สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3
ใบจองซื้อเลขที่ ...................................................................

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน บริ ษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”)
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน จานวน 1,887,676,725 หุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ในอัตราส่วน 2 หุน้ สามัญเดิมต่อ 1 หุน้ สามัญใหม่ ทีร่ าคาเสนอขายหุน้ ละ 1.00 บาท
 5 ตุลาคม 2563

วันทีจ่ องซือ้

 6 ตุลาคม 2563

 7 ตุลาคม 2563

 8 ตุลาคม 2563

 9 ตุลาคม 2563

ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง
เรียน คณะกรรมการบริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) และ/หรือ บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน) (“หลักทรัพย์ธนชาต”) ซึง่ เป็ นตัวแทนรับจองซือ้ ของบริษทั ฯ
ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว  นิตบิ ุคคล ….................................................................................................................................................................................ทะเบียนผูถ้ อื หุน้ เลขที.่ .....................................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  ใบต่างด้าว  หนังสือเดินทาง  เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล เลขที่ ..................................................................สัญชาติ.......................................วันเดือนปี เกิด (วันจดทะเบียนนิตบิ ุคคล)................/................../..................
ทีอ่ ยู่ทส่ี ามารถติดต่อได้.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ..........................
โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ ................................................Email address ……………………………………………เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี …................................................. ประเภทของการหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย  ไม่หกั ภาษี ณ ทีจ่ ่าย  หักภาษี ณ ทีจ่ ่าย
อาชีพ....................................................สถานทีท่ างาน................................................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ...........................โทรศัพท์ทท่ี างาน............................
ข้าพเจ้าเป็ นผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จากัด (มหาชน) ตามทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date) วันที่ 26 สิงหาคม 2563 จานวน……............................หุน้ มีความประสงค์ขอจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ดังนี้
รายละเอียดการจองซื้อ

จานวนหุ้นที่จองซื้อ (หุ้น)

ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)

 จองซือ้ ตามสิทธิทงั ้ จานวน

1.00

 จองซือ้ น้อยกว่าสิทธิ

1.00

 จองซือ้ เกินสิทธิ (ระบุเฉพาะจานวนที่เกิ นสิ ทธิ )

1.00

รวม

1.00

จานวนเงิ นที่ชาระ (บาท)

ข้าพเจ้าได้ชาระเงินค่าจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเรียบร้อยแล้ว โดย  โอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)  โอนเงินผ่าน Thanachart i-Net ของธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
 โอนเงินผ่าน Application Thanachart Connect ของธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)  โอนเงินโดยผ่าน QR Code ของธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)  เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ นาฝากเข้าระบบ Bill Payment ของธนาคารธนชาต
จากัด (มหาชน) เลขทีเ่ ช็ค…………….……….……ลงวันที…
่ ………………….………….ธนาคาร………………………….. สาขา……………………………..สังจ่
่ าย “ บริ ษท
ั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อ

