สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 / Enclosure 3

เลขที่ใบจอง / Subscription No…………………………………..

ใบจองซื้อ 1 ใบต่ อ 1 เลขทะเบียนผู้ถอื หุ้นเท่ านั้น / One Subscription Form per One Shareholder Register No. Only

ใบจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Subscription Form for Capital Increase Ordinary Share of MAX Metal Corporation Public Company Limited
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 49,583,851,118 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.05 บาท ให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม ต่ อ 5 หุ้นสามัญใหม่ (อัตราส่ วน 2:5)
Offering Capital Increase Ordinary Shares (the “Shares”) 49,583,851,118 shares with a par value of Baht 1 each at the offering price of Baht 0.05 each to existing shareholders at ratio of 2 existing shares for 5 new share
วันจองซือ้ / Date  15 มีนาคม 2560 / 15 March 2017  16 มีนาคม 2560 / 16 March 2017  17 มีนาคม 2560 / 17 March 2017
 20 มีนาคม 2560 / 20 March 2017  21 มีนาคม 2560 / 21 March 2017
ข้ อมูลผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้ อความในช่ องด้ านล่ างให้ ครบถ้ วน ชัดเจน ตัวบรรจง (Subscriber’s details – please fill in the completed information)
ชื่อ/Name นาย / Mr. นาง / Mrs. นางสาว / Miss นิติบคุ คล / Corporate……………………………………....................……......……..………… เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่ / Shareholder’s Register No………………………………………….........
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขบัตรประจาตัวประชาชน ……………………………....................................................................…… บุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว เลขที่ใบต่างด้ าว/หนังสือเดินทาง...............................................................................
Natural Person of Thai Nationality ID Card No.
Natural Person of Alien Nationality Alien Card/ Passport No.
 นิติบคุ คลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบคุ คล..................................................................................................................................... นิติบคุ คลสัญชาติตา่ งด้ าว เลขทะเบียนนิติบคุ คล.....................................................................................................
Juristic Person of Thai Nationality Company Registration No.
Juristic Person of Alien Nationality Alien Company Registration No.
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้ านเลขที่ / Address………………………………....…………ตรอก/ซอย/Lane/Soi…………………….............................…………… ....………ถนน/ Road…………………………....……………………………………… ………….
แขวง/ตาบล / Sub-District………………………………………………….. เขต/อาเภอ/ District……………………………………………. จังหวัด/ Province………………………………………………….. รหัสไปรษณีย์/ Postal Code………....………..………
โทรศัพท์ / Tel. No…………………………………………………………… อีเมล์ / Email…………………………………………………………………………………… สัญชาติ / Nationality………………………………………………….……………………….
อาชีพ / Occupation…………………………วันเกิด/วันจดทะเบียนนิติบคุ คล (วว/ดด/ปป) (ค.ศ.)/ Date of Birth/Registration date (dd/mm/yyyy)…………/………../…………………. เลขประจาตัวผู้เสียภาษี / Tax ID No…………………………………………
ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย / Type of Withholding Tax
 ไม่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย/ Non Withholding Tax
 หักภาษี ณ ที่จ่าย/ Withholding Tax
มีความประสงค์ขอจองซื ้อและขอให้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังนี ้ / Hereby subscribe for and request for allotment of capital increase ordinary shares of the Company as follows:
ประเภทการจองซือ้
จานวนหุ้นที่จองซือ้ (หุ้น)
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ (บาท)
Subscription type
No. of shares subscribed (shares)
Amount (Baht)
 จองซื ้อน้ อยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement
 จองซื ้อตามสิทธิทงจ
ั ้ านวน / Subscription for full entitlement
 จองซื ้อเกินสิทธิ (เฉพาะส่วนที่เพิ่ม) / Subscription in excess of the entitlement (only excess portion)
รวม / Total
หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการดังต่อไปนี ้ (ผู้จองซื ้อหุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน)
้
If the share are allotted to me/us, I hereby agree and instruct the Company to proceed as follows: (Please select only one choice.)
 แบบไร้ ใบหลั ก ทรั พ ย์ (Scripless): น าหุ้ นเข้ า บัญ ชี ซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ข องตนเอง โดยการออกหุ้นส าหรั บ หุ้น ที่ ไ ด้ รั บ การจัดสรรในนาม “บริ ษั ท ศูน ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่ อ ผู้ฝ าก” และด าเนิ น การให้ บ ริ ษั ท หลัก ทรัพย์
........................................ สมาชิกผู้ฝากเลขที่........................(โปรดระบุชื่อและหมายเลขสมาชิกผู้ฝากตามที่มีรายชื่อปรากฎด้ านหลังใบจอง) นาหุ้นเข้ าฝากไว้ กบั บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก ซื ้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งข้ าพเจ้ ามีอยู่กบั
้ าเนินการนาหุ้นเข้ าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600)
บริษัทนัน้ บัญชีเลขที่.......................................... (ชื่อผู้จองซื ้อต้ องตรงกับชื่อบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ มิฉะนันจะด
Scripless system: Deposit share into own securities trading account by issuing shares for the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors”, and have (name of
broker)……………………………………….Participant No. ……………………………. (Please specify name and participant number from the list as shown on the back of this form) deposit the said shares with Thailand Securities Depository
Company Limited for my/our securities trading account No. ………………………….(The subscriber’s name must correspond with securities trading account’s name, otherwise the shares will be deposited into the Issuer’s Account No. 600)
 นาหุ้นเข้ าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ : ให้ ออกหุ้นสาหรับหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และนาหุ้นเข้ าฝากไว้ กบั บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยเข้ าบัญชี
ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อต้ องกรอกเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื ้อหุ้นเฉพาะผู้ที่ประสงค์จะนาหลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชีบริษัท ผู้ออกหลักทรัพย์ และเอกสารตรวจสอบสถานะ FACA ให้ ครบถ้ วนและยื่นพร้ อมใบ
จองซื ้อหุ้นฉบับนี ้ (การถอนเป็ นใบหุ้นในภายหลัง ผู้จองซื ้อต้ องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด)
Deposit shares into the Issuer’s Account: Issue share for the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors”, and deposit the said shares with Thailand Securities Depository Company
Limited under into the Issuer’s Account No. 600 for my/our name. The subscriber must fill in additional details for details for depositing shares into the Issuer’s Account and FATCA documents, and submit together with this subscription
