้ หุน
ใบจองซือ
้ สาม ัญ บริษ ัท ที.อาร์.วี. ร ับเบอร์ โปรด ักส์ จาก ัด (มหาชน)

เลขทีใ่ บจอง

........................................................................

การเสนอขายหุ ้นสามัญต่อประชาชน จานวน 54,565,000 หุ ้น มูลค่าทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ ้นละ 2.30 บาท
้ ต ้องจองซือ
้ หุ ้นขัน
ซึง่ ผู ้จองซือ
้ ต่าจานวน 1,000 หุ ้น และเป็ นจานวนทวีคูณของ 100 หุ ้น
้
วันทีจ
่ องซือ

เรียน คณะกรรมการ บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จากัด จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

24 พฤศจิกายน 2564

25 พฤศจิกายน 2564

26 พฤศจิกายน 2564

้ หุน
ข้อมูลผูจ
้ องซือ
้ โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ ห้ครบถ้วน ช ัดเจน ต ัวบรรจง
ข ้าพเจ ้า

นาย

นาง

นางสาว

นิตบ
ิ ุคคล

................................................................................................................................................................................................................................................................... เพศ

บัตรประจาตัวประชาชน เลขที่

หรือ

สัญชาติ ........................................... วัน/เดือน/ปี เกิด /วันจดทะเบียนนิตบ
ิ ุคคล (ปี ค.ศ.)
ทีอ
่ ยู่ทส
ี่ ามารถติดต่อได ้ เลขที่ ................................หมู่ที่

....................
..................................................รหัสไปรษณีย์ .............................

ใบต่างด ้าว

หนังสือเดินทาง

...............................................เลขประจาตัวผู ้เสียภาษี

เลขทะเบียนนิตบ
ิ ุคคล เลขที่

ชาย

หญิง

..........................................................................................................

.............................ประเภทของการหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย

ไม่หักภาษี

หักภาษี

........................................................ ถนน .................................................... แขวง/ตาบล ................................................. เขต/อาเภอ ....................................................
จังหวัด
โทรศัพท์ ............................................................ โทรศัพท์เคลือ
่ นที่ ........................................................................ อีเมล์ ...............................................................................................
ทีอ
่ ยู่ตามทะเบียนบ ้าน/ทะเบียนนิตบ
ิ ุคคล
ทีอ
่ ยูเ่ ดียวกับทีอ
่ ยู่ทส
ี่ ามารถติดต่อได ้
ต่างจากทีอ
่ ยู่ทส
ี่ ามารถติดต่อได ้ (โปรดระบุ) เลขที่ ...................................หมู่ที่ ........................ ตรอก/ซอย .................................................................
ถนน .............................................................................. แขวง/ตาบล ........................................................................ เขต/อาเภอ ...............................................................................จังหวัด .......................................................รหัสไปรษณีย ์ ..............................
อาชีพ/ประเภทธุรกิจ

ตรอก/ซอย

.................. ..................................................................สถานทีท
่ างาน.................................................แหล่งทีม
่ าของรายได ้จากต่างประเทศ

กรณีเป็ นบุคคลทีม
่ ส
ี ถานภาพทางการเมือง*

เป็ น

ไม่มี

ื่ ประเทศ)
มี (ระบุชอ

........................ ............................. ............

ไม่เป็ น

*บุคคลทีม
่ ส
ี ถานภาพทางการเมือง หมายถึง บุคคลทีด
่ ารงตาแหน่งทางการเมืองระดับสูง หรือเคยดารงตาแหน่งเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หรือยังคงมีบทบาทเกีย
่ วข ้องกับตาแหน่งดังกล่าวแม ้พ ้นจากตาแหน่งมาแล ้วเกิน 1 ปี ก็ตาม หรือบุคคลทีดารงตาแหน่งระดับสูง และมีอานาจ
หน ้าทีส
่ าคัญในฝ่ ายนิตบ
ิ ัญญัต ิ ฝ่ ายบริหาร หรือฝ่ ายตุลาการ หรือ บุคคลทีด
่ ารงตาแหน่งระดับสูงและมีหน ้าทีบ
่ ริหารส่วนราชการส่วนกลาง ราชการส่วนท ้องถิน
่ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอืน
่ ของรัฐหรือบุคคลทีด
่ ารงตาแหน่งระดับสูง และมีอานาจบังคับบัญชาในระดับสูงของฝ่ ายทหาร
ฝ่ ายตารวจ หรือบุคคลทีด
่ ารงตาแหน่งระดับสูงหรือกรรมการในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือบุคคลทีม
่ ส
ี ถานภาพทางการเมืองของต่างประเทศและขององค์กรระหว่างประเทศ หรือเป็ นสมาชิกในครอบครัว ได ้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร และผู ้ร่วมงานใกล ้ชิด

