
 

 

เลขทใีบจอง / Subscription No........................................... 

ใบจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนบริษทั บี จิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
Subscription Form for New Ordinary Shares of Begistics Public Company Limited 

การเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุน จาํนวน 871,759,905 หุ้นมลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.33 บาทให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในอตัรา 1 หุ้นสามญัเดิม มสิีทธิซือหุ้นสามญัเพิมทุนใหม่ได้ 1 หุ้น (อตัราส่วน 1:1) 
Offering New Ordinary Shares (the “Shares”) 871,759,905 shares with a par value of Baht 0.68 per share at the offering price of Baht 0.33 per share to existing shareholders at a ratio of 1 existing share for 1 new shares 

วนัทีจองซือ / Date 26 ส.ค. 2562 / 26 August 2019 27 ส.ค. 2562 / 27 August 2019 28 ส.ค. 2562 / 28 August 2019 29 ส.ค. 2562 / 29 August 2019 30 ส.ค. 2562 / 30 August 2019 

ขอ้มลูผู้จองซือหุ้น โปรดกรอกขอ้ความในช่องด้านล่างนีให้ครบถ้วน ชดัเจน ตวับรรจง(Subscriber’s details – please fill in the completed information) 

ชอื/Name  นาย/Mr.  นาง/Mrs.  นางสาว/Miss นิตบุิคคล/Corporate ...........................................................................................เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้เลขท/ีShareholder’s Register No................................ 

 บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทยเลขประจาํตวัประชาชน 

     Natural Person of Thai Nationality     ID Card No. 

 นิตบิุคคลสญัชาตไิทยเลขทะเบยีนนิตบุิคคล………………………………………………………… 

     Juristic Person of Thai Nationality     Company Registration No. 

 บุคคลธรรมดาสญัชาตติา่งดา้ว เลขทใีบตา่งดา้ว/หนังสอืเดนิทาง  .................................................... 

     Natural Person of Alien Nationality    Alien Card/ Passport No. 

 นิตบิุคคลสญัชาตติา่งดา้ว เลขทะเบยีนนิตบิุคคล………………………………….....….………..……. 

     Juristic Person of Alien Nationality     Company Registration No. 

ทอียูใ่หเ้ป็นไปตามทปีรากฏในฐานขอ้มลูผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนฯ (วนัท ี6 สงิหาคม 2562) ซงึบรษิทัฯ ไดร้บัจากบรษิทัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (“ฐานขอ้มลูผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ”) / 

shareholders database in accordance with the share register book as of 6 August 2019 that the Company obtains from Thailand Securities Depository Co., Ltd. (“Company’s Shareholders Database”) 

โทรศพัท์ทตีดิตอ่ได ้/ Telephone ...................................... 

ขา้พเจา้มหีุน้เดมิของบรษิทั ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนฯ ในวนัท ี 6 สงิหาคม 2562 จาํนวน / According to the Share Register Book as of 6 August 2019, I/We own ……................................……….....หุน้ / shares มสีทิธิ

ในการจองซอืหุน้สามญัเพมิทุนของบรษิทั จาํนวน / and have the rights to subscribe to the ordinary shares of the Company for …………………………………………. หุน้ /shares มคีวามประสงค์ขอจองซอืและขอให้

จดัสรรหุน้สามญัของ บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) ดงันี Hereby subscribe for and request allotment of new ordinary shares of Begistics Public Company Limited 

ประเภทการจองซอื 
Subscription type 

จาํนวนหุน้ทจีองซอื (หุ้น) 
No. of shares subscribed (shares) 

รวมเป็นเงนิทงัสนิ (บาท) 
Amount (Baht) 

 จองซอืน้อยกวา่สทิธ ิ/ Subscription for less than the entitlement   

 จองซอืตามสทิธทิงัจาํนวน /Subscription for full entitlement   

 จองซอืเกนิสทิธ(ิเฉพาะสว่นเพมิ) / Subscription in excess of the rights (only excess portion)   