form. (For issuing a share certificate later, subscriber will be subject to a fee specified by Thailand Securities Depository Company Limited.)
 แบบรับใบหุ้น: ให้ ออกใบหุ้นสาหรับหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรในนามของข้ าพเจ้ า และส่งใบหุ้นให้ กบั ข้ าพเจ้ าตามชื่อและที่อยู่ ที่ระบุไว้ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้ าพเจ้ าอาจได้ รับใบหุ้นภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ ทาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Scrip system: Issue a share certificate in my/our name and deliver it to me/us as per the name and address specified in the shareholder register book by register mail. I/we agree that I/we agree that I/we agree that I/we may the share
certificate after the Stock Exchange of Thailand has approved the listing of the said shares and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand.
พร้ อมกันนี ้ ข้ าพเจ้ าขอส่งเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวโดย/ We enclose herewith my/our payment by  เงินโอน / Transfer  แคชเชียร์ เช็ค / Cashier’s Cheque  เช็ค / Cheque  ดร๊ าฟท์ / Draft
เลขที่เช็ค / Cheque No. ……………………………………..…………… วันที่ / Date ……………………………………… ธนาคาร / Bank………………………………………………….. สาขา / Branch……………………………………………………….
โดยสัง่ จ่าย “บัญชีจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุนของ บมจ. แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชั่น” ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 210-302-0604 บัญชีกระแสรายวัน
Payable to “Shares Subscription for MAX Metal Corporation Plc.” Bangkok Bank Public Company Limited, Account Number 210-302-0604 , Account Current
ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ รับการจัด สรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบเต็มตามจ านวนที่จ องซื อ้ ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนิน การคืนเงิน ค่าจองซื อ้ หรื อเงินส่วนต่างค่าจองซือ้ โดย / If I/we have not been allotted with the shares or have been allotted lower than
subscription amount, I/we agree to have the payment or excess payment by
 โอนเงินเข้ าบัญชีธนาคาร / Bank transfer to ……………………………………………………. สาขา / Branch…………………………………………………. เลขบัญชี / Account No. ……………………………………………………
 ส่ งเช็คโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ข้างต้ น / Deliver cheque by registered mail to the address above
 มารับเช็คด้ วยตนเอง / Self cheque pickup at the Company
ข้ าพเจ้ าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนนี ้ แต่หากข้ าพเจ้ าไม่สง่ ใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้ กรอกรายละเอียดครบถ้ วนและเอกสารประกอบการจองซื ้อที่ถกู ต้ องเรียบร้ อย พร้ อมเช็ค/
แคชเชียร์เช็ค/ดร๊ าฟท์/ใบโอนเงิน มาถึงบริษัทภายในระยะเวลาการจองซื ้อ หรือหากเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊ าฟท์ ที่สงั่ จ่ายแล้ วไม่ผา่ นการเรียกเก็บ ให้ ถือว่าข้ าพเจ้ าสละสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
I/we hereby undertake to buy the said share in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If I/we do not return this duly completed subscription form and the supporting document for share subscription
together with cheque/cashier’s cheque/draft/pay-in slip, or the cheque/cashier’s cheque/draft has not been honored within the subscription period. I/we may be deemed to have not exercised my/our subscription rights.
การลงทุนในหุ้นย่ อมมีความเสี่ยง ผู้จองซื้อควรศึกษาข้ อมูลในสารสนเทศอย่ างรอบคอบก่ อนตัดสินใจจองซื้อหุ้น
Please be aware that there is a risk involved in securities investment and make that you have thoroughly studied all
ลงชื่อ / Signed …………………………………………………….ผู้จองซื ้อ / Subscriber
Information before deciding on the share subscription.
(…………………………………………………….)
หลักฐานการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน / Receipt for Subscription for Capital Increase Ordinary Shares (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้ อความในส่ วนนีด้ ้ วย / This section must be filled by the subscriber.)
วันจองซื ้อ / Date  15 มีนาคม 2560 / 15 March 2017  16 มีนาคม 2560 / 16 March 2017  17 มีนาคม 2560 / 17 March 2017  20 มีนาคม 2560 / 20 March 2017  21 มีนาคม 2560 / 21 March 2017
เลขที่ใบจอง / Subscription No. ……………………………….
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ได้ รับเงินจาก (ชื่อผู้จองซื ้อ) / MAX Metal Corporation Public Company Limited received money from (name of subscriber) …………………………………………………………………………………………
เพื่อจองซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 0.05 บาท / For a subscription of capital increase ordinary shares of MAX Metal Corporation Public Company Limited at Baht 0.05 per share
จ านวน / No. of shares ………………………………….หุ้น / shares รวมเป็ นเงิ น / Amount ……………………………… บาท / Baht โดยช าระเป็ น / made payable by  เงิ น โอน/Transfer  แคชเชี ย ร์ / Cashier’s Cheque  เช็ค/Cheque
 ดร๊ าฟท์/Draft เลขที่เช็ค/Cheque No. ………………………. วันที่/Date……………………………………ธนาคาร/Bank………………………………………สาขา/Branch……… ………………………………………….
 นาหุ้นเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยออกหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” /Deposit share into own securities trading account by issuing shares in the name of “Thailand Securities Depository
Company Limited for Depositors”, สมาชิกผู้ฝากเลขที่/ Participant No. …………………….. บัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์เลขที่ / Securities trading account No. …………………………..
 นาหุ้นเข้ าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ 600 / Deposit shares into the Issuer’s Account No. 600
 แบบรับใบหุ้น (Script) ออกเป็ นใบหุ้นในนามผู้จองซื ้อ / Issue a share certificate in the name of subscriber
ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ รับการจัดสรรหรือได้ รับการจัดสรรไม่ครบเต็มตามจานวนที่จองซื ้อ ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อ หรือเงินส่วนต่างค่าจองซือ้ ตามวิธีที่ข้าพเจ้ าได้ ระบุไว้ ในใบจองซื ้อข้ างต้ น / If I/we have not been allotted with the shares of
have been allotted lower than subscription amount, I/we agree to have the payment or excess returned via the method specified in the Subscription Form above.
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับมอบอานาจ / Authorized Officer ………………………………………………………………
หมายเหตุ: หากผู้จองซือ้ ประสงค์ จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ท่ ใี ห้ ไว้ โปรดแจ้ งการแก้ ไขต่ อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่ งหลักฐานไปที่ฝ่ายปฏิบัตกิ ารหลักทรั พย์ บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดิน
แดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2009-9999 Remark: If subscriber wishes to change the given address, please directly inform Registrar and deliver evidence to Securities Control Department, Thailand Securities Depository
Company Limited at 93 Ratchadapisek Road, Dindang, Bangkok 10400 Tel. 0-2009-999
S

