
                               เลขที่ใบจอง ………..………………………………. 

 

  
ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีบีจไีอ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

 

การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุตอ่ประชาชน จ านวน 433,200,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 2.50 บาท โดยจดัสรรหุ้นจ านวนไมเ่กิน 43,320,000 หุ้น 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) (“KSL”) เฉพาะกลุม่ท่ีมสีิทธิได้รับจดัสรรหุ้น โดยผู้จองซือ้ต้องช าระเงินคา่จองซือ้ท่ีราคาเสนอขายสดุท้าย 

(ทัง้นี ้ราคาการจองซือ้ และอตัราการใช้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุสามารถอ้างอิงได้จากข้อมลูท่ีระบใุนใบรบัรองการจองซือ้หุ้นท่ีออกโดย 
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั)  

เรียน คณะกรรมการบริษัท บีบีจีไอ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด (“กรุงไทย ซีมิโก้”) ซ่ึงเป็นตวัแทนรับจองซือ้      วันที่จองซือ้  3 มีนาคม 2565 4 มีนาคม 2565 7 มีนาคม 2565 8 มีนาคม 2565 
ข้อมูลผู้จองซือ้หุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง 

ข้าพเจ้า นาย นาง นางสาว นิติบคุคล อ่ืนๆ (ระบ ุ_______________________) ช่ือ____________________________________________________________________________              ______________เพศ ชาย   หญิง 

 บตัรประจ าตวัประชาชน  ใบตา่งด้าว  หนงัสอืเดินทางเลขท่ี ____________________________เลขทะเบียนนิติบคุคลเลขท่ี ________________________________สญัชาติ (ประเทศท่ีนิติบคุคลจดทะเบียน) ____   ______________ วนั/เดือน/ปีเกิด 
(ปี พ.ศ.)/วนัจดทะเบียนนิติบคุคล ____________________________โทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้ ____________________________ท่ีอยู่ให้เป็นไปตามท่ีปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้นของ KSL ณ วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2565 (วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น) 
เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี ______________________________________ ประเภทของการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย  ไมห่กัภาษี ณ ท่ีจ่าย  หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ ถือหุ้นของ KSL ท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้น และมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย โดยพิจารณาจากข้อมลูท่ีอยู่จดัสง่เอกสารเฉพาะในประเทศไทยตามข้อมลูท่ีปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้นของ KSL ณ วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2565 (วนัก าหนดรายช่ือผู้ถือ
หุ้น (Record Date)) มีความประสงค์หรือวตัถปุระสงค์ในการท าธรุกรรมเพ่ือขอจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุและขอให้จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ดงันี ้
 

รายละเอียดการจอง (โปรดระบุให้ชัดเจน) จ านวนหุ้นสามัญท่ีเพิ่มทุนท่ีจองซือ้ (หุ้น) รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ (บาท) จ านวนเงนิท่ีต้องช าระ (ตัวอักษร) 

 จองซือ้ตามสิทธิทัง้จ านวน    

 จองซือ้น้อยกวา่สทิธิ    

 
พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอสง่เงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วโดย 
ช าระเป็นเงินสด/เงินโอนผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เข้าบัญชีช่ือ “บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด เพื่อจองซือ้หลักทรัพย์” Company Code 5435 โดยระบรุายะละเอียด Ref.1 เป็นหมายเลขบตัรประจ าตวั

ประชาชน 13 หลกั หรือเลขท่ีหนงัสือเดินทาง หรือเลขท่ีใบตา่งด้าวหรือเลขทะเบียนนิติบคุคลของผู้จองซือ้ และระบรุหสัอ้างอิง Ref.2 เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลกั หรือ  
เช็คบคุคล/แคชเชียร์เช็ค(เช็คธนาคาร)/ดราฟต์ ผา่นระบบ Bill Payment ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เลขท่ีเช็ค ____________________________ลงวนัท่ี ______________________สาขา __________________________โดยขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายใน

นาม “บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด เพื่อจองซือ้หลักทรัพย์” (ในกรณีท่ีช าระคา่จองซือ้หุ้นเป็นเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ จะต้องลงวนัท่ีไมเ่กินวนัท่ี 4 มีนาคม 2565 แตต้่องหลงัจากวนัท่ีแบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสือชีช้วนมีผลใช้ บงัคบัแล้ว
เท่านัน้ และต้องย่ืนผา่นเคาน์เตอร์ธนาคารก่อนเวลา Clearing ของแตล่ะสาขาธนาคารของวนัท่ี 4 มีนาคม 2565 และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีในเขตเดียวกนัภายในวนัท าการถดัไป) โดยช่ือเจ้าของเช็คต้องเป็นช่ือเดียวกบัผู้จองซือ้เท่านัน้ 

