
 

 

เลขทีใบจอง / Subscription No...........................................
ใบจองซือหุน้สามัญเพมิทุนบริษัท บริษัท เดนทัล คอรป์อเรชัน จาํกัด  (มหาชน) (“บริษัท”) 

ควบคู่ใบสาํคัญแสดงสิทธิทจีะซือหุ้นสามัญของบริษัท ครังท ี1 (D-W1) โดยไม่คิดมูลค่าใบสาํคัญแสดงสิทธิ 
Subscription Form for New Ordinary Shares of Dental Corporation Public Company Limited  

Include Warrants to purchase ordinary share No. 1 (D-W1) 
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุน จาํนวน 40,000,000 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.50 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพมิทุน และ 1 หน่วยใบแสดงสิทธิฯ (อัตราส่วน 5:1:1) 

Offering New Ordinary Shares (the “Shares”) 40,000,000 shares at the offering price of Baht 2.50 per share to existing shareholders at a ratio of 5 existing share for 1 new shares per 1 warrant (Ratio 5:1:1) 

วันทจีองซือ / Date 13 ม.ค. 2563/13 Jan 2020 14 ม.ค. 2563/14 Jan 2020 15 ม.ค. 2563/15 Jan 2020 16 ม.ค. 2563/16 Jan 2020 17 ม.ค. 2563/17 Jan 2020 
ข้อมูลผู้จองซือหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง(Subscriber’s details – please fill in the completed information) 

ชือ/Name  นาย/Mr.  นาง/Mrs.  นางสาว/Miss นิติบุคคล/Corporate ...........................................................................................เลขทะเบียนผูถื้อหุ้นเลขที/Shareholder’s Register No................................
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเลขประจาํตัวประชาชน 
     Natural Person of Thai Nationality     ID Card No. 
 นิติบุคคลสัญชาติไทยเลขทะเบียนนิติบุคคล………………………………………………………… 
     Juristic Person of Thai Nationality     Company Registration No. 

 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว เลขทีใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง  ....................................................
     Natural Person of Alien Nationality    Alien Card/ Passport No. 
 นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว เลขทะเบียนนิติบุคคล………………………………….....….………..……. 
    Juristic Person of Alien Nationality Company Registration No. 

ทีอยู่ให้เป็นไปตามทีปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกาํหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิในการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) (25 ตุลาคม 2562) ซึงบริษัทได้รับจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จาํกัด (“ฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ”) / shareholders database in accordance with the share register book (Record Date) as of 25 October 2562 that the Company obtains from Thailand Securities Depository 
Co., Ltd. (“Company’s Shareholders Database”) โทรศัพท์ทีติดต่อได้ / Telephone ...................................... 
ข้าพเจ้ามีหุ้นเดิมของบริษัท ณ วันกาํหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิในการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที 25 ตุลาคม 2562 จาํนวน / According to the Share Register Book (Record Date) as of 25 
October 2019, I/We own …….......................................……….....หุ้น / shares  
มีสิทธิในการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท จาํนวน / and have the rights to subscribe to the ordinary shares of the Company for …………………………………………. หุ้น / shares มีความประสงค์ขอจองซือและขอให้จัดสรรหุ้น
สามัญของบริษัทดังนี Hereby subscribe for and request allotment of new ordinary shares of

ประเภทการจองซอื
Subscription type 

จาํนวนหุน้ทจีองซอื (หุน้)
No. of shares subscribed (shares)

รวมเป็นเงนิทงัสิน (บาท)
Amount (Baht)

 จองซือน้อยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement 
 จองซือตามสิทธิทังจาํนวน /Subscription for full entitlement
 จองซือเกินสิทธิ(เฉพาะส่วนเพิม) / Subscription in excess of the rights (only excess portion)

รวม / Total
หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาํเนินการดังต่อไปนี:  (ผู้จองซือหุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึงเท่านัน)  

If the share are allotted to me, I hereby agree and instruct the Company to proceed as follows (Please mark in front of your choice)  
    นําหุ้นเข้าบัญชีซือขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยให้ออกหุ้นสาํหรับหุ้นทีได้รับการจัดสรรในนามของ“บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด เพือผู้ฝาก” และดาํเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์............................................................ 

