
 

                         สิง่ท ีส่ง่มาดว้ย 2 

                           ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)              
                                  SUBCRIPTION FORM FOR NEWLY ORDINARY SHARES OF THAI FACTORY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED                   เลขท่ีใบจอง / Subscription Form No.................... 
   การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไม่เกิน 385,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ [ 2.00 ] บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น ในอตัรา 3.34 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม ่

       THE OFFERING TO EXISTING SHAREHOLDERS FOR THE AMOUNT NOT EXCEEDING 385,000,000 ORDINARY SHARES WITH PAR VALUE OF BAHT 1.00 PER SHARE AT THE OFFERING  
PRICE OF BAHT 2.00 PER SHARE AT THE RATIO OF 3.34 ESISTING SHARES FOR 1 NEW SHARE 

วนัท่ีจองซือ้                13 ธนัวาคม 2559      14 ธนัวาคม 2559      15 ธนัวาคม 2559         16 ธนัวาคม 2559          19 ธนัวาคม 2559     
Subscription Date         13 December 2016      14 December 2016       15 December 2016        16 December 2016          19 December 2016 
ข้อมูลผู้จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง / Subscription Details 
 
เรียน คณะกรรมการ บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
To       The Board of Directors of THAI FACTORY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (“The Company”) 
 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล) /I am/We are (Mr./Mrs./Miss/Juristic Person) …………………….........................…...………...........เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขท่ี / Shareholder’s Register No.......................................................................... 
บตัรประจ าตวัประชาชน/ใบตา่งด้าว/หนงัสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบคุคล เลขท่ี ..........................................เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี...........................................ท่ีอยู่ให้เป็นไปตามท่ีปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัท ตามสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 
24 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งบริษัทได้รบัจากบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรพัย์(ประเทศไทย) จ ากดั (“ฐานข้อมลูผู้ถือหุ้นของบริษัท”)  
Thai Nationality Identification / Nationality Alien Card / Passport / Nationality Company Registration No. ……………………........……/ Tax ID No. ………………......………….. The address is the one which appear in the shareholders 
database of The Company’s Register at the Book Closure Date on 24 November 2016 in which The company has received from the Depository of Securities (Thailand) Limited ("databases, shareholders of the company").  
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน/ทะเบียนนิติบคุคล (กรณีไมต่รงกบัท่ีอยู่ปัจจบุนั) ……………………………………………………………......................................................................................................................................................................................... 
Registered Address / Company Registration No. (in case does not match the current address) 
ช่ือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนาม (ส าหรับกรณีนิติบคุคล) / Authorized Director Name (For Juristic Person)...................................................................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนัของกรรมการท่ีมีอ านาจลงนาม / The current address of the authorized director...................................................................................................................................................................................................................................... 
โทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้ / Telephone No. ..................................... โทรศพัท์เคลื่อนท่ี / Mobile Phone No.................................................มีความประสงค์ขอจองซือ้หุ้นและขอให้จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ดงันี ้/ Wish to subscribe for the shares as follows : 

จ านวนหุ้นสามัญท่ีจองซือ้ (จองเกินสิทธิได้) (หุ้น) 
No. of subscribed shares (Subscription for more than the 

entitlement) (Shares) 

ราคาต่อหุ้น (บาท) 
Price per Share (Baht) 

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ (บาท) 
 Totaling amount (Baht) 