เงินโอนผา่นระบบบาทเนต (BAHTNET) 

ข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วแล้ว ในการสง่มอบหุ้น ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้(ผู้จองซือ้หุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้ ) 
ในกรณีท่ีมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ ให้ฝากหุ้ นสามัญตามจ านวนท่ีได้รับการจัดสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือผู้ ฝาก” และด าเนินการให้บริษัท ____________________________สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี 

_____________________น าหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“TSD”) เพ่ือเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของข้าพเจ้าช่ือ_________________________________________________เลขท่ีบญัชี ____________________________ 
ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนัน้ (ช่ือบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ต้องตรงกบัช่ือผู้จองซือ้ มิฉะนัน้จะด าเนินการน าหุ้นเข้าฝากในบญัชี น าเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขท่ี 600 (Issuer Account) เพ่ือข้าพเจ้า  

ในกรณีท่ีไม่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ ให้ฝากหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุ้นเข้าฝากไว้กบั TSD โดยน าเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขท่ี 600 (Issuer 
Account) เพ่ือข้าพเจ้า (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพย์ในภายหลงั ผู้จองซือ้จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามท่ี TSD ก าหนด) กรณีเลือกรับหุ้นเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชกิเลขท่ี 600 (Issuer Account) ในช่องนี ้โปรดกรอกข้อมูลและลงนาม
เอกสารเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) ตามท่ี TSD ก าหนดดังนี ้1) “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้า
บัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้” 2) “แบบสอบถามส าหรับการตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) (เฉพาะนิติบุคคล)” เพื่อน าส่งให้แก่ TSD ด้วย (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่น าฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษัทผู้ออก
หลักทรัพย์สมาชกิเลขท่ี 600 (Issuer Account) หากมีข้อบ่งชีว่้าท่านอาจเป็นบุคคลสหรัฐฯ และจะด าเนินการออกเป็นใบหุ้นในช่ือผู้จองซือ้แทน โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามท่ีอยู่ ท่ีปรากนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ KSL ณ 
วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2565 (วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date)) 

ในกรณีท่ีจ านวนเงินท่ีใช้ในการช าระคา่จองซือ้ ตัง้แต ่100,000 บาทขึน้ไป หากผู้ได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง* ไมใ่ช่ผู้จองซือ้ โปรดระบ ุ   __________________________________________________________________________________________________ 
*ผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ที่แทจ้ริง หมายถึง บคุคลธรรมดาผูเ้ป็นเจ้าของที่แทจ้ริง หรือมีอ านาจควบคมุความสมัพนัธ์ทางธุรกิจของลูกคา้กบัสถาบนัการเงินหรือผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา 16 หรือบคุคลที่ลูกคา้ธุรกรรมแทน รวมถึงบคุคลผูใ้ช้อ านาจควบคมุนิติบคุคล
หรือผูที้่มีการตกลงกนัทางกฎหมายตามกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ที่เก่ียวขอ้ง 

ในการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุในครัง้นี ้ข้าพเจ้า ได้รับข้อมลูสรุป ได้รับหนงัสือชีช้วนในรูปแบบ ( ) สิ่งพิมพ์ ( ) ข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ (ระบุ ไมป่ระสงค์รับหนงัสือชีช้วน  
(ในกรณีท่ีผู้จองซือ้ไมท่ าเคร่ืองหมายใดๆ ขอสงวนสิทธิถือวา่ผู้จองซือ้ไมป่ระสงค์จะรับหนงัสือชีช้วน และได้รับข้อมลูสรุป (Executive Summary) แล้ว) 

 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้าพเจ้ามิใชบ่คุคลที่ถกูห้ามมิให้จดัสรรหุ้นให้ตามรายละเอยีดที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน และตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องที่บงัคบัใช้อยูก่ าหนด ทัง้นี ้ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับวา่หากข้าพเจ้าเข้าข่ายเป็นบคุคลตามที่ระบไุว้ข้างต้น ข้าพเจ้าจะไมมี่
สิทธิในการจองซือ้หรือได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้เว้นแตเ่ป็นไปตามข้อยกเว้นตามที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนหรือตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

 การจองซือ้และการช าระเงินโดยผู้จองซือ้ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขตามที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้ผู้จองซือ้ตกลงและรับทราบวา่ บริษัทฯ และ/หรือ ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ย และ/หรือ ตวัแทนรับจอง
ซือ้มีสิทธิปฏิเสธไมร่ับการจองซือ้หรือจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ หากผู้จองซือ้กระท าผิดเง่ือนไขดงักล่าวและกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องใดๆ ที่ใช้บงัคบัอยู ่และข้าพเจ้ายินยอมและตกลงวา่จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในจ านวนดงักล่าวหรือในจ านวนตามที่บริษัทฯ และ/
หรือ ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ย และ/หรือ ตวัแทนรับจองซือ้จดัสรรให้ และจะไมย่กเลิกการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุนี ้และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่บริษัทฯ ปฏิเสธการจองซือ้หรือมีการยกเลิกการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

