เลขที่ใบจอง ...................................................................................
ใบจองซื้อหุ้นสามัญบริษทั อควา คอร์ เปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั จานวน 1,377,900,000 หุ้น ให้ แก่ผ้ถู ือหุ้นสามัญของบริษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Right Offering)
ในอัตราการจองซื้อ 10 หุ้นสามัญเดิม ต่ อ 3 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท
วันที่จองซื้อ  19 ตุลาคม 2564  20 ตุลาคม 2564  21 ตุลาคม 2564  25 ตุลาคม 2564  26 ตุลาคม 2564  27 ตุลาคม 2564  28 ตุลาคม 2564  29 ตุลาคม 2564  1 พฤศจิกายน 2564  2 พฤศจิกายน 2564
ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน (โปรดกรอกข้ อความในช่ องด้านล่างนี้ให้ ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง)
ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล ................................................................................................................................................................. เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ..................................................................................................................................
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: บัตรประจาตัวประชาชน เลขที่..................................................  บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย: สัญชาติ ...................................  ใบต่างด้าว  หนังสื อเดินทาง เลขที่ ...............................................................................
 นิติบุคคลสัญชาติไทย: เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ .............................................................  นิติบุคคลที่ต้งั ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ: สัญชาติ....................... เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ....................................................................................................
ที่อยูใ่ ห้เป็ นไปตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 29 กันยายน 2564 ซึ่งบริ ษทั ได้รับจากบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ .......................................................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ .................................................... เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี ...................................................................... ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย:  ไม่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย  หักภาษี ณ ที่จ่าย
มีความประสงค์ขอจองซื้อและขอให้จดั สรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ดังนี้ (กรุ ณาตรวจสอบสิ ทธิการจองซื้อที่ระบุไว้ในใบรับรองการจองซื้อหุน้ ซึ่งออกโดยบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด)
รายละเอียดการจองซื้อ
ราคา (บาทต่ อหุ้น)
จานวนหุ้น (หุ้น)
จานวนเงินที่ชาระ (บาท)
จานวนเงินที่ชาระ (ตัวอักษร)
 จองซื้อน้อยกว่าสิ ทธิ
 จองซื้อตามสิ ทธิท้ งั จานวน
 จองซื้อเกินกว่าสิ ทธิ (ระบุเฉพาะส่วนเพิ่ม)
รวม
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอชาระค่าจองซื้อจานวนดังกล่าว โดย
 เงินโอน เข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 766-1-00853-3 ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) สาขาถนนรัชดาภิเษก 15 ชื่อบัญชี “บริ ษทั อควา คอร์เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุน”
 เช็ค  แคชเชียร์เช็ค  ดร๊ าฟท์ เลขที่เช็ค .......................................................... วันที่ ........................................... ธนาคาร ...................................................... สาขา .................................................... โดยสั่งจ่าย “บริ ษทั อควา คอร์เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
เพื่อการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุน ” ลงวันที่ไม่เกิน 29 ตุลาคม 2564 และสามารถเรี ยกเก็บเงินจากสานักหักบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานคร ภายใน 1 วันทาการถัดไปเท่านั้น
ในกรณี ที่จานวนเงินที่ใช้ในการชาระค่าจองซื้อ ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป โปรดระบุผไู ้ ด้รับผลประโยชน์ที่แท้จริ ง  เพื่อผูจ้ องซื้อ  เพื่อบุคคลอื่นโปรดระบุ .....................................................................................
หมายเหตุ: ผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ที่แท้จริ ง หมายถึง บุคคลธรรมดาผูเ้ ป็ นเจ้าของที่แท้จริ ง หรื อมีอานาจควบคุมการทาธุรกรรมของลูกค้า หรื อบุคคลที่ลูกค้าทาธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผูใ้ ช้อานาจควบคุมนิติบุคคล หรื อผูท้ ี่มีการตกลงกันทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุน้ ดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ (ผูจ้ องซื้อโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น)
กรณีที่มีบญ
ั ชีซื้อขายหลักทรัพย์:
 น าหุ้ นเข้ า บั ญ ชี ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ข องตนเอง โดยให้ อ อกหุ ้ น ส าหรั บ หุ ้ น ที่ ไ ด้ รั บ การจัด สรรในนามของ “บริ ษัท ศู น ย์รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่ อ ผู ้ฝ าก” และด าเนิ น การให้ บ ริ ษ ัท / บริ ษ ัท หลั ก ทรั พ ย์ ชื่ อ บริ ษัท

