เดมิและไดร้บัจดัสรรการจองซื'อหุน้สามญัเพิ�มทุนตามสดัส่วนการถอืหุน้ของขา้พเจา้เป็นผูร้บัผลประโยชน์ที�แทจ้รงิในการถอืหุน้ดงักล่าว 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขา้พเจา้มทีี�อยู่นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา และไม่ใช่บุคคลอเมรกินั (U.S. Persons ตามนิยามที�กําหนดใน Regulations S (“Regulations S”) ภายใต้ U.S. Securities Act of 1993 (“U.S. Securities Act”) และมทีี�อยู่นอกประเทศ
แคนาดา ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี และประเทศแอฟรกิาใต้) 
ใบจองซื'อนี'มคีวามสําคญั และผูจ้องซื'อพงึใหค้วามสนใจ การนําส่งใบจองซื'อนี'กระทําโดยลบัเฉพาะและสงวนสําหรบับุคคลซึ�งเป็นผูถ้อืหุน้ที�ไดร้บัใบจองซื'อนี' และไม่พงึถูกส่งต่อ หรอืแจกจ่ายไปยงับุคคลอื�นใด (นอกจากที�ปรกึษาที�เป็นวชิาชพีของท่าน
เอง) หรอืผลติซํ'าในรูปแบบใดๆ ใบจองซื'อนี'และหนังสอืแจง้การจดัสรรหุน้ที�แนบมานี'ไม่ก่อใหเ้กดิหรอืเป็นส่วนหนึ�งของการเสนอหรอืเชื'อเชญิเพื�อการขายหรอืการออกหลกัทรพัยห์รอืการชี'ชวนเพื�อการเสนอใหซ้ื'อ หรอืจองซื'อหุน้ใดๆ ไม่ว่าในกรณีใด
ที�การเสนอขายหรอืการชี'ชวนนั 'นจะขดัต่อกฎหมาย เอกสารนี'ถูกแจกจ่ายนอกประเทศสหรฐัอเมรกิาใหเ้ก่ผูท้ี�ไม่ใช่บุคคลอเมรกินั (U.S. Persons ตามนิยามที�กําหนดใน Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act) ในธุรกรรมนอกประเทศ (offshore 
transactions) ตามนิยามที�กําหนดและภายใต้ Regulations S ของ the U.S. Securities Act และนอกประเทศแคนาดา ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี และประเทศแอฟรกิาใต้ ใบจองซื'อนี'ควรถูกกศกึษาควบคู่ไปกบัหนังสอืแจง้การจดัสรรหุน้ และ
การขอจองซื'อหุน้ของบรษิทัฯ นั 'นจะเกดิขึ'นไดแ้ละไดร้บัการยอมรบัโดยเป็นไปตามขอ้กําหนดและเงื�อนไขของการจองซื'อที�ระบุในหนังสอืแจง้การจดัสรรหุน้เท่านั 'น 

 
 

หลกัฐานการรบัฝากการจองซื�อหุ้นสามญั บริษทั ซิงเกอรป์ระเทศไทย จาํกดั (มหาชน) (“ บริษทัฯ” ) (ผ ู้จองซื�อ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี�ด ้วย)  
วนัที�จองซื�อ  �  7 ธนัวาคม 2564 �  8 ธนัวาคม 2564 �  9 ธนัวาคม 2564 � 13 ธนัวาคม 2564 �  14 ธนัวาคม 2564    เลขที�ใบจอง............................................................................... 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จํากดั ไดร้บัเงนิจาก (ชื�อตามใบจอง)................................................. เพื�อจองซื'อหุน้สามญัเพิ�มทุนของบรษิทั จํานวน...................................หุน้ ในราคาหุน้ละ  36.3005 บาท  
รวมเป็นเงนิ........................................ บาท โดยชําระเป็น �  เงนิโอนผ่านธนาคาร/ผ่านระบบ BAHTNET………..….………………… สาขา……..………………..… � โอนเงนิผ่านระบบการโอนเงนิอตัโนมตั ิ(ATS) เลขที�...........................   
�  หกัเงนิจากบญัชซีื'อขายหลกัทรพัย ์ เลขที�..............................  � โอนดว้ยการนําฝากแคชเชยีรเ์ชค็/เชค็/ดร๊าฟท์  เลขที�เชค็............................. วนัที�  ...................................ธนาคาร ................................... สาขา ................................... 