 ข้าพเจ้ายินยอมผูกพนัตนเองตามเง่ือนไข ข้อก าหนดและข้อความใดๆ ในหนงัสือชีช้วนเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้รวมทัง้ในหนงัสือบริคณห์สนธิและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ที่มีอยูแ่ล้วในขณะนี ้และ/หรือ ซึง่จะแก้ไขเพิ่มเติมตอ่ไปในภายหน้าด้วย 
  ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้สถาบนัการเงิน (รวมถงึบริษัทหลกัทรัพย์ และ/หรือ นิติบคุคลอื่นใด) ที่ข้าพเจ้ามีการท าธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัการแสดงตน และ/หรือ การระบตุวัตนของข้าพเจ้ารวมถงึข้อมลูเก่ียวกบัผู้ รับประโยชน์ที่แท้จริงของ

ข้าพเจ้า ให้แกผู่้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ย และ/หรือ ตวัแทนรับจองซือ้ ทัง้นี ้เพื่อปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินที่เก่ียวข้อง และกฎหมายวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงินแกก่าร
กอ่การร้ายและการแพร่ขยายอาวธุที่มีอานภุาพท าลายล้างสูงที่เก่ียวข้อง 

นอกจากนี ้ข้าพเจ้าขอรับรองและรับประกนัวา่ (ก) ข้าพเจ้ามิได้อาศยัหรือมีถ่ินที่อยูใ่นประเทศซึง่การท าหรือตอบรบัการเสนอขายการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ หรือการใช้หรือส่งใบจองซือ้ในลกัษณะที่ข้าพเจ้าได้ด าเนินการหรือก าลงัจะด าเนินการเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย หรือ
ท าให้บริษัทฯ มีหน้าที่ใดๆ หรือต้องด าเนินการใดๆ เพิ่มเติม (ข) ณ ขณะที่จดัท าใบจองซือ้ฉบบันี ้ข้าพเจ้ามิได้ตอบรับการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุโดยปราศจากดลุยพินิจของตนเองเพื่อประโยชน์ของบคุคลซึง่อาศยัหรือมีถ่ินที่อยูใ่นประเทศตาม (ก) ข้างต้น (ค) ข้าพเจ้าไมไ่ด้จองซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อวตัถปุระสงค์ในการเสนอขาย ขาย ขายตอ่ โอน ส่งมอบ หรือแจกจา่ยหุ้น ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปในประเทศตาม (ก) ข้างต้น และ (ง) ข้าพเจ้าได้อา่นและเข้าใจและขอรบัรองวา่การจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของข้าพเจ้าไมเ่ป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากดัการ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ และถือวา่ข้าพเจ้าให้ค ารับรองและรับประกนัที่เก่ียวข้องตามข้อจ ากดัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน โดยไมมี่ผลกระทบตอ่ข้อความข้างต้น บริษัทฯ และ/หรือผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ย และ/หรือ ตวัแทนรับจองซือ้ขอสงวน
สิทธิ (แต่ไม่จ าเป็น) ที่จะถือวา่ใบจองซือ้เป็นโมฆะหาก (ก) ความปรากฏแกบ่ริษัทฯ และ/หรือผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ย และ/หรือตวัแทนรับจองซือ้ว่าใบจองซือ้ดงักล่าว ถูกจดัท าหรือส่งมาจากประเทศที่มีข้อจ ากดัในการจองซือ้ ซึ่งบริษัทฯ และ/หรือ 
ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ย และ/หรือ ตวัแทนรับจองซือ้เชื่อวา่อาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศดงักล่าว หรือ (ข) ถกูจดัท าโดยมีวตัถปุระสงค์ที่จะยกเว้นค ารับรองและรับประกนัใดๆ ข้างต้น 
การลงทุนในหุ้นมคีวามเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้น ผู้จองซื้อควรอ่านหนังสือชีช้วน หรือข้อมลูทีม่สีาระตามข้อมลูสรุป สาระสาคัญของพลักทรัพย์ (Executive Summary) อย่างรอบคอบ ก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้น  

 

ลงชื่อ__________________________________________ ผู้จองซือ้ 

(___________________________________________) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------  

หลักฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้นสามัญของบริษัท บีบีจีไอ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) - ผู้จองซือ้โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วย 

