สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
ใบจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ศรี ตรั งแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)

ใบจองซื ้อเลขที่............................….....................……

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 256,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาทต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท
ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขาย 10.00 บาทต่อหุ้น
วันที่จองซื ้อ  2 ตุลาคม 2560  3 ตุลาคม 2560  4 ตุลาคม 2560  5 ตุลาคม 2560  6 ตุลาคม 2560

ใบจองซื ้อ 1 ใบ
ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เท่านัน้

เรี ยน คณะกรรมการบริษัทศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)
ข้ อมูลผู้จองซือ้ หุ้น โปรดกรอกข้ อความในช่ องด้ านล่ างนีใ้ ห้ ครบถ้ วน ชัดเจน ตัวบรรจง
ข้ าพเจ้ า  นาย  นาง  นางสาว  นิติบคุ คล ...................................................................................................................................................... เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เลขที่ (10 หลัก) ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
 บัตรประจาตัวประชาชน

 ใบต่างด้ าว  หนังสือเดินทาง  เลขทะเบียนนิติบคุ คล เลขที่.........................................................................................................................

ทัง้ นี ้ ที่อยู่ให้ เป็ นไปตามที่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 กันยายน 2560 ซึ่งบริษัทได้ รับจาก บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ฐานข้ อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท”)
โทรศัพท์ที่ตดิ ต่อได้ .............................................................................................................................................โทรศัพท์เคลื่อนที่.......................................................................................................................................................................................
มีความประสงค์ขอจองซื ้อและขอให้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน) ดังนี ้

จานวนหุ้นที่จองซือ้ (หุ้น)

ราคาต่ อหุ้น (บาท)

รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ (บาท)

จานวนเงิน (ตัวอักษร)

10.00
พร้ อมกันนี ้ ข้ าพเจ้ าขอส่งเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดย (ในกรณีที่สง่ ค่าจองซื ้อหุ้นเป็ นเช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊ าฟท์ จะต้ องลงวันที่ไม่เกิน 4 ต.ค.2560 และต้ องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทาการถัดไป)
 เงินโอน ผ่ านระบบ Bill Payment เข้ าบัญชี “บัญชีจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี ” ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขารัชโยธิน ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 111-3-92514-5
 เช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊ าฟท์ ฝากผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เลขที่เช็ค…………………………….ลงวันที่……….………….…..…ธนาคาร…………………..……............สาขา……..………..…….………..
โดยสัง่ จ่าย “บัญชีจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี ” / “Subscription Account for STA” และนาเช็คเข้ าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขารัชโยธิน ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 111-3-92514-5