จ านวนเงนิ (ตัวอักษร) 
Amount in letter 

 [ 2.00 ]   
พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอสง่เงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัดงักลา่ว โดย / I/We have enclosed the payment made by 
  เงินโอนเข้าบญัชี (ช าระแบบ Bill Payment) (ช าระเงินได้ท่ีธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขา บญัชี “บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากดั เพ่ือจองซือ้หุ้น” Comp code: 5298) 
        Money transfer (Bill Payment) (Make a payment at all KTB branches to “KT ZMICO Securities Co., Ltd. For Share Subscription”  Comp code: 5298) 
  เช็คบคุคล                  เช็คธนาคาร                 ดร๊าฟท์        เลขท่ีเชค็ ……………….............ลงวนัท่ี (ไมเ่กิน 15 ธนัวาคม 2559) …………………………………..............ธนาคาร /สาขา .................................................................................... 
        Personal Cheque       Cashier Cheque               Draft           No. Cheque ……………….....  Date (Not exceeding 15 December 2016) ……………………………. ....Bank / Branches…………………………………………...................... 
โดยสัง่จ่าย “บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากดั เพ่ือจองซือ้หุ้น” (ก าหนดการรับจองซือ้ด้วยเชค็/เช็คธนาคาร/ดร๊าฟ รบัจองถึง วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น.เท่านัน้) 
(ในกรณีท่ีสง่คา่จองซือ้หุ้นเป็นเชค็ หรือแคช็เชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ จะต้องสามารถทราบผลการเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน ระยะเวลารับจองซือ้หุ้น)  
By order to pay for “KT ZMICO Securities Co., Ltd. For Share Subscription” (Schedule for subscription by cheque / cashier cheque / draft.  The booking is up until 15 December 2016 at 9:00 to 16:00 pm. only). (In the event that the subscription by cheque. Or cashier's 
cheque or draft must be aware of the charges from the clearing house in Bangkok within the subscription period). 
 
เมื่อข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัดงักลา่ว ในการสง่มอบหุ้น ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้(โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่งเท่านัน้)  
When I/We receive the above common shares as allotted to me, I/We hereby agree to have either one of the following executed (Subscriber must choose one); 
 ให้ฝากใบหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ  “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก”(TSD) และด าเนินการให้บริษัท  .......................................................... สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี...........................น าหุ้นเข้า

ฝากไว้กบั TSD เพ่ือเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ เลขท่ี................................................... ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนัน้  
          Deposit the common share certificates in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and proceed for……………………………………………Participant No……………............ to deposit those   
            common shares  with Thailand Securities Depository Company Limited for Securities  trading account No………………………………………………………………………………………………which I/We have with the company. 
  ให้ฝากใบหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” (TSD) และน าหุ้นเข้าฝากไว้กบัTSD โดยน าเข้าบญัชีของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า กรุณากรอก “เอกสาร

เพ่ิมเตมิประกอบการจองหลกัทรัพย์เฉพาะผู้ ท่ีประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้” เพ่ือน าสง่ให้ TSD ในกรณีไมจ่ดัท าเอกสารตามท่ี TSD ก าหนดจะด าเนินการออกเป็นใบหุ้นแทน (การขอถอนเป็นใบ
หลกัทรัพย์ในภายหลงั ผู้จองซือ้หุ้นจะต้องเสยีคา่ธรรมเนียมตามอตัราท่ี TSD ก าหนด) 

          Deposit the common share certificates in the name of "Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors" and deposit those common shares with Thailand Securities Depository Company Limited under Issuer   Account for my/our name  
              account number 600. Please fill “Additional documents for securities subscription on the behalf of the person who wish to deposit the securities to Issuer Account only” in order  to deliver to TSD, in case did not arrange the documents as TSD specify, shall  
              issue the share certificates instead  (To withdraw the share certificates later, the subscriber will be subject to a fee specified by Thailand  Securities Depository Company Limited). 
 ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีได้รับจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือของข้าพเจ้า และจดัสง่ใบหุ้นให้ข้าพเจ้าตามท่ีอยูท่ี่ระบไุว้ในทะเบียนผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัท ด าเนินการใดๆ เพ่ือท าให้การจดัท าใบหุ้นและสง่มอบ