ชื่อบริ ษทั
ผูฝ้ ากเลขที่
Company Name
Participant No.
บริ ษทั หลักทรัพย์ทิสโก้ จํากัด
002
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
003
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
004
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD
005
บริ ษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
006
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
007
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
008
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จํากัด
010
MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
011
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
013
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จํากัด (มหาชน)
014
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จํากัด
015
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)
016
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด
019
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรี นิต้ ี จํากัด
022
TRINITY SECURITIES CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิ ชย์ จํากัด
023
SCB SECURITIES CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
026
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
027
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์กรุ งศรี จํากัด (มหาชน)
029
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อบริ ษทั
ผูฝ้ ากเลขที่
Company Name
Participant No.
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
236
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซิต้ ีคอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด
242
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)

BROKER

ชื่อบริ ษทั
ผูฝ้ ากเลขที่
Company Name
Participant No.
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
030
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด
032
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
034
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน)
038
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน)
048
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด
050
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด
051
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
200
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
211
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
213
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.
บริ ษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด (มหาชน)
224
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
225
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เจพีมอร์ แกน (ประเทศไทย) จํากัด
229
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด
230
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด
244
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
247
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด
248
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
924
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB-BROKER
ชื่อบริ ษทั
ผูฝ้ ากเลขที่
Company Name
Participant No.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน)
243
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
245
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
ชื่อบริ ษทั
ชื่อบริ ษทั
ผูฝ้ ากเลขที่
ผูฝ้ ากเลขที่
Company Name
Company Name
Participant No.
Participant No.
ธนาคารซิต้ ีแบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
301
329
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (เพื่อตราสารหนี้)
302
330
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) - ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน
บริ ษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน)
303
334
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
304
336
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
305
337
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
308
339
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี้)
312
340
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
316
343
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุ งเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
320
345
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า)
328
425
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