สมาชิกผู้ฝากเลขที................................ (โปรดระบุ ชือและหมายเลขสมาชิกผู้ฝากตามทีมีรายชือปรากฏด้านหลังใบจอง) นําหุ้นเข้าฝากไวกั้บบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จาํกัดเพือบัญชีซือขายหลักทรัพย์ ซึงข้าพเจ้ามีอยู่ กับ
บริษัทนัน บัญชีเลขที.............................(ชือผู้จองซือต้องตรงกับชือบัญชีซือขายหลักทรัพย์ มิฉะนันจะดาํเนินการนําหุ้นเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600) 
Issue a share for the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and have (name of broker) ………………………………………Participant No. …….....…….…… 
(Please specify name and participant number from the list as shown on the back of this form), deposit the said shares with for Thailand Securities Depository Company Limited for my/our securities trading account No. 
…………….…………. (The subscriber’s name must correspond with the trading a/c name, otherwise the securities will be deposited into the account of Securities Issuer Member No.600) 

 นําหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ โดยให้ออกหุ้นสาํหรับหุ้นทีได้รับการจัดสรรในนามของ“บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด เพือผู้ฝาก” และนําหุ้นเข้าฝากไวกั้บ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จาํกัด โดยเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที 600 เพือข้าพเจ้า. ทังนีผู้จองซือต้องกรอกเอกสารเพิมเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ทีประสงคนํ์าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์(Issuer Account) 
และเอกสารตรวจสอบสถานะ FATCA ให้ครบถ้วนและยืนพร้อมใบจองซือหุ้นฉบับนี(การถอนเป็นใบหุ้นในภายหลัง ผู้จองซือต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จาํกัด กาํหนด) 
Issue a share for the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and deposit the said shares with Thailand Securities Depository Company Limited under the issuer 
account number 600 for my/our name. The subscriber must fill in additional details for depositing shares in Issuer’s Account No. 600 and FATCA documents and submit together with this subscription form(For issuing 
a share certificate later, subscriber will be subject to a fee specified by Thailand Securities Depository Company Limited) 

 แบบรับใบหุ้น (Script) ให้ออกใบหุ้นสาํหรับหุ้นทีได้รับการจัดสรรในนามของข้าพเจ้า และส่งใบหุ้นให้กับข้าพเจ้าตามชือและทีอยู่ ทีระบุไวใ้นทะเบียนผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากทีตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าวเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและขออนุญาตให้ทําการซือขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
Issue a share certificate in my/our name and deliver it to me/us as per the name and address specified in the shareholder register by registered mail. I/we agree that I/we may obtain the share certificate after the Stock 
Exchange of Thailand has approved the listing of the said new shares and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand.

พร้อมกันนี ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซือหุ้นสามัญดังกล่าวโดย  I/We enclose herewith my/our payment by
 การโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) / Money Transfer or Cash deposit at Bangkok Bank Plc. by Bill Payment  [Service Code: UOBKHSUB Comp Code: 89899]  
       ชือบัญชี “ บริษัทหลักทรัพย ์ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) เพือจองซือหลักทรัพย ์” / Account Name ” UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Co., Ltd. For Securities Subscriptions ”  