ใบหุ้นให้แก่ข้าพเจ้าภายใน 15 วนั นบัจากวนัปิดการจองซือ้หุ้น ซึ่งบริษัทจะไมร่ับผิดชอบในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไมส่ามารถขายหุ้นได้ทนัวนัท าการแรกของการซือ้ขาย 
             Issue the share certificates in my/our name and deliver the share certificates to me/us at the address specify in the register shareholders database via registered mail. I/We be willing to assign The Company to do whatever it take to issue and deliver the share  
             certificates to me/us within 15 days from the closing date of subscription. In which The Company shall not be responsible in the case that shareholders could not sell his/her shares on the first trading date.              
ในกรณีท่ีจ านวนเงนิท่ีจะใช้ในการช าระค่าจองซือ้ ตัง้แต่ 700,000 บาท ขึน้ไป หากผู้ได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง* ไม่ใช่ผู้จองซือ้ โปรดระบุ ....................................................................................................................................................... 
In case the amount of money that shall be used to pay for the subscription was Baht 700,000 or more. If the true benefit receiver* is not the subscriber, please specify…………………………………………………………………………... 
*ผู้ได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง   หมายถึง   บคุคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของท่ีแท้จริง หรือมีอ านาจควบคมุการท าธรุกรรมของลกูค้า  หรือบคุคลท่ีลกูค้าท าธรุกรรมแทน รวมถึงบคุคลผู้ใช้อ านาจควบคมุนิติบคุคลหรือผู้ ท่ีมีการตกลงกนัทางกหหมาย  ตามกหกระทรวง
ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าท่ีเก่ียวข้อง 
*The true benefit receiver means the natural person who is the real owner or has authority to control the transaction of customers or the person whose transaction was done by the customer including the person who control the juristic 
person or person who have the legal agreement according to ministerial regulations which stipulate rules and procedures to check for the fact about related customers    
ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไมค่รบถ้วนตามจ านวนหุ้นท่ีจองซือ้ หรือช าระเงินเกินกวา่หลกัทรัพย์ท่ีจองซือ้ ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการคนืเงินสว่นตา่งท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรร โดยไมม่ีดอกเบีย้ และไมม่ีคา่เสยีหายใดๆ ดงัตอ่ไปนี ้(โปรด
เลือกเพียง 1 ช่อง) /  
In case I/We have not receive the allocation or receive the allocation lower than the subscription amount or have paid the money exceed than the subscription amount. I/We agree to have the return of excess payment without any 
interest and any indemnity via following method. (Please choose only 1 method)        
  โอนเงินผา่นระบบอตัโนมตัิ(ATS)เข้าบญัชีข้าพเจ้าธนาคาร  KTB   BAY   BBL   KBANK   SCB   TBANK   TMB   UOB  สาขา.................................................................... เลขท่ีบญัชี......................................................
(โปรดแนบส าเนาหน้าสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือส าเนาStatementบญัชีกระแสรายวนัช่ือเดยีวกบัผู้จองซือ้เท่านัน้ ในกรณีท่ีช่ือบญัชีไมต่รงกบัช่ือผู้จองซือ้ บริษัทโดยตวัแทนการรับจองซือ้จะคืนเงินโดยเช็คขีดคร่อม) 

      Tranfer the money through automatic system (AST) to my/our bank account  KTB   BAY   BBL   KBANK   SCB   TBANK   TMB   UOB  Branches………………………Account No.…………………………………    
  จ่ายเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายข้าพเจ้า และจดัสง่ตามช่ือท่ีอยู่ท่ีปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัททางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 10 วนัท าการนบัแตว่นัสิน้สดุการจองซือ้ (การรับเงินคืนด้วยเช็คขีดคร่อม อาจมีคา่ธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องซึ่งผู้จอง
ต้องรับผิดชอบ เมื่อน าเชค็ไปเรียกเก็บเงิน) 