้ บุคคลธรรมดา :
แหล่งทีม
่ าของเงินทีใ่ ช ้ในการจองซือ

เงินเดือน

(สามารถตอบได ้มากกว่า 1 ข ้อ)

เงินจากการดาเนินธุรกิจ

นิตบ
ิ ุคคล

:

ธุรกิจส่วนตัว

เงินออม

รายได ้จากการลงทุน

อืน
่ ๆ (ระบุ) ........................ ...................................................................................................... ............

มรดก

อืน
่ ๆ (ระบุ) ................................................................................................................................ ......................................................................................................

้ หุ ้นสามัญ ของ บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จากัด (มหาชน) โดยขอจองซือ
้ และขอให ้จัดสรรหุ ้น ดังนี้
มีวัตถุประสงค์ในการทาธุรกรรม เพือ
่ จองซือ
จานวนหุน
้ (หุน
้ )

้ (บาท)
รวมเป็นเงินทงสิ
ั้ น

ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุน
้ )

จานวนเงิน (ต ัวอ ักษร)

2.30
้ หุ ้นสามัญดังกล่าวโดยชาระเป็ น
พร ้อมกันนี้ ข ้าพเจ ้าขอส่งเงินค่าจองซือ
เงินโอนผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัต ิ (ATS)

ื้ ขายหลักทรัพย์ของข ้าพเจ ้า เลขทีบ
ตัดจากเงินฝากบัญชีซอ
่ ัญชี................................................................................

เช็คบุคคล/แคชเชียร์เช็ค (เช็คธนาคาร)/ดราฟท์ เลขทีเ่ ช็ค................................................. ลงวันที่
โอนฺผ่าน Bill Payment โดย [ ] เงินโอน [ ] เช็ค [ ] แคชเชียร์เช็ค

[ ] ดร๊าฟท์

............................................. ธนาคาร/สาขา...................................................................................
เงินโอน/BAHTNET
.................................................. ลงวันที่ ............................................. ธนาคาร/สาขา...................................................................................

เลขทีเ่ ช็ค

้ หุ ้นเป็ น เช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ จะต ้องสามารถเรียกเก็บเงินได ้จากสานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในระยะเวลาการจองซือ
้ )
(ในกรณีทช
ี่ าระค่าจองซือ
้ ตัง้ แต่ 100,000 บาทขึน
้ โปรดระบุ ..................................................................................................................................................................................
ในกรณีทจ
ี่ านวนเงินทีใ่ ช ้ในการชาระค่าจองซือ
้ ไป หากผู ้รับผลประโยชน์ทแ
ี่ ท ้จริง* ไม่ใช่ผู ้จองซือ
*ผู ้ได ้รับผลประโยชน์ทแ
ี่ ท ้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผู ้เป็ นเจ ้าของทีแ
่ ท ้จริง หรือมีอานาจควบคุมการทาธุรกรรมของลูกค ้า หรือบุคคลทีล
่ ูกค ้าทาธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู ้ใช ้อานาจควบคุมนิตบ
ิ ุคคลหรือผู ้ทีม
่ ก
ี ารตกลงกันทาง

กฎหมายตามกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารตรวจสอบเพือ
่ ทราบข ้อเท็จจริงเกีย
่ วกับลูกค ้าทีเ่ กีย
่ วข ้อง
้ หุ ้นโปรดเลือกวิธใี ดวิธห
เมือ
่ ข ้าพเจ ้าได ้รับการจัดสรรหุ ้นดังกล่าวแล ้ว ในการส่งมอบหุ ้น ข ้าพเจ ้าตกลงยินยอมให ้ดาเนินการดังต่อไปนี้ (ผู ้จองซือ
ี นึง่ เท่านัน
้ )
ื้ ขายหล ักทร ัพย์ ให ้ฝากใบหุ ้นสามัญตามจานวนทีไ่ ด ้รับการจัดสรรนัน
่ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพือ
ในกรณีทม
ี่ บ
ี ัญชีซอ
้ ไว ้ในชือ
่ ผู ้ฝาก” และดาเนินการให ้บริษัท....................................................

..................................................................................... ................................. สมาชิกผู ้ฝากเลขที่
เลขทีบ
่ ัญชี .......................................................................... ....................ซึง่ ข ้าพเจ ้ามีอยู่กับบริษัทนัน
้

.........

ื้ ขายหลักทรัพย์ของข ้าพเจ ้า
นาหุ ้นเข ้าฝากไว ้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพือ
่ เข ้าบัญชีซอ
่ ผู ้จองซือ
้ ต ้องตรงกับชือ
่ บัญชีซอ
ื้ ขายหลักทรัพย์ มิฉะนัน
่ ของผู ้จองซือ
้ แทน)
(ชือ
้ จะดาเนินการออกใบหุ ้นในชือ

ื้ ขายหล ักทร ัพย์
ในกรณีทไี่ ม่มบ
ี ัญชีซอ
่ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุ ้นเข ้าฝากไว ้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข ้าบัญชีของบริษัท
ให ้ฝากใบหุ ้นสามัญตามจานวนทีไ่ ด ้รับการจัดสรรนัน
้ ไว ้ในชือ
้ หุ ้นจะต ้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด)
ผู ้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพือ
่ ข ้าพเจ ้า (การขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในภายหลัง ผู ้จองซือ
่ ของข ้าพเจ ้า และจัดส่งใบหุ ้นให ้ข ้าพเจ ้าตามชือ
่ ทีอ
ให ้ออกใบหุ ้นสามัญตามจานวนทีไ่ ด ้รับการจัดสรรนัน
้ ไว ้ในชือ
่ ยู่ทรี่ ะบุไว ้ข ้างต ้นทางไปรษณียล
์ งทะเบียน โดยข ้าพเจ ้ายินดีมอบหมายให ้บริษัทฯ ดาเนินการใด ๆ เพือ
่ ทาให ้
้ หุ ้น ดังนัน
้ ขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ซึง่ บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีทผ
การจัดทาใบหุ ้นและส่งมอบใบหุ ้นให ้แก่ข ้าพเจ ้าภายใน 15 วันนับจากวันปิ ดการจองซือ
้ ท่านอาจได ้รับใบหุ ้นหลังวันซือ
ี่ ู ้ถือหุ ้นไม่สามารถขายหุ ้นที่
้ ขายได ้ในวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ ฯ
ได ้รับจัดสรรได ้ทันวันทีห
่ ุ ้นสามัญของบริษัทฯ เริม
่ ทาการซือ
้ หุ ้นครัง้ นี้ ข ้าพเจ ้า
ในการจองซือ

้ วนในรูปแบบ ( ) หนังสือ ( ) ซีดรี อม ( ) อีเมล์
ได ้รับหนังสือชีช

้ วน
ไม่ประสงค์จะรับหนังสือชีช

ได ้รับข ้อมูลสรุป (รวมทัง้ ผู ้ทีไ่ ม่ได ้ใส่เครือ
่ งหมายใด ๆ)