 แคชเชียร์เช็ค Cashier Cheque  เช็ค Cheque   ดร๊าฟท์ Draft โดยนาํฝากผ่านระบบ Bill Payment ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) Service Code: UOBKHSUB Comp Code: 89899 ภายในเวลา 12:00 น. ของวันท ี15 ม.ค. 2563 
 สังจ่าย “ บริษัทหลักทรัพย ์ยูโอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) เพอืจองซอืหลักทรัพย ์”/ “ UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Co., Ltd. For Securities Subscriptions ” 
 เลขทีเช็ค Cheque No…………….......………..............วันทีDate……………………….............ธนาคารBank….………….......…………………………….………  สาขาBranch……………….…….………………………
ในกรณีทีข้าพเจ้าไม่ได้รับจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจาํนวนทีจองซือ ข้าพเจ้าตกลงให้ดาํเนินการคืนเงินค่าจองซือ หรือเงินส่วนต่างค่าจองซือ โดยโอนเงินผ่านระบบอัตโนมัติ (ATS) เข้าบัญชีข้าพเจ้า ธนาคาร ........................สาขา 
............................................. เลขทีบัญชี ........................................ (โปรดแนบสาํเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเท่านัน และชือบัญชีต้องเป็นชือเดียวกับชือผู้จองซือหลักทรัพย์เท่านัน)If I/We 
have not been allotted the shares or have been allotted lower than subscription amount, I/we agree to have the payment or excess payment returned by automatic transfer system (ATS) to my/our account of bank 
………….… branch …………. No. ………………... (Please enclose the copy of the front page of saving or current bank account book and the name on the book must be the subscriber’s name)  
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนจาํนวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซือหุ้นเพิมทุนนี  แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนทีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซือทีถูกต้อง
เรียบร้อยพร้อมเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์/ ใบโอนเงิน มาถึงบริษัทฯภายในระยะเวลาการจองซือ หรือหาก เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ทีสังจ่ายแล้วนันไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน 
I/We hereby undertake to buy the said shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If I/We do not return this duly completed subscription form and the supporting documents for 
share subscription together with Cheque/ Draft/ Pay-in slip or the Cheque/ Draft has not been honored within the subscription period. I may be deemed to have not exercised my/our subscription rights.
 

หลักฐานการรับฝากการจองซือหุ้นสามัญเพมิทุน Receipt for subscription for Right Issued Shares (ผู้จองซือ โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้วยThis section must be filled by the subscriber)
วันทีจองซือ/ Date 13 ม.ค. 2563/13 Jan 2020 14 ม.ค. 2563/14 Jan 2020 15 ม.ค. 2563/15 Jan 2020 16 ม.ค. 2563/16 Jan 2020 17 ม.ค. 2563/17 Jan 2020     เลขทีใบจอง / Subscription No..............................
บริษัทฯ ได้รับเงินจาก (ชือตามใบจอง) / The Company received money from (name Subscriber)  ……………………………………………………….………................................................ 
เพือจองซือหุ้นสามัญของ บมจ. เดนทัล คอร์ปอเรชัน ควบคู่ใบสาํคัญแสดงสิทธิ ครังที 1 ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท/ For a subscription of new ordinary shares of Dental Corporation Plc. Include warrants No.1 at price Baht 2.50 per share  

จาํนวน / No. of shares ........................................หุ้น / shares รวมเป็นเงิน Amount ...........................................บาท / baht โดยชําระเป็น / made payable by  
 เงินสด หรือโอน/ Cash or Transfer   แคชเชียร์เช็ค/ Cashier Cheque  เช็ค/ Cheque  ดร๊าฟท์Draftเลขทีเช็ค/ Cheque No………........…………วันที/ Date……………………ธนาคาร/ Bank….……...................สาขา/ 
Branch……………………………… ผ่านระบบ Bill Payment กรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) Service Code: UOBKHSUB Comp Code: 89899 
นําหุ้นเข้าบัญชีซือขายหลักทรัพยข์องตนเอง โดยออกใบหุ้นในนาม บจ. ศูนยรั์บฝากฯ เพือผู้ฝาก/Issue a share certificate in the name of TSD for Depositors 
 เลขทีสมาชิกผู้ฝาก/ Participant No. …………………………………เลขทีบัญชีซือขายหลักทรัพย์/ Securities trading account number ………………………………….. 
 นําหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที 600 ในนาม บจ. ศูนย์รับฝากฯ เพือข้าพเจ้าฯ /Issue a share certificate in the name of TSD and deposit the shares with TSD in the issuer account  No.600 
 แบบรับใบหุ้น(Script) ออกเป็นใบหุ้นในนามผู้จองซือ/ Issue the share certificate in the name of subscriber 
ในกรณีทีข้าพเจ้าไม่ได้รับจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจาํนวนทีจองซือ ข้าพเจ้าตกลงให้ดาํเนินการคืนเงินค่าจองซือ หรือเงินส่วนต่างค่าจองซือ โดยโอนเงินผ่านระบบอัตโนมัติ (ATS) เข้าบัญชีข้าพเจ้า  
If I/We have not been allotted the shares or have been allotted lower than subscription amount, I/we agree to have the payment or excess payment returned by automatic transfer system (ATS) to my/our account of 
ธนาคาร / Bank............................... สาขา / Branch ............................................. เลขทีบัญชี / Acc. No. ............................................ 
                                                                                                                                                                                      เจ้าหน้าทีผู้รับมอบอํานาจ/ Authorized Officer ………………………………………..…………………………... 