**** การชาระเงินข้ างต้ น ต้ องชาระแบบ Bill Payment ผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เท่านั ้น ****
หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการดังต่อไปนี ้ (ผู้จองซื ้อหุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้ หากไม่เลือก บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะออกใบหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ)
 ในกรณีท่ มี ีบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ :
ให้ ฝากใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และดาเนินการให้ บริษัท………………..……………………………............................สมาชิกผู้ฝากเลขที่
นาหุ้นเข้ าฝากไว้ กบั บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“TSD”) เพื่อเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ชื่อ............................................................................................................................................................................................................
เลขที่……………………………………………………………..……..……………ซึ่งข้ าพเจ้ ามีอยู่กบั บริษัทนัน้ (ชื่อผู้จองซื ้อต้ องตรงกับชื่อบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ มิฉะนันจะด
้ าเนินการออกใบหุ้นในชื่อของผู้จ องซื ้อแทน)
 ในกรณีท่ ไี ม่ มีบัญชีซอื ้ ขายหลักทรั พย์ :
 เข้ าบัญชี 600 ให้ ฝากใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุ้นเข้ าฝากไว้ กบั TSD โดยนาเข้ าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า (การขอถอน
เป็ นใบหลักทรัพย์ในภายหลัง ผู้จองซื ้อหุ้นจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ TSD กาหนด) กรณีเลือกรับหุ้น เข้าบัญชี 600 ในช่ องนี ้ กรุณากรอก “ข้ อมูลเพิ่มเติมสาหรับการดาเนินงานตาม Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA)” และ “คารับรองสถานะนิติบุคคลและคายินยอมเปิ ดเผยข้ อมูลตาม FATCA” (สาหรับผู้จองซือ้ นิติบุคคลเท่ านัน้ ) เพื่อนาส่ งให้ แก่ TSD ด้ วย ในกรณีไม่ จดั ทาเอกสารตามที่ TSD กาหนด จะดาเนินการออกเป็ นใบหุ้นแทน
และจะจัดส่ งใบหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อที่อยู่ในฐานข้ อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท
 ขอรับใบหุ้น ให้ ออกใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้ รับจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อของข้ าพเจ้ าและจัดส่งใบหุ้นให้ ข้าพเจ้ าตามชื่อที่อยู่ในฐานข้ อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัททางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้ าพเจ้ ายินดีมอบหมายให้ บริษัทดาเนินการใดๆ เพื่อให้ การจัดทา
ใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้นให้ แก่ข้าพเจ้ าตามชื่อที่อยูใ่ นฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใน 15 วันทาการนับจากวันปิ ดการจองซื ้อหุ้น ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผ้ถู ือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่ได้ รบั จัดสรรได้ ทนั วันทาการแรกของการซื ้อขายหุ้น
ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ รับการจัดสรรหลักทรัพย์หรือได้ รับการจัดสรรหลักทรัพย์ไม่ครบตามจานวนหลักทรัพย์ที่จองซื ้อ หรือชาระเงินเกินกว่าหลักทรัพย์ที่จองซื ้อ ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี ้ (โปรดเลือกเพียง 1 ช่อง)
 โอนเงินผ่านระบบอัตโนมัติ (ATS) เข้ าบัญชีข้าพเจ้ า ธนาคาร ........................................................สาขา ...........................................เลขที่บญ
ั ชี ........................................ (โปรดแนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้ าแรก ประเภทออมทรัพย์หรือ
สาเนา Statement ของบัญชีกระแสรายวันเท่านัน้ และชื่อบัญชีต้องเป็ นชื่อเดียวกับชื่ อผู้จองซื ้อหลักทรัพย์เท่านัน้ ในกรณีที่ชื่อบัญชีมิใช่บญ
ั ชีเดียวกับชื่อผู้จองซื ้อ บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื ้อหุ้นจะคืนเงินด้ วยเช็ คขีดคร่อม) (เฉพาะบัญชีของ ธ.กรุงเทพ จากัด
(มหาชน) ธ.กสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธ.กรุงไทย จากัด (มหาชน) ธ.กรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ธ.ทหารไทย จากัด (มหาชน) ธ.ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ธ.ธนชาต จากัด (มหาชน) และ ธ.ยูโอบี จากัด (มหาชน) เท่านัน)
้
 จ่ายเป็ นเช็ค ขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนามข้ าพเจ้ าและจัดส่งตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 10 วันทาการนับจากวันปิ ดการจองซื ้อหุ้น (การรับเงินคืนด้ วยเช็คขีดคร่อม อาจมีคา่ ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ องซึ่งผู้
จองซื ้อต้ องรับผิดชอบ เมื่อนาเช็คไปเรียกเก็บเงิน)
ในกรณีที่จานวนเงินที่จะใช้ ในการชาระค่าจองซื ้อ ตังแต่
้ 100,000 บาทขึ ้นไป หากผู้รบั ผลประโยชน์ที่แท้ จริง* มิใช่ ผ้ จู องซือ้ โปรดระบุ......................................................................................................................................................................................
*ผู้ได้ รับผลประโยชน์ที่แท้ จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผู้เป็ นเจ้ าของที่แท้ จริงหรือมีอานาจควบคุมการทาธุรกรรมของลูกค้ า หรือบุคคลที่ลกู ค้ าทาธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้ อานาจควบคุมนิติ บคุ คลหรือผู้ที่มกี ารตกลงกันทางกหหมาย ตามกหกระทรวงกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ าที่เกี่ยวข้ อง
ข้ าพเจ้ าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี ้ แต่หากข้ าพเจ้ าไม่ส่งใบจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้ กรอกรายละเอียดครบถ้ วนและเอกสารประกอบการจองซือ้ ที่ถูกต้ อง
เรียบร้ อยพร้ อมชาระเงินค่าจองซื ้อ มาถึงบริษัทภายในระยะเวลาการจองซื ้อ หรือ หากเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊ าฟท์ ที่สงั่ จ่ายแล้ วนันไม่
้ ผา่ นการเรียกเก็บ ให้ ถือว่าข้ าพเจ้ าสละสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ข้ าพเจ้ าตกลงยินยอมให้ บริษัทใช้ หลักฐานและข้ อมูลการรู้จกั ตัวตนของลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC/CDD) จากบริษัทหลักทรัพย์ที่ฝากหลักทรัพย์ และได้ ยื่นใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวพร้ อมทังได้
้ ลงลายมือชื่อ
เพื่อยืนยันว่าได้ ผา่ นการทา KYC/CDD ยังบริษัทหลักทรัพย์ที่ฝากหลักทรัพย์ ภายในระยะเวลา 2 ปี และขอยืนยันว่าข้ อมูลที่ ข้าพเจ้ าให้ ไว้ กบั บริษัทหลักทรัพย์ที่ฝากหลักทรัพย์เป็ นข้ อมูลที่ปัจจุบนั ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้ าพเจ้ าได้ อ่านหนังสือแจ้ งการจัดสรร และเอกสารการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน และสารสนเทศของบริษัท และยินยอมผูกพันตาม
หนังสือแจ้ งการจัดสรรฯ และสารสนเทศดังกล่ าว และที่จะได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมในภายหน้ าอีกด้ วย
การลงทุนในหลักทรัพย์ ย่อมมีความเสี่ยง ผู้จองซือ้ ควรศึกษาข้ อมูลอย่ างรอบคอบก่ อนตัดสินใจจองซือ้ หลักทรัพย์