      Pay as crossed cheque made payable to me/us, and deliver to the name and address appeared in shareholders database of The Company via registered mail within 10 working days from the subscription ending date. Might have 
the related fee which the subscriber must be responsible when bring the cheque to charge for the money. 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงวา่จะซือ้หุ้นเพ่ิมทนุจ านวนดงักลา่ว หรือในจ านวนท่ีท่านจดัให้ และจะไมย่กเลกิการจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุนี ้ แตห่ากข้าพเจ้าไมส่ง่ใบจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วน และเอกสารประกอบการจองซือ้ท่ีถกูต้องเรียบร้อย 
พร้อมช าระเงินคา่จองซือ้มาถึงบริษัทภายในก าหนดระยะเวลาการจองซือ้ หรือหากเช็ค/ดร๊าฟท์/แคชเชียร์เช็ค ท่ีสัง่จ่ายแล้วนัน้ไมผ่า่นการช าระเงินจากธนาคาร ให้ถือวา่ข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว 
I/We hereby undertake to purchase the above amount of common shares or any amount as allotted to me/us and shall not cancel my subscription. If I/We do not deliver this subscription form which has been completely filled in and 
the cheque / draft / cashier cheque to the company within notification period or the cheque / draft / cashier cheque be refused from the bank, it shall be deemed that I/We have waive for the right to subscribe the common shares.  
ข้าพเจ้าได้อา่นหนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุและสารสนเทศของบริษัท และยินยอมผกูพนัตามหนงัสือแจ้งการจดัสรรและสารสนเทศดงักลา่ว
และท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในภายหน้าอีกด้วย 
I/We already read the Information Memorandum (IM) and agree to bind on IM and the amendment to the future. 

ลงช่ือ / Signature.....…..............................................  ผู้จองซือ้หุ้น / Subscriber 
           ( .....…......…................................................ )  

การลงทุนในหลักทรัพย์ย่อมมีความเส่ียง และก่อนตัดสินใจจองซือ้หลักทรัพย์ ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ                              “กรุณากรอกข้อความให้ครบถ้วน มิฉะนัน้อาจถูกตัดสิทธิการจองซือ้”  
Please be aware that there is risk involved in securities investment and make sure you have thoroughly studied all information before deciding on the share subscription. “Please completely fill the form. Otherwise, you may be deprived 
from the subscription”       
หลักฐานการรับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) (ผู้จองซือ้โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน) 
SUBSCRIPTION RECEIPT OF THAI FACTORY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED  (SUBSCRIBER PLEASE COMPLETELY FILL THIS PORTION WITH CLARITY) 

วนัท่ีจองซือ้                 ธนัวาคม 2559     ธนัวาคม 2559     ธนัวาคม 2559      16 ธนัวาคม 2559      19 ธนัวาคม 2559         เลขท่ีใบจอง / Subscription Form No. ............................................................................................. 
Subscription Date         13 December 2016     14  December 2016    15  December 2016     16 December 2016       19 December 2016 
บล. เคที ซีมิโก้ จ ากดั ได้รับเงินจาก (ช่ือตามใบจอง) ...................…….................................……………..............................................................................................................................เพ่ือจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุของ บมจ.ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม  
KT ZMICO Securities Co., Ltd. received money from (name of Subscriber)……………………………………………………………For a subscription of new ordinary shares of THAI FACTORY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED   
รวมจ านวน / Amount.............................................................................................หุ้น / Shares ในราคาหุ้น ละ [ 2.00 ] บาท / At Baht 2.00 per share รวมเป็นเงิน  / Total....................................................................................................บาท / Baht 
โดยช าระเป็น / Made payable by เงินโอนเข้าบญัชี (ช าระแบบ Bill Payment) / Transfer (Bill Payment)  เช็คบคุคล / Personal Cheque      แคชเชียร์เชค็ / Cashier cheque     ดร๊าฟท์ / Draft  
(ลงวนัท่ีไมเ่กิน 15 ธนัวาคม 2559 ) (Not exceeding 15 December 2016) 
เลขท่ีเช็ค / Cheque No...................................................................วนัท่ี / Date...............................................................ธนาคาร / Bank.........................................................................สาขา / Branches.................................................................. 
 ออกใบหลกัทรัพย์ ในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี..........................................................................บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ เลขท่ี........................................................................................... 

       Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depositors Company Limited” for Depositors Participant number ………….………… securities trading account number ……………………………..................................... 
 ออกใบหลกัทรัพย์ ในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” โดยเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือผู้จองซือ้ 

     Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depositors Company Limited” and deposit those shares with Thailand Securities Depositors Company Limited under the issuer account number 600 
 ออกใบหลกัทรัพย์ ในนามผู้จองซือ้ / Issue a share certificate in the name of Subscriber 

กรณีไมไ่ด้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์ หรือได้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์ไมค่รบตามจ านวนหลกัทรัพย์ท่ีจองซือ้ ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงัต่อไปนี ้(โปรดเลือกเพียง 1 ช่อง) /  
If I/We have not been allotted the shares or have been allotted lower than subscription amount, I/We agree to do the following. (Please select only one channel). 
 โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของข้าพเจ้า / ธนาคาร ...........................................................................................................สาขา.....................................................................................เลขท่ีบญัชี.................................................................................. 