รวม / Total   
หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุ้นดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้าํเนนิการดงัต่อไปนี:  (ผูจ้องซอืหุน้โปรดเลอืกวธิใีดวธิหีนึงเทา่นนั) 

If the share are allotted to me, I hereby agree and instruct the Company to proceed as follows (Please mark in front of your choice)  

   นําหุน้เขา้บญัชซีอืขายหลกัทรพัยข์องตนเอง โดยใหอ้อกหุน้สาํหรบัหุน้ทไีดร้บัการจดัสรรในนามของ“บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั  เพอืผูฝ้าก”  และดาํเนินการใหบ้รษิทัหลกัทรพัย์

............................................................ สมาชกิผูฝ้ากเลขท.ี............................... (โปรดระบุ ชอืและหมายเลขสมาชกิผูฝ้ากตามทมีรีายชอืปรากฏดา้นหลงัใบจอง) นําหุน้เขา้ฝากไวก้บับรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย(์ประเทศไทย) จํากดั

เพอืบญัชซีอืขายหลกัทรพัย ์ซงึขา้พเจา้มอียู่ กบับรษิัทนนั บญัชเีลขท.ี............................(ชอืผูจ้องซอืตอ้งตรงกบัชอืบญัชซีอืขายหลกัทรพัย ์มฉิะนนัจะดําเนินการนําหุ้นเขา้บญัชขีองบรษิทัผู้ออกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขท ี ) 

Issue a share 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 for Thailand Securities Depository Company Limited for my/our securities trading account 

No. …………….…………. (The subscriber’s name must correspond with the trading a/c name, otherwise the securities will be deposited into the account of Securities Issuer Member No.600) 

 นําหุน้เขา้ฝากบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์โดยใหอ้อกหุ้นสาํหรบัหุ้นทไีดร้บัการจดัสรรในนามของ“บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั เพอืผูฝ้าก” และนําหุน้เขา้ฝากไวก้บั บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศ

ไทย) จํากดั โดยเขา้บญัชขีองบรษิทัผู้ออกหลกัทรพัย ์สมาชกิผูฝ้ากเลขท ี  เพอืขา้พเจ้า. ทงันีผูจ้องซอืตอ้งกรอกเอกสารเพมิเตมิประกอบการจองหลกัทรพัยเ์ฉพาะผูท้ปีระสงค์นําหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชบีรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์

(Issuer Account) และเอกสารตรวจสอบสถานะFATCA ใหค้รบถ้วนและยนืพรอ้มใบจองซอืหุน้ฉบบันี(การถอนเป็นใบหุ้นในภายหลงั ผูจ้องซอืตอ้งเสยีค่าธรรมเนยีมตามท ีบรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย(์ประเทศไทย) จาํกดั กาํหนด) 

Issue a 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 the issuer 

account number 600 for my/our name. The subscriber must fill in additional details for depositing shares in Issuer’s Account No. 600 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) 

 แบบรบัใบหุ้น(Script) ใหอ้อกใบหุน้สําหรบัหุน้ทไีดร้บัการจดัสรรในนามของขา้พเจา้ และส่งใบหุ้นใหก้บัขา้พเจา้ตามชอืและทอียู ่ ทรีะบุไวใ้นทะเบยีนผูถ้อืหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบยีน โดยข้าพเจ้าอาจไดร้บัใบหุ้นภายหลงัจากทีตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยรบัหุน้สามญัเพมิทุนดงักล่าวเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและขออนุญาตใหท้าํการซอืขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

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 by registered mail. I/we agree that I/we may obtain the share certificate after the Stock 

Exchange of Thailand has approved the listing of the said new shares and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand. 