                                                                                                                                                                                                                                 เลขท่ีใบจอง ……………………………………………..…………   
วนัท่ีจองซือ้ 3 มีนาคม 2565 4 มีนาคม 2565 7 มีนาคม 2565 8 มีนาคม 2565    
บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากดั ได้รับเงินจาก (ช่ือตามใบจอง) ………………………………..….……………………………………………………........... เพ่ือจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ จ านวน…………………………............................ หุ้น  
รวมเป็นเงิน  …………………….…………………………………. บาท / โดยช าระเป็น  

โอนเงินผา่นระบบ Bill Payment ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ผา่นระบบ Bill Payment เลขท่ี ......................................................วนัท่ี ....................................... ธนาคาร.............................................. สาขา ........................................... 

โดยหากผู้จองซือ้ได้รับการจดัสรรหุ้นให้ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
 ฝากหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี ……………………………………………….... ช่ือบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ ……………………………………………….... 
 ฝากหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” โดยน าเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขท่ี 600 (Issuer Account) เพ่ือข้าพเจ้า 

 เจ้าหน้าท่ีผู้รับมอบอ านาจ ………………………………………………. 
 

 

หมายเหตุ หากผู้จองซือ้ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ท่ีให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรงและจดัส่งให้ฝ่ายปฏิบตัิการหลกัทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-009-9000 

แบบ ค. 
ส าหรับผู้ถือหุ้นของ KSL 

เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจดัสรรหุ้น 

กรอกใบจองซือ้ 1 ใบต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านัน้ 



 

BROKER 
   ผู้ฝากเลขที 
Participant No. 

ชื่อบริษัท 
Company Name 

   ผู้ฝากเลขที่ 
Participant No. 

ชื่อบริษัท 
Company Name 

002 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

032 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบเีอสที จ ากดั (มหาชน)  
KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

034 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบเีอส วิคเคอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

038 บริษัทหลกัทรัพย์ เออซีี  จ ากดั (มหาชน) 
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 048 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน)  

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 050 บริษัทหลกัทรัพย์ เอ.เอส.แอล. จ ากดั 

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 051 บริษัทหลกัทรัพย์ เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 

SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 052 บริษัทหลกัทรัพย์ จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั 

GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

010 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ริล ลนิช์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 200 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 211 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบูเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

UBS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

013 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 213 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากดั 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ  จ ากดั (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 221 บริษัทหลกัทรัพย เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์  จ ากดั (มหาชน) 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บริษัทหลกัทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด  จ ากดั (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 224 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง  จ ากดั (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต  จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 225 บริษัทหลกัทรัพย์ ซี. แอล. เอส. เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

CLSA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

019 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 229 บริษัทหลกัทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากดั 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

022 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนิตี ้จ ากดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 230 บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ซ์ จ ากดั 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์  จ ากดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 244 บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอร่ี (ประเทศไทย) จ ากดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

026 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบ ีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 247 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 248 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซมีิโก้ จ ากดั 

KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 924 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
I.V. GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   

SUB-BROKER 
  ผู้ฝากเลขที่ 
Participant No. 

ชื่อบริษัท 
Company Name 

   ผู้ฝากเลขที่ 
Participant No. 

ชื่อบริษัท 
Company Name 

236 ธนาคาร ทิสโก้  จ ากดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 243 บริษัทหลกัทรัพย์ เพื่อธรุกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตีค้อร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 245 ธนาคาร ธนชาต  จ ากดั (มหาชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

257 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จเูลยีส แบร์ จ ากดั 
SCB JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED 

  

CUSTODIAN 
   ผู้ฝากเลขที่ 
 Participant No. 

ชื่อบริษัท 
Company Name 

  ผู้ฝากเลขที่ 
Participant No. 

ชื่อบริษัท 
Company Name 

301 ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็นเอ 
CITIBANK, N.A. 329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)-เพื่อผู้ รับฝากทรัพย์สนิ 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 330 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (เพื่อตราสารหนี)้ 

THE HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED - BOND 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) - ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY 334 บริษัทหลกัทรัพย์ เพื่อธรุกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
THE HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 336 ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 

KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) - เพือ่รับฝากทรัพย์สนิ 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 339 ธนาคาร ทิสโก้  จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 340 ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี)้ 

JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 
ธนาคารไอซีบซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY 
LIMITED 

343 
ธนาคารซีไอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน)  
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 
ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพ – เพือ่รับฝากทรัพย์สนิ 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY 
SERVICES 

425 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพื่อลกูค้า) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED   

                                       
หมายเหต ุ: โปรดศกึษาข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ https//www.set.or/tsd/th/service/membership.html     Note: For more information, please visit https//www.set.or/tsd/th/service/membership.html                             