หลักทรัพย์ ” (กรณี ชาระเงินค่าจองซื้อ โดยชาระเป็ นเช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวันทาการถัดไป และเช็คต้องลงวันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2563 เท่านัน้ )
สาหรับผู้จองซื้อที่มีบญ
ั ชีซื้อขายหลักทรัพย์กบั บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน) (“ตัวแทนรับจองซื้อ”) สามารถชาระเงิ นค่าจองซื้อโดย  โอนเงินผ่านระบบการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS)  หักจากบัญชีเงินฝาก
หลักประกัน บัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์เลขที…
่ ………………………….……….. ** ภายใน 12.00 น. ของวันที่ 9 ตุลาคม 2563 **
เมื่อข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้บริษทั ฯ ดาเนินการส่งมอบหุน้ สามัญดังกล่าว ดังต่อไปนี้: (โปรดเลือกวิ ธีใดวิ ธีหนึ่ งเท่านัน้ )
 ให้ฝากใบหุน้ สามัญตามจานวนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพือ่ ผูฝ้ าก” และดาเนินการให้ บริษทั ...................................................................................... สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่ .........................
นาหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพือ่ เข้าบัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ เลขที.่ ....................................... ชื่อ..............................................................................................................................................................
ซึง่ ข้าพเจ้ามีบญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์อยู่กบั บริษทั นัน้ (ชื่อผูจ้ องซือ้ ต้องตรงกับชื่อบัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ มิฉะนัน้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการออกเป็ นใบหุน้ สามัญในนามของผูจ้ องซือ้ ภายใน 15 วันทาการ นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ และ
จัดส่งใบหุน้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียน ตามรายละเอียดในทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date) วันที่ 26 สิงหาคม 2563)
 ให้ฝากใบหุน้ สามัญตามจานวนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้าบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (กรณี เลือกรับหุ้นเข้าบัญชี สมาชิ กเลขที่ 600 ในช่องนี้ โปรดกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็ นบุคคลสหรัฐ (สาหรับบุคคลธรรมดาและนิ ติ บุคคล) และ “แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบ
สถานะ FATCA (เฉพาะนิ ติบุคคล)” เพื่อนาส่งให้แก่ บริ ษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ในกรณี ไม่จดั ทาเอกสารตามที่ กาหนด หรือมีข้อบ่งชี้ว่าท่านอาจเป็ นบุคคลอเมริ กนั บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ไม่นาฝากหุ้นเข้า
บัญชีสมาชิ กเลขที่ 600 โดยจะดาเนิ นการออกเป็ นใบหุ้นสามัญในนามของผู้จองซื้อ และจัดส่งใบหุ้นทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน ตามรายละเอียดในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 26 สิ งหาคม 2563
 ให้ออกใบหุน้ สามัญตามจานวนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุน้ ให้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนให้ขา้ พเจ้าตามรายละเอียดในทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date) วันที่ 26 สิงหาคม 2563 โดยข้าพเจ้า
ยินดีมอบหมายให้บริษทั ฯ ดาเนินการใดๆ เพือ่ ทาให้การจัดทาใบหุน้ และส่งมอบใบหุน้ ให้แก่ขา้ พเจ้าภายใน 15 วันทาการ นับจากวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลาการจองซือ้ (บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทผ่ี ู้จองหุน้ สามัญไม่สามารถขายหุน้ ทีไ่ ด้รบั จัดสรรได้
ทันในวันทีห่ นุ้ ของบริษทั ฯ ได้รบั อนุมตั ใิ ห้เข้าทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์)
ในกรณี ที่ข้าพเจ้าได้จองซื้อหุ้นเกิ นสิ ทธิ และไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุน หรือได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนไม่ครบตามจานวนที่จองซื้อเกิ นสิ ทธิ ข้าพเจ้าประสงค์ขอรับเงินค่าจองซือ้ ทีไ่ ม่ได้จดั สรรคืน โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ของข้าพเจ้า (ชื่อบัญชีธนาคารต้องตรงกับชื่อผูจ้ องซือ้ ) ทีไ่ ด้แนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก (ทีม่ เี ลขบัญชีธนาคาร 10 หลักเท่านัน้ ) บัญชีธนาคาร...........................................................สาขา.......................................................................
เลขทีบ่ ญ
ั ชี........................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็ นผูม้ สี ทิ ธิในการจองซือ้ สามัญเพิม่ ทุนเนื่องจากเป็ นผูถ้ อื หุน้ เดิมตามทีป่ รากฎรายชื่อ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date) เพือ่ สิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 และตกลงว่าจะจองซือ้ หุน้
สามัญเพิม่ ทุนตามจานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนนี้ หากข้าพเจ้าไม่สง่ ใบจองซือ้ ทีไ่ ด้กรอกรายละเอียดครบถ้วนพร้อมเอกสารประกอบการจองซือ้ และหลักฐานการชาระค่าจองซื้อมาถึงตัวแทนรับจองซือ้ ภายในระยะเวลาการจองซื้อ
หรือเช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ ทีส่ งจ่
ั ่ ายแล้วนัน้ ไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถอื ว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนดั งกล่าวโดยไม่มเี งือ่ นไข และข้าพเจ้ายินยอมรับเงินค่าจองซือ้ คืน ข้าพเจ้าได้ศกึ ษาข้อมูลทัง้ หมดทีเ่ กี่ยวกับการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนของบริษัท ฯ และยินยอมผูกพันตามข้อ ตกลงและเงื่อนไขในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน ดังกล่าว และที่จะได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมในภายหลังอีกด้วย และข้าพเจ้าขอรับ รองว่าข้าพเจ้าเป็ นผู้รบั
ผลประโยชน์ทแ่ี ท้จริงในการถือหุน้ ดังกล่าว
การประเมิ นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อการจองซื้อหุ้น (Suitability Test for share subscription)
1. ข้าพเจ้าได้ผ่านการทาแบบประเมิน Suitability Test มาแล้ว และรับทราบระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว
2. ข้าพเจ้ารับทราบระดับความเสีย่ งของหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีข่ า้ พเจ้าจะจองซือ้ ครัง้ นี้
ทัง้ นี้หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าออกมาว่า ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุน้ ในครัง้ นี้ ข้าพเจ้ ายังยืนยันและประสงค์ทจ่ี ะจองซื้อหุน้ สามัญในครัง้ นี้ และได้ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันในฐานะผูจ้ องซื้อด้านล่าง โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า
การลงทุนในหุน้ สามัญครัง้ นี้ไม่เหมาะสมกับระดับความเสีย่ งทีข่ า้ พเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน Suitability test ดังนัน้ หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุนในหุน้ สามัญนี้ต่อไปในอนาคต บริษทั ฯ และบริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน) ไม่มี
หน้าทีต่ อ้ งรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
ลงชื่อ .................................................................................................. ผูจ้ องซือ้
การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี่ยงผู้จองซื้อควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสิ นใจจองซื้อหุ้น
(...................................................................................................)