พรอ้มกนันี ขา้พเจา้ขอสง่เงนิคา่จองซอืหุน้สามญัดงักลา่วโดย  I/We enclose herewith my/our payment by 

 เงนิโอน/เขา้บญัช ี“บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน)”  ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาบางนา ประเภทบญัชกีระแสรายวนั บญัชเีลขท ี 130-3-18322-0  (ตอ้งนําสาํเนาใบนําฝากยนืพรอ้มกบัใบจองซอืนี)  Money Transfer Credit 

account “BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED” Bangkok Bank Public Company Limited, Bangna Branch, Current account no.130-3-18322-0 (Please attach a pay-in slip with the subscription form) 

 แคชเชยีรเ์ชค็ Cashier Cheque  เชค็ Cheque   ดร๊าฟท์ Draft โดยสงัจ่าย“บริษทั บ ีจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)” (Payable to “BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED”) 

 เลขทเีชค็Cheque No…………….......………..............วนัทDีate……………………….............ธนาคารBank….………….......…………………………….………  สาขาBranch……………….…….……………………… 

ในกรณีทขีา้พเจ้าไมไ่ดร้บัจดัสรรหรอืไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามจาํนวนทจีองซอื ขา้พเจา้ตกลงใหด้ําเนนิการคนืเงนิค่าจองซอื หรอืเงนิส่วนต่างค่าจองซอื โดยโอนเงนิเขา้บญัชขีา้พเจ้า ธนาคาร ......................................สาขา 

............................................. เลขทบีญัช ี............................................... (โปรดแนบสาํเนาสมดุบญัชเีงนิฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรพัยห์รอืกระแสรายวนัเทา่นนั และชอืบญัชตีอ้งเป็นชอืเดยีวกบัชอืผูจ้องซอืหลกัทรพัยเ์ท่านนั) 

If I/We have not been allotted the shares or have been allotted lower than subscription amount, I/we agree to have the payment or excess payment returned to my/our account of bank ………….… branch …..………. 

No. ………………... (Please enclose the copy of the front page of saving or current bank account book and the name on the book must be the subscriber’s name)  

ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะจองซอืหุน้สามญัเพมิทุนจาํนวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลกิรายการจองซอืหุน้เพมิทุนนี  แต่หากขา้พเจ้าไมส่่งใบจองซอืหุน้สามญัเพมิทุนทไีด้กรอกรายละเอยีดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซอืที

ถกูต้องเรยีบร้อยพร้อมเชค็/แคชเชยีรเ์ชค็/ดร๊าฟท/์ ใบโอนเงนิ มาถงึบรษิทัภายในระยะเวลาการจองซอื หรอืหาก เชค็/แคชเชยีรเ์ชค็/ดร๊าฟท ์ทสีงัจ่ายแลว้นนัไม่ผา่นการเรยีกเกบ็ ใหถ้อืวา่ขา้พเจา้สละสทิธใินการจองซอืหุน้สามญัเพมิทนุ 

I/We hereby undertake to buy the said shares 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 documents for 

share subscription together with Cheque/ Draft/ Pay-in slip or the Cheque/ Draft has not been honored within the subscription period. I may be deemed to have not exercised my/our subscription rights. 
 

หลกัฐานการรบัฝากการจองซือหุ้นสามญัเพิมทุน Receipt for subscription for Right Issued Shares (ผูจ้องซือ โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้วยThis section must be filled by the subscriber) 

วนัทจีองซอื / Date26 ส.ค. 2562 / 26 August 2019 27 ส.ค. 2562 / 27 August 2019  28 ส.ค. 2562 / 28 August 2019  29 ส.ค. 2562 / 29 August 2019  30 ส.ค. 2562 / 30 August 2019  

เลขทใีบจอง / Subscription No............................. 

บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) ไดร้บัเงนิจาก (ชอืตามใบจอง) / Begistics Public Company Limited received money from (name Subscriber).......................................................................................  

เพอืจองซอืหุน้สามญัของบรษิทั บ ีจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) ในราคาหุน้ละ 0.33 บาท/ For a subscription of new ordinary shares of Begistics Public Company Limited at Baht 0.33 per share  

จาํนวน / No. of shares ..................หุน้ / shares รวมเป็นเงิน Amount ............................บาท / baht โดยชาํระเป็น / made payable by   Bill Payment ธนาคาร…………………… จาํกดั (มหาชน) / ……………........ Bank Pcl. 