ลงชื่อ …………………….…………………………..……….…ผู้จองซื ้อ
(……………………………………...………….…………)

หลักฐานการรับฝากการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้ อความในส่ วนนีด้ ้ วย)
วันที่จองซื ้อ  2 ตุลาคม 2560  3 ตุลาคม 2560  4 ตุลาคม 2560  5 ตุลาคม 2560  6 ตุลาคม 2560
ใบจองซื ้อเลขที่………………………..……………….………..
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด ได้ รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) ................................................................................................................................................ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (10 หลัก) .....................................…................………………….…
เพื่อจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จานวน ………......................................................... หุ้น ในราคาหุ้นละ 10.00 บาท รวมเป็ นเงิน .....................……….......................……………….......................................................................................... บาท
โดยชาระเป็ น  เงินโอน แบบ Bill Payment  เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊ าฟท์ ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เลขที่เช็ค…..…........…..........วันที่……..……………ธนาคาร.....…................สาขา……….……................
 ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” เลขที่สมาชิกผู้ฝาก
บัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์เลขที่ ...........................……..........................................................................……….…………..…
 ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” โดยเข้ าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า
 ออกใบหุ้นในนามผู้จองซื ้อภายใน 15 วันทาการนับจากวันปิ ดการจองซื ้อหุ้น
ในกรณีที่ได้ รับการจัดสรรหลักทรัพย์ไม่ครบตามจานวนหลักทรัพย์ที่จองซื ้อ ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการคืนเงินโดย  โอนเข้ าบัญชีธนาคาร  เช็ค

เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับจองซื ้อ ....................................................................

หมายเหตุ : หากผู้จองซื ้อประสงค์จะเปลีย่ นแปลงที่อยู่ที่ให้ ไว้ โปรดแจ้ งการแก้ ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปที่ฝ่ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-009-9999

ผู้ฝากเลขที่
Participant No.

002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029
236
242
301
302
303
304
305
308
312
316
320
326

ชื่อบริษัท
Company Name
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
TISCO SECURITIES CO.,LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD
บริ ษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด
PHATRA SECURITIES CO.,LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CIMB SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จากัด (มหาชน)
APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จากัด
YUANTA (THAILAND) SECURITIES CO.,LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นิตี ้ จากัด
TRINITY SECURITIES CO.,LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES CO.,LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.

ผู้ฝากเลขที่
Participant No.
BROKER

030
032
034
038
048
050
051
200
211
213
224
225
229
230
244
247
248
924

ชื่อบริษัท
Company Name
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ เจพี มอร์ แกน (ประเทศไทย) จากัด
JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.

SUB-BROKER

ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซิตี ้คอร์ ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED
CUSTODIAN
ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) (ผู้รับฝากทรัพย์สนิ )
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK.
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ )
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC
COMPANY LIMITED
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY
ธนาคาร เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH

243
245
328
329
330
334
336
337
339
343
345
425

บริ ษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้งคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (เพื่อตราสารหนี ้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. - BOND
บริ ษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดี ้ยน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ )
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ )
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้ า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