     Transfer money into my/our bank account. / Bank…………………………………………….....................................Branches………………………………...................................Account No. ………………………………................................. 
 จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายข้าพเจ้า และจดัสง่ตามช่ือท่ีอยู่ท่ีปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัททางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 10 วนัท าการนบัแตว่นัสิน้สดุการจองซือ้ 

     Pay only a crossed check made payable to me/us. And ship names are listed in the database of the shareholders of the Company by registered mail within 10 days after the end of the subscription period. 
 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับเอกสารการจอง / Authorized Officer...................................................................                                                                                       
** ตัวแทนรับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน งดรับการยื่นเอกสารการจองซือ้ทางไปรษณีย์ และห้ามยื่น/ฝากเอกสารการจองซือ้ไว้กับธนาคารท่ีท่านช าระเงินโดยเดด็ขาด **  

**Subscription agent ordinary shares. Cessation of filings for subscription by mail. And do not file / document storage subscription to the bank that your payment is strictly prohibited. ** 
  

ใบจองซือ้ 1 ใบ 
ต่อ 1 เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้น เท่านัน้ 



 

 
BROKER 

ผู้ฝาก
เลขที ่

ชื่อบริษัท 
ผู้ฝาก
เลขที ่

ชื่อบริษัท 

002 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั 030 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 

003 บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 032 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

004 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 034 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

005 บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 038 บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จ ากดั (มหาชน) 

006 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 048 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 

007 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั 050 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จ ากดั  

008 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั  051 บริษัทหลกัทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 

010 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ริล ลินซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 200 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

011 บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 211 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบูีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

013 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 213 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากดั 

014 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 224 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

015 บริษัทหลกัทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จ ากดั 225 บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

016 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 229 บริษัทหลกัทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากดั 

019 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั 230 บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากดั 

022 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากดั 244 บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 

023 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 247 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 

026 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 248 บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากดั 

027 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 924 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 

029 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั (มหาชน)   

SUB BROKER 
236 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 243 บริษัทหลกัทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) 

242 บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตีค้อร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 245 ธนาคาร ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
CUSTODIAN 

301 ธนาคาร ซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES) 329 ธนาคาร ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

302 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 330 ธนาคาร ฮอ่งกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (เพื่อตราสารหนี)้ 

303 ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) - ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ 334 บริษัทหลกัทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 

304 ธนาคาร ฮอ่งกงและเซ่ียงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 336 ธนาคาร เกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

305 ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  337 ธนาคาร ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

308 ธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 339 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพย์สนิ) 

312 ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี)้ 

316 ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

320 ธนาคาร ดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ-เพ่ือรับฝากทรัพย์สิน 345 ธนาคาร ธนชาต จ ากดั (มหาชน)  

328 ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 425 ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือลกูค้า) 

    
หมายเหต ุ  
- กรุณาแนบใบรับรองการจองซือ้หุ้น มาพร้อมใบจองซือ้ฉบบันีด้้วย 
- ผู้จองซือ้จะต้องแนบใบน าฝากช าระเงินค่าสนิค้าและบริการ (Bill Payment Pay-in Slip) ให้ครบถ้วนตามจ านวนเงินท่ีโอน 
- ถ้าจ านวนหุ้นท่ีระบไุว้ในใบจองซือ้ไมต่รงตามจ านวนเงินท่ีบริษัทได้รับช าระ บริษัทจะถือตามจ านวนเงินท่ีได้รับช าระเป็นหลกั  
- หากผู้จองซือ้ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงท่ีอยู ่โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดสง่หลกัฐานไปท่ีฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เลขท่ี 93 

อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2009-9000  