หมายเหตุ :  หากผู้จองซือประสงคจ์ะเปลียนแปลงทีอยู่ทีให้ไว ้โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปทีฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด เลขที 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2009-9000  

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสียงผู้จองซ ือควรศึกษาข้อมูลในสารสนเทศอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจจองซือหุ้น  
Please be aware that there is a risk involved in securities investment and make sure that you have thoroughly studied all 

information before deciding on the share subscription 
ลงชือ ………………………………………………………………. ผู้จองซอื Subscriber
        (……………………………….………………..………………) 

ใบจองซ ือ  1 ใบต่อ  1 เลขทะเบียนผู้ถอืห ุ้นเท ่านัน
สิงทสี่งมาด้วยลาํดับท  ี2 / Enclosure 2 



 

ผู้ฝากเลขท ี
Participant No. 

ชอืบริษัท 
Company Name 

ผู้ฝากเลขท ี
Participant No. 

ชอืบริษัท 
Company Name 

BROKER

002 
บริษัทหลักทรัพย ์ทิสโก้ จาํกัด 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

032 
บริษัทหลักทรัพยเ์คทีบี (ประเทศไทย) จาํกัด 
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

003 
บริษัทหลักทรัพย ์คันทรีกรุ๊ป จาํกัด  (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

033 
บริษัทหลักทรัพย ์ฟินันซ่า จาํกัด(มหาชน)  
FINANSA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 
บริษัทหลักทรัพย ์ดีบีเอสวิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกัด 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

034 
บริษัทหลักทรัพยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

005 
บริษัทหลักทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้าส์ จาํกัด (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

038 
บริษัทหลักทรัพย ์เออีซี จาํกัด(มหาชน)  
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 
บริษัทหลักทรัพย ์ภัทรจาํกัด  (มหาชน) 
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 
บริษัทหลักทรัพย ์ไอร่าจาํกัด (มหาชน) 
AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED (PRUDENT SIAM)

007 
บริษัทหลักทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกัด 
CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. 

050 
บริษัทหลักทรัพย ์เอเอสแอล จาํกัด 
ASL Securities Company Limited 

008 
บริษัทหลักทรัพย ์เอเชีย พลัสจาํกัด  (มหาชน) 
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

051 
เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จาํกัด 
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

010 
บริษัทหลักทรัพย ์เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จาํกัด   
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

052 
จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จาํกัด 
GMO-Z com Securities (Thailand) Limited 

011 
บริษัทหลักทรัพย ์กสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

200 
บริษัทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก์กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

013 
บริษัทหลักทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 
บริษัทหลักทรัพยยู์บีเอส (ประเทศไทย) จาํกัด 
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

014 
บริษัทหลักทรัพย ์โนมูระพัฒนสิน จาํกัด (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 
บริษัทหลักทรัพย ์เอเชีย เวลท์ จาํกัด 
ASIA WEALTH SECURITIES LIMITED 