่ งทีย
้ หุ ้น (Suitability Test)
การประเมินความเสีย
่ อมรับได ้เพือ
่ การจองซือ
่ งทีย
1. ข ้าพเจ ้าได ้ผ่านการทาแบบประเมิน Suitability Test มาแล ้วไม่เกิน 2 ปี จากบริษัทหลักทรัพย์ของผู ้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์และรับทราบระดับความเสีย
่ อมรับได ้ของข ้าพเจ ้าแล ้ว
้ ยังไม่เคยผ่านการทาแบบประเมิน Suitability Test ผู ้จองซือ
้ จะต ้องจัดทาแบบประเมิน Suitability Test มาพร ้อมกับการจองซือ
้ หุ ้นในครัง้ นี้ด ้วย)
(กรณีผู ้จองซือ
่ งของหุ ้นสามัญทีข
้ นี้จากผู ้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์แล ้ว
2. ข ้าพเจ ้ารับทราบระดับความเสีย
่ ้าพเจ ้าจะจองซือ
้ วนเป็ นที่เรียบร ้อยแล ้ว
3. ข ้าพเจ ้าได ้ผ่านขัน
้ ตอนการดาเนินการทาความรู ้จักและตรวจสอบเพือ
่ ทราบข ้อเท็จจริงเกีย
่ วกับลูกค ้า KYC/CDD และผ่านการศึกษาข ้อมูลในเอกสารสรุปข ้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์หรือหนังสือชีช
้ หุ ้นในครัง้ นี้ ข ้าพเจ ้ายังยืนยันและประสงค์จะจองซือ
้ หุ ้นสามัญในครัง้ นี้ และได ้ลงลายมือชือ
่ เพือ
้ ด ้านล่าง โดย
ทัง้ นี้ หากผลการประเมิน Suitability Test ของข ้าพเจ ้าออกมาว่า ข ้าพเจ ้าไม่เหมาะสมกับการจองซือ
่ ยืนยันในฐานะผู ้จองซือ
ข ้าพเจ ้ารับทราบว่ าการลงทุน ในหุ ้นสามัญครัง้ นี้ไม่เหมาะสมกั บระดั บความเสี่ยงที่ข ้าพเจ ้ายอมรั บได ้ตามแบบประเมิน Suitability Test ดังนั ้นหากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ ้นสามัญต่อไปในอนาคต ผู ้จัดจาหน่า ย
้
หลักทรัพย์ไม่มห
ี น ้าทีต
่ ้องรับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน

้ ในกรณี ท ผ
้ ย งั ไม่ม ีป ระว ต
่ งตาม Suitability Test ได้ต่า กว่า หุ น
** ผู จ
้ ด
ั จ าหน่า ยหล ก
ั ทร พ
ั ย์ส ามารถปฏิเ สธการจองซือ
ี่ ู จ
้ องซือ
ั ก
ิ ารทาและไม่ย น
ิ ยอมทา Suitability Test หรือ ผู ล
้ งทุ น ร บ
ั ความเสีย
้ สาม ญ
ั นี้
่ งของหุน
้ ประเภทสถาบัน ได ้รับยกเว ้นการทาแบบสอบถาม Suitability Test ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ.35/2556
และไม่ลงนามยอมร ับความเสีย
้ สาม ัญนี้ ** ผู ้จองซือ
้ วน ทัง้ นี้ ข ้าพเจ ้าเข ้าใจและยอมรับว่าหากข ้าพเจ ้าเข ้าข่ายเป็ นบุคคลตามที่ระบุไว ้ในข ้างต ้น ข ้าพเจ ้าจะไม่มส
ิ ธิในการจองซือ
้ หุ ้น
ข ้าพเจ ้าขอรับรองว่าข ้าพเจ ้ามิใช่บุคคลทีถ
่ ูกห ้ามมิให ้จัดสรรหุ ้นให ้ตามรายละเอียดที่ระบุไว ้ในหนังสือชีช
ี ท
้ ของผู ้จองซือ
้ ทัง้ หมด
ครัง้ นี้ เว ้นแต่เป็ นการจัดสรรหุ ้นทีเ่ หลือจากการจองซือ
้ และการชาระเงินโดยผู ้จองซือ
้ หุ ้นต ้องเป็ นไปตามเงือ
้ วนเพือ
้ หุ ้นตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯ มีสท
ิ ธิปฏิเสธไม่รับการจองซือ
้ หากผู ้จองซือ
้ หุ ้นกระท าผิด
การจองซือ
่ นไขตามทีร่ ะบุไว ้ในหนังสือชีช
่ การออกและเสนอขายหุ ้นครัง้ นี้ ผู ้จองซือ
้ หุ ้นสามัญจานวนดังกล่าวหรือในจานวนตามทีบ
้ หุ ้นสามัญนี้ เว ้นแต่เป็ นการยกเลิกการจองซือ
้ หุ ้นสามัญตามเงือ
เงือ
่ นไขดังกล่าว และข ้าพเจ ้ายินยอมและตกลงว่าจะรับซือ
่ ริษัทฯ จัดสรรให ้และจะไม่ยกเลิกการจองซือ
่ นไขและระยะเวลาที่
้ วนและยินยอมรับคืนเงินในกรณีทบ
้ หรือมีการยกเลิกการจองซือ
้ หุ ้นสามัญ
กาหนดไว ้ในหนังสือชีช
ี่ ริษัทฯ ปฏิเสธการจองซือ
้ วนเพือ
ข ้าพเจ ้ายินยอมผูกพันตนเองตามเงือ
่ นไข ข ้อกาหนดและข ้อความใด ๆ ในหนังสือชีช
่ การออกและเสนอขายหุ ้นครัง้ นี้ รวมทัง้ ในหนังสือบริคณห์สนธิและข ้อบังคับของบริษัทที่มอ
ี ยู่แล ้วในขณะนี้และ/หรือซึง่ จะแก ้ไขเพิม
่ เติมต่อไป
ในภายหน ้าด ้วยข ้าพเจ ้าตกลงและยินยอมให ้สถาบันการเงิน (รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ นิตบ
ิ ุคคลอื่นใด) ที่ข ้าพเจ ้ามีการทาธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิ ดเผยข ้อมูลที่เกีย
่ วข ้องกับการแสดงตนและ/หรือการระบุตัวตนของ
ข ้าพเจ ้ารวมถึงข ้อมูลเกีย
่ วกับผู ้รับประโยชน์ทแ
ี่ ท ้จริงของข ้าพเจ ้า ให ้แก่ผู ้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ทัง้ นี้ เพือ
่ ปฏิบั ตใิ ห ้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด ้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินทีเ่ กีย
่ วข ้อง
้ ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ข ้าพเจ ้ารับรองว่า ข ้าพเจ ้าได ้ดาเนินการจองซือ
้ ด ้วยตนเอง โดยมิได ้เปิ ดเผยชือ
่ ผู ้ใช ้ (Username) และรหัสผ่าน (Password login) ให ้แก่ผู ้ใดเพือ
้ แทนข ้าพเจ ้า ทัง้ นี้ผู ้
ในกรณีการจองซือ
่ ดาเนินการจองซือ
้ ผ่านออนไลน์ดังกล่าว
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ไม่มห
ี น ้าทีต
่ ้องรับความถูกต ้องสาหรับการจองซือ

้ ควรอ่านหน ังสือชีช
้ วนหรือข้อมูลสรุป (Executive Summary) อย่าง
่ งและผูจ
การลงทุนในหุน
้ ย่อมมีความเสีย
้ องซือ

่
ลงชือ

รอบคอบ

...........................................................................................................................................
(....................................................................................................................... )

้
ผู ้จองซือ

้ หุน
้ โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด
หล ักฐานการร ับฝากการจองซือ
้ สาม ัญของบริษท
ั ที.อาร์.วี. ร ับเบอร์ โปรด ักส์ จาก ัด (มหาชน) (“บริษ ัทฯ”) - ผูจ
้ องซือ
้ ว้ ย
้
วันทีจ
่ องซือ

24 พฤศจิกายน 2564

25 พฤศจิกายน 2564

26 พฤศจิกายน 2564

....................................................................... ได ้รับเงินจาก (ชือ่ ตามใบจอง) ................................................................................ เพือ่ จองซือ้ หุ ้นสามัญของบริษัทฯ
ในราคาหุ ้นละ 2.30 บาท รวมเป็ นเงิน ............................................... บาท
โดยชาระเป็ น
ATS
ตัดเงินหลักประกันหลักทรัพย์ เลขทีบ
่ ัญชี..............................................................
ผู ้จัดจาหน่าย