X

หลักฐานการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน บริ ษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ ด้วย)
วันทีจ่ องซือ้

 5 ตุลาคม 2563  6 ตุลาคม 2563

 7 ตุลาคม 2563

 8 ตุลาคม 2563  9 ตุลาคม 2563

เลขทีใ่ บจอง ....................................................................

บริษทั ฯ หรือหลักทรัพย์ ธนชาต ได้รบั เงินค่าจองซื้อจาก (ชื่อตามใบจอง) .......................................................................................................................... ..เพื่อจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ  ตามสิทธิทงั ้ จานวน  น้อยกว่าสิทธิ  เกินกว่าสิทธิ
จานวน.................................. หุน้ ในราคาหุน้ ละ [1.00] บาท รวมเป็ นเงิน.................................................................บาท ชาระเงินค่าจองซื้อโดย  โอนเงินผ่านระบบ Bill Payment  โอนเงินผ่าน Thanachart i-Net  โอนเงินผ่าน Application Thanachart
Connect  โอนเงินผ่าน QR Code  เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ นาฝากเข้าระบบ Bill Payment เลขทีเ่ ช็ค………………………..….……ลงวันที…
่ ………………………….ธนาคาร / สาขา…………………….………………………………....……………………..
สาหรับผู้จองซื้อที่มีบญ
ั ชีซื้อขายหลักทรัพย์กบั หลักทรัพย์ ธนชาต ชาระเงิ นค่าจองซื้อโดย  โอนเงิ นผ่านระบบการหักบัญชีเงิ นฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS)

 หักจากบัญชีเงิ นฝากหลักประกันเลขที่…………………………………….………..

ดาเนินการฝากหุน้ สามัญทีไ่ ด้รบั การจัดสรร ดังนี้

 ฝากใบหุน้ ในนาม “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพือ่ ผูฝ้ าก” สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่ .................................. บัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์เลขที…
่ ………………………………………………………………………………………………..
 ฝากใบหุน้ ในนาม “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” โดยเข้าบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพือ่ ข้าพเจ้า
 ออกใบหุน้ ในนามของผูจ้ องซือ้ และส่งมอบภายใน 15 วันทาการ นับจากวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลาการจองซือ้
ผูจ้ องซือ้ ประสงค์ขอรับเงินค่าจองซือ้ ทีไ่ ม่ได้จดั สรรคืน โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร..............................................................................สาขา.............................................เลขทีบ่ ญ
ั ชี.........................................................................................................
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั มอบอานาจ..............................................................................................................
หมายเหตุ: หากผูจ้ องซื้อประสงค์จะเปลีย่ นแปลงทีอ่ ยู่ทใ่ี ห้ไว้ โปรดติดต่อบริษทั หลักทรัพย์ทท่ี ่านเปิ ดบัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์ หรือ SET Contact Center บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โทร 0-2009-9999

BROKER
ผู้ฝากเลขที่
Participant No.

ชื่อบริ ษทั
Company Name

ผู้ฝากเลขที่
Participant No.

ชื่อบริ ษทั
Company Name

002

บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิ สโก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED

032

บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

003

บริ ษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

034

บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิ ป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

004

บริ ษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิ คเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

038

บริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

005

บริ ษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

048

บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED

006

บริ ษทั หลักทรัพย์ เกียรติ นาคิ นภัทร จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

050

บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

007

บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

051

บริ ษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.

008

บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED

052

บริ ษทั หลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จากัด
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) PCL.

010

บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ริล ลิ นซ์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED

200

บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิ มเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

011

บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

211

บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED

013

บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

213

บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED

014

บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

221

บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ชนั ่ พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

015

บริ ษทั หลักทรัพย์ คิ งส์ฟอร์ด จากัด (มหาชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

224

บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

016

บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

225

บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED

019

บริ ษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

229

บริ ษทั หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED

022

บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED

230

บริ ษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

023

บริ ษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED

244

บริ ษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

026

บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

247

บริ ษทั หลักทรัพย์ เครดิ ต สวิ ส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

027

บริ ษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

248

บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

029

บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

257

บริ ษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จูเลียส แบร์ จากัด
SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED

030

บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

924

บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซี ย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

236

ธนาคารทิ สโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

243

บริ ษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิ จหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

242

บริ ษทั หลักทรัพย์ ซิ ตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED

245

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

301

ธนาคารซิ ตี้แบงก์ เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES)
CITIBANK N.A –CUSTODY SERVICES

329

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

302

ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

330

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ งคอร์ปอเรชัน่ จากัด (เพื่อตราสารหนี้ )
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND

303

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) - ผู้รบั ฝากทรัพย์สิน
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY

334

บริ ษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิ จหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

304

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ ง คอร์ปอเรชัน่ จากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK

336

ธนาคารเกียรติ นาคิ นภัทร จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

305

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

337

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

308

ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - Custodian

339

ธนาคารทิ สโก้ จากัด (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

312

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

340

ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี้ )
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)

316

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

343

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

320

ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES

345

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

328

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

425

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

SUB BROKER

CUSTODIAN