015 
บริษัทหลักทรัพย ์คิงส์ฟอร์ด จาํกัด (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 
บริษัทหลักทรัพย ์เมอร์ชัน พาร์ทเนอร์ จาํกัด(มหาชน)  
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

016 
บริษัทหลักทรัพยธ์นชาต จาํกัด  (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

224 
บริษัทหลักทรัพยบั์วหลวง จาํกัด (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

019 
บริษัทหลักทรัพย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกัด 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

225 
บริษัทหลักทรัพยซี์ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกัด 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 
บริษัทหลักทรัพย ์ทรีนิตีจาํกัด 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

229 
บริษัทหลักทรัพยเ์จพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จาํกัด 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

023 
บริษัทหลักทรัพยไ์ทยพาณิชยจ์าํกัด 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 
บริษัทหลักทรัพย ์โกลเบล็ก จาํกัด 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

026 
บริษัทหลักทรัพยยู์โอบีเคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกัด  (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

244 
บริษัทหลักทรัพย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จาํกัด 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 
บริษัทหลักทรัพย ์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

247 
บริษัทหลักทรัพย ์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จาํกัด 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

029 
บริษัทหลักทรัพยก์รุงศรีจาํกัด (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 
บริษัทหลักทรัพย ์เคทีซีมิโก้ จาํกัด 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

030 
บริษัทหลักทรัพย ์ไอ วีโกลบอล จาํกัด (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 
บริษัทหลักทรัพยฟิ์นันเซีย ไซรัส จาํกัด (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB-BROKER

242 
บริษัทหลักทรัพยซิ์ตีคอร์ป (ประเทศไทย) จาํกัด  
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED

256 
บริษัทหลักทรัพยที์ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จาํกัด 
Classic ausiris investment advisory securities Co., Ltd. 

251 
ฮัวเซ่งเฮง โกลด ์ฟิวเจอร์ส จาํกัด 
HUASENGHENG GOLD FUTURES CO.,LTD.

257 
บริษัทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จูเลียส แบร์ จาํกัด 
SCB-Julius Baer Securities Co., Ltd 

CUSTODIAN

301 
ธนาคารซิตีแบงก์เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)  
CITIBANK N.A. (CUSTODY SERVICES) 

326  
ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด ์เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ 
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. BANGKOK BRANCH

302 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกัด (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

328 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจาํกัด (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

303 
ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) – ผู้รับฝากทรัพยสิ์น 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 

329  
ธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

304 
ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้แบงกิง คอร์ปอเรชัน จาํกัด 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. BKK

334  
บริษัทหลักทรัพย ์เพือธุรกิจหลักทรัพย ์จาํกัด(มหาชน)  
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

305 
ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

336  
ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกัด (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 
ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

337  
ธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

311 
ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรทแอนดอิ์นเวสเม้นท์แบงก์ 
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK 

339  
ธนาคาร ทิสโก้ จาํกัด (มหาชน) (เพือรับฝากทรัพยสิ์น) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN

312 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ไทย) จาํกัด (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

340  
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพือคา้ตราสารหนี) 
JP MORGAN CHASE BANK BANGKOK BRANCH (BOND TRADING)

315 
ธนาคารธนชาต จาํกัด(มหาชน) (เพือผู้ฝากหลักทรัพย)์ (SCIB)  
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

341 
บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จาํกัด(มหาชน)  
THE SIAM INDUSTRIAL CREDIT PUBLIC COMPANY LIMITED

316  
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกัด (มหาชน) 
ICBC (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

343  
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกัด (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320  
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจีสาขากรุงเทพฯ – เพือรับฝากทรัพยสิ์น 
DEUTSCHE BANK AG. BANGKOK BRANCH

344 
บริษัทหลักทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกัด(มหาชน) เพือรับฝากทรัพยสิ์น 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN

324 
ธนาคารยู โอบี จาํกัด(มหาชน) 
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

345  
ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN

 