0.50

□□□

...................................................................................... สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่
(โปรดระบุชื่อและหมายเลขสมาชิ กผูฝ้ ากตามที่มีรายชื่อปรากฏด้านหลังใบจอง) นาหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้า
บัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์ ชื่ อ ............................................................................................. บัญชี ซ้ื อขายหลักทรัพย์ เลขที่ ...................................................... ซึ่ งข้าพเจ้ามีอยูก่ บั บริ ษทั นั้น (ชื่อผูจ้ องซื้ อต้องตรงกับชื่ อบัญชี ซ้ื อขายหลักทรัพย์ มิฉะนั้นจะ
ดาเนินการออกใบหุน้ ในชื่อของผูจ้ องซื้อแทน)
กรณีที่ไม่ มีบญ
ั ชีซื้อขายหลักทรัพย์:
 นาหุ้นเข้าฝากบัญชี ของบริษทั ผู้ออกหลักทรัพย์ โดยให้ออกหุน้ สาหรับหุ ้นที่ได้รับการจัดสรรในนามของ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยเข้าบัญชีของ
บริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) เพื่อข้าพเจ้า (การถอนเป็ นใบหุน้ ในภายหลัง ผูจ้ องซื้อต้องเสี ยค่าธรรมเนียมตามที่ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด) และผูจ้ องซื้อกรุ ณากรอก “แบบสอบถามเพื่อหาข้อ
บ่งชี้ การเป็ นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิ ติบุคคล)” และ “แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิ ติบุคคล)” ตามที่บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด ทั้งนี้ หากปรากฏข้อบ่งชี้ ว่าผูจ้ องซื้ อเป็ นบุคคลสัญชาติ
อเมริ กนั ตามกฎหมาย FATCA ผูจ้ องซื้อยินยอมที่จะรับการจัดสรรหุน้ สามัญเป็ นใบหุน้ แทน
 ออกใบหุ้นในนามของข้าพเจ้ า สาหรับหุน้ ที่ได้รับการจัดสรร และส่งใบหุ ้นให้กบั ข้าพเจ้าตามชื่อและที่อยูท่ ี่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนภายใน 15 วันทาการ นับจากวันสิ้ นสุ ดระยะเวลาการจองซื้ อ
หุน้ โดยข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุน้ ภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและขออนุญาตให้ทาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การคืนเงินค่ าจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน (ถ้ามี)
ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้รับจัดสรรหรื อได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจานวนที่จองซื้อ ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนิ นการคืนเงินค่าจองซื้ อ หรื อคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี้ย เป็ นเช็คขีดคร่ อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผูจ้ องซื้ อ และจัดส่งให้ตามชื่ อ
และที่อยูท่ ี่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น ณ วันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุน้ ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนภายใน 15 วันทาการ นับจากวันสิ้ นสุ ดระยะเวลาการจองซื้อหุ ้น ทั้งนี้ หากได้มีการจัดส่งเช็คขีดคร่ อมดังกล่าวทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ระบุไว้ในสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผูจ้ องซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผูจ้ องซื้อจะไม่มีสิทธิเรี ยกร้องดอกเบี้ย หรื อค่าเสี ยหายใดๆ และผูจ้ องซื้อจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องเมื่อนาเช็คขีดคร่ อมไปเรี ยกเก็บเงิน
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามจานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซื้ อที่ถูกต้องเรี ยบร้อย
พร้อมชาระค่าจองซื้ อ มาถึงบริ ษทั ภายในระยะเวลาการจองซื้อ หรื อเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ตามเวลาที่กาหนด ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิ ทธิในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่าหากข้าพเจ้าเข้าข่าย
เป็ นบุคคลที่หากได้รับการจัดสรรหุน้ ดังกล่าวแล้วทาให้หรื ออาจเป็ นผลให้เป็ นการกระทาการขัดต่อกฎหมายใดๆ หรื อระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย และ/หรื อทาให้หรื ออาจเป็ นผลให้บริ ษทั มีหน้าที่ตาม
กฎหมายต่างประเทศ ให้ถือว่าข้าพเจ้าจะไม่มีสิทธิ ในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริ ษทั ใช้หลักฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงตนและ/หรื อการระบุตวั ตนของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผูร้ ับประโยชน์ที่แท้จริ ง
ของข้าพเจ้าจากสถาบันการเงิน (รวมถึงบริ ษทั หลักทรัพย์ และ/หรื อ นิ ติบุคคลอื่นใด) ที่ขา้ พเจ้ามีการทาธุรกรรมทางการเงิน ทั้งนี้ เพื่อปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้ าได้ศึกษาข้อมูลในหนังสื อแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนและสารสนเทศของบริษทั แล้ว และยินยอมผูกพันตามเอกสารดังกล่าว รวมทั้งที่จะได้มีการแก้ไขเพิม่ เติมในภายหน้ าอีกด้วย
ลงชื่อ..........................................................................................................ผูจ้ องซื้อ
(........................................................................................................)
หมายเหตุ: การลงทุนในหลักทรัพย์ย่อมมีความเสี่ยง และผู้ลงทุนควรศึกษาและทาความเข้าใจข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