จานวน

เลขทีใ่ บจอง .......................................................................
.................................................. หุ ้น

เช็คบุคคล / แคชเชียร์เช็ค(เช็คธนาคาร) / ดราฟท์เลขทีเ่ ช็ค............................................ลงวันที่ ................................. ธนาคาร/สาขา.................................................
Bill Payment [ ] เงินโอน [ ] เช็ค [ ] แคชเชียร์เช็ค [ ] ดร๊าฟท์ เลขทีเ่ ช็ค
้ ได ้รับการจัดสรรหุ ้นดังกล่าว ผู ้จองซือ
้ ให ้ดาเนินการ :
โดยหากผู ้จองซือ

เงินโอน/BAHTNET

................................... ธนาคาร/สาขา...........................................

ฝากใบหุ ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพือ
่ ผู ้ฝาก” เลขทีส
่ มาชิกผู ้ฝาก

ื้ ขายหลักทรัพย์เลขที่ .............................................................................................................................
บัญชีซอ

ฝากใบหุ ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” โดยเข ้าบัญชีของผู ้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพือ
่ ข ้าพเจ ้า
้ ภายใน 15 วันนับจากวันปิ ดการจองซือ
้ หุ ้น
ออกใบหุ ้นในนามผู ้จองซือ
เจ ้าหน ้าทีผ
่ ู ้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ผู ้รับมอบอานาจ

.......................................................................

หมายเหตุ หากผู้จองซื ้อประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ให้ ไว้ โปรดแจ้ งการแก้ ไขต่อนายทะเบียนโดยตรงและจัดส่งให้ ฝ่ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-009-9000

BROKER
ผู้ฝากเลขที่
Participant No.

ชื่อบริษทั
Company Name

006

บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุป๊ จำกัด (มหำชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เกียรติ นำคินภัทร จำกัด (มหำชน)
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

007

บริษทั หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

002
003
004
005

008
010
011

019
022

บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED

014
015
016

023
026
027
029
030

032
034
038
048
050
051

บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์กสิ กรไทย จำกัด (มหำชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหำชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ธนชำต จำกัด (มหำชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จำกัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

013

ผู้ฝากเลขที่
Participant No.

052
200
211
213
221
224
225
229
230

บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพำณิ ชย์ จำกัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ อำร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

244
247
248
924

ชื่อบริษทั
Company Name
บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที ประเทศไทย จำกัด (มหำชน)
KTBST SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหำชน)
BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ไอร่ำ จำกัด (มหำชน)
AIRA SECURITIES PCOMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย)
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์ชนั ่ พำร์ทเนอร์ จำกัด (มหำชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB BROKER
236
242
257

301
302
303
304
305
308
312
316
320
328

ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ซิ ตคี้ อร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพำณิ ชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด
SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO.,LTD.
CUSTODIAN
ธนำคำร ซิ ตี้แบงก์ เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES)
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES
ธนาคาร ไทยพำณิ ชย์ จำกัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำร กรุงเทพ จำกัด (มหำชน) (ผู้รบั ฝำกทรัพย์สิน)
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY
ธนาคาร ฮ่องกงและเซีย่ งไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชัน่ จำกัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหำชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำร สแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหำชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำร ดอยซ์แบงก์ เอจี สำขำกรุงเทพฯ-เพื่อรับฝำกทรัพย์สิน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES
ธนำคำร กรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

243
245

329
330
334
336
337
339
340
343
425

บริษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหำชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ธนชาต จากัด(มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ธนาคาร ทหารไทยธนชำต จำกัด (มหาชน)
TMB THANCHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำร ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (เพื่อตราสารหนี้ )
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
บริษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหำชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LIMITED - CUSTODIAN
ธนำคำรเกียรติ นำคินภัทร จำกัด (มหำชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำร ทหำรไทยธนชำต จำกัด (มหำชน)
TMB THANCHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำร ทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้ำตราสารหนี้ )
JP MORGAN CHASE BANK BANGKOK BRANCH (BOND TRADING)
ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด มหำชน (เพื่อลูกค้ำ)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