 โดยหากผูจ้องซื'อไดร้บัการจดัสรรหุน้ดงักล่าว ผูจ้องซื'อใหดํ้าเนินการ : 
���� ฝากใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั เพื�อผูฝ้าก” เลขที�สมาชกิผูฝ้าก.......................................บญัชซีื'อขายหลกัทรพัยเ์ลขที� ............................................................................................................................. 
���� ฝากใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั” โดยเขา้บญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที� 600 เพื�อขา้พเจา้  
���� ออกใบหุน้ในนามผูจ้องซื'อ และสง่มอบภายใน 15 วนัทําการ นับจากวนัสิ'นสุดระยะเวลาการจองซื'อ  

เจา้หน้าที�ผูร้บัมอบอํานาจ............................................................................................ 
หมายเหตุ :  หากผูจ้องซื'อประสงค์จะเปลี�ยนแปลงที�อยู่ที�ใหไ้ว ้โปรดแจง้การแก้ไขต่อนายทะเบยีนโดยตรง และจดัส่งไปที�ฝ่ายปฏบิตักิารหลกัทรพัย์ บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั เลขที� qr ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ sftff โทร. 0-2009-9000 
 
 

 

   

Ticker: SINGER 

สิ�งที�ส ่งมาด้วย 3

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี�ยง ผ ู้จองซื�อควรศึกษาข้อมูลในหนังสือแจ้งการจดัสรรหุ้น
อย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจจองซื�อหุ้น 

    ลงชื�อ ……………………………………………………………..…………. ผูจ้องซื'อ  
(…………………………………………………………....……………) 



 

ผู้ฝากเลขที� 
Participant No. 

ชื�อบริษทั 
Company Name 

ผู้ฝากเลขที� 
Participant No. 

ชื�อบริษทั 
Company Name 

BROKER 
002 บรษิทัหลกัทรพัยท์สิโก ้จํากดั   

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 
032 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จํากดั   

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
003 บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี� กรุ๊ป จํากดั  (มหาชน) 

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  
034 บรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
004 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากดั   

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
038 บรษิทัหลกัทรพัย ์เออซี ีจํากดั (มหาชน) 

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
005 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) 

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
048 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอร่า จํากดั (มหาชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
006 บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จํากดั  (มหาชน) 

PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
050 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จํากดั 

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 
007 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จํากดั 

CGS-CIMB SECURITIES (Thailand) COMPANY LIMITED 
051 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จํากดั 

SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 
008 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี พลสั จํากดั  

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 
052 บรษิทัหลกัทรพัย ์จเีอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากดั 

GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) PCL. 
010 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรร์ลิ ลนิช ์(ประเทศไทย) จํากดั  

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED  
200 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)   

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD. 
011 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
211 บรษิทัหลกัทรพัย ์ยูบเีอส (ประเทศไทย) จํากดั 

UBS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
013 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
213 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท ์จํากดั 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 
014 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน)  

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
221 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ั �น พารท์เนอร ์จํากดั (มหาชน) 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PCL. 
015 บรษิทัหลกัทรพัย ์แอพเพลิ เวลธ์ จํากดั 

APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED  
224 บรษิทัหลกัทรพัยบ์วัหลวง จํากดั (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
016 บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต จํากดั  (มหาชน)  

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
225 บรษิทัหลกัทรพัยซ์ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั  

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
019 บรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดั 

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
229 บรษิทัหลกัทรพัย ์เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จํากดั  

JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
022 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนิีตี' จํากดั 

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 
230 บรษิทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จํากดั 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 
023 บรษิทัหลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จํากดั 

SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 
244 บรษิทัหลกัทรพัย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จํากดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
026 บรษิทัหลกัทรพัยย์ูโอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)      

UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
247 บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ  (ประเทศไทย) จํากดั 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
027 บรษิทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
248 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก ้จํากดั 

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 
029 บรษิทัหลกัทรพัยก์รุงศร ีจํากดั (มหาชน) 

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
924 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซยี ไซรสั จํากดั (มหาชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
030 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล จํากดั (มหาชน) 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
  

SUB-BROKER 
236 ธนาคาร ทสิโก ้จํากดั (มหาชน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
243 บรษิทัหลกัทรพัย ์เพื�อธุรกจิหลกัทรพัย ์จํากดั (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
242 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซติี'คอรป์ (ประเทศไทย) จํากดั 

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
245 ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
257 บรษิทัหลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จูเลยีส แบร ์จํากดั 

SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO.,LTD. 
  

CUSTODIAN 
301 ธนาคารซติี'แบงก์ เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES)  

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

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน)  

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
330 ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮแ้บงกิ'งคอรป์อเรชั �น จํากดั (เพื�อตราสารหนี') 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.-BOND 
303 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) – ผู้รบัฝากทรพัยส์นิ 

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 
334 บรษิทัหลกัทรพัย ์เพื�อธุรกจิหลกัทรพัย ์จํากดั (มหาชน) (คสัโตเดี'ยน) 

TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODIAN 
304 ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮ ้แบงกิ'ง คอรป์อเรชั �น จํากดั 

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

KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
339 ธนาคาร ทสิโก ้จํากดั (มหาชน) (เพื�อรบัฝากทรพัยส์นิ) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 
312 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์  (ไทย) จํากดั (มหาชน) 

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 
340 ธนาคาร เจพมีอร์แกน เชส (เพื�อคา้ตราสารหนี') 

JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 
316 ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จํากดั (มหาชน) 

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PLC. 
343 ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) 

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจ ีสาขากรุงเทพฯ - เพื�อรบัฝากทรพัยส์นิ  

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH-CUSTODY 
SERVICES 

345 ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

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