หลักฐานการรับจองซื้ อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน (ผู้จองซื้อ โปรดกรอกข้อความในส่ วนนี้ให้ ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง)
วันที่จองซื้อ  19 ตุลาคม 2564  20 ตุลาคม 2564  21 ตุลาคม 2564  25 ตุลาคม 2564  26 ตุลาคม 2564  27 ตุลาคม 2564  28 ตุลาคม 2564  29 ตุลาคม 2564  1 พฤศจิกายน 2564  2 พฤศจิกายน 2564
เลขที่ใบจอง ................................................
บริ ษทั อควา คอร์เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) ...................................................................................................................................................................... เพื่อจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั อควา คอร์เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
รวมจานวน ......................................................................................................................................................... หุน้ ในราคาหุน้ ละ 0.50 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น .................................................................................................................................................... บาท
โดยชาระเป็ น  เงินโอน  เช็ค  แคชเชียร์เช็ค  ดร๊ าฟท์ เลขที่เช็ค ..................................................................... วันที่ ............................................................... ธนาคาร ........................................................................ สาขา ..................................................

□□□ บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์เลขที่ .......................................................................................................

 นาหุน้ เข้าบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ของตนเอง ในนามของ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่
 นาหุน้ เข้าฝากบัญชีของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ ในนามของ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า
 ออกใบหุน้ ในนามของผูจ้ องซื้อ

เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับมอบอานาจ ..............................................................
หมายเหตุ: ผูจ้ องซื้อสามารถสอบถามเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ และสิทธิการจองซื้อ หรื อสอบถามขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงที่อยูท่ ี่ให้ไว้ ได้ทางโทรศัพท์ 02-009-9999 (บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด)

BROKER
ผูฝ้ ากเลขที่
Participant No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029
030

ชื่อบริ ษทั
Company Name
บริ ษทั หลักทรัพย์ทสิ โก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD
บริ ษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี จีเอส-ซี ไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส จากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จากัด
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรี นิต้ ี จากัด
TRINITY SECURITIES CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์กรุ งศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.

ผูฝ้ ากเลขที่
Participant No.
032
034
038
048
050
051
052
200
211
213
221
224
225
229
230
244
247
248
924

ชื่อบริ ษทั
Company Name
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จากัด
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ ชนั่ พาร์ ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.
บริ ษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เจพีมอร์ แกน (ประเทศไทย) จากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB-BROKER
236
242

ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซิ ต้ คี อร์ ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)

243
245

บริ ษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
301
302
303
304
305
308
312
316
320
328

ธนาคารซิ ต้ แี บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) - ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารไอซี บีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุ งเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

329
330
334
336
337
339
340
343
345
425

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (เพื่อตราสารหนี้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
บริ ษทั หลักทรัพย์ เพือ่ ธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน)
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) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์ แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี้)
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