สาขา/Branch……………………แคชเชียร์เชค็ Cashier Cheque  เช็คCheque   ดร๊าฟท ์Draft เลขทีเชค็/ Cheque No…………………วนัท/ี Date……………………ธนาคาร/ Bank….…….............สาขา/ Branch……………………………… 

นาํหุน้เขา้บญัชีซือขายหลกัทรพัย์ของตนเอง โดยออกใบหุ้นในนาม บจ. ศูนยรั์บฝากฯ เพอืผูฝ้าก/Issue a share certificate in the name of TSD for Depositors 

 เลขทสีมาชกิผูฝ้าก/ Participant No. …………………………………เลขทบีญัชซีอืขายหลกัทรพัย/์ Securities trading account number ………………………………….. 

 นําหุน้เขา้ฝากบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิผูฝ้ากเลขที  ในนาม บจ. ศนูยร์บัฝากฯ เพอืขา้พเจา้ฯ /Issue a share certificate in the name of TSD and deposit the shares with TSD in the issuer account  No.600 

 แบบรบัใบหุ้น(Script) ออกเป็นใบหุน้ในนามผูจ้องซอื/ Issue the share certificate in the name of subscriber 

ในกรณีทขีา้พเจ้าไมไ่ดร้บัจดัสรรหรอืไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามจาํนวนทจีองซอื ขา้พเจา้ตกลงใหด้ําเนนิการคนืเงนิค่าจองซอื หรือเงนิส่วนต่างค่าจองซอื โดยโอนเงนิเขา้บญัชขีา้พเจ้า   If I/We have not been allotted the shares or 

have been allotted lower than subscription amount, I/we agree to have the payment or excess payment returned to my/our account of  ธนาคาร / Bank............................... สาขา / Branch ............................................. 

เลขทบีญัช ี/ Acc. No. ............................................  

เจ้าหน้าทผีูร้บัมอบอาํนาจ/ Authorized Officer ………………………………………..…………………………... 
 

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสียงผู้จองซือควรศึกษาข้อมูลในสารสนเทศอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจจองซือหุ้น 

Please be aware that there is a risk involved in securities investment and make sure that you have thoroughly studied all 

information before deciding on the share subscription 

ลงชอื ………………………………………………………………. ผูจ้องซอื Subscriber 

            (………………………………………………………) 

สิงทส่ีงมาด้วยลําดับที  / Enclosure 2 

ใบจองซือ  ใบต่อ  เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านัน 



หมายเหตุ :  หากผูจ้องซือประสงคจ์ะเปลยีนแปลงทีอยู่ทีใหไ้ว ้โปรดแจง้การแกไ้ขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจดัส่งไปทฝ่ีายปฏบิตัิการหลกัทรพัย์ บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั เลขที 62 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ถนนรชัดาภเิษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2229-2800  

 BROKER

ผูฝ้ากเลขที ชือบริษทั ผูฝ้ากเลขที ชือบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

002 บริษทัหลกัทรัพย์ทิสโก ้จาํกดั  032 บริษทัหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

003 บริษทัหลกัทรัพย์ คนัทรี กรุ๊ป จาํกดั  (มหาชน) 034 บริษทัหลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.

004 บริษทัหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั  038 บริษทัหลกัทรัพย์ เออีซี จาํกดั (มหาชน)

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

005 บริษทัหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 048 บริษทัหลกัทรัพย์ ไอรา่ จาํกดั (มหาชน)

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

006 บริษทัหลกัทรัพย์ ภทัร จาํกดั  (มหาชน) 050 บริษทัหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จาํกดั 

PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

007 บริษทัหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกดั 051 บริษทัหลกัทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จาํกดั

CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.

008 บริษทัหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จาํกดั 052 บริษทัหลกัทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จาํกดั 

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND)  LIMITED 

010 บริษทัหลกัทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จาํกดั  200 บริษทัหลกัทรัพย์ เมย์แบงก ์กมิเอ็ง(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

 MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED  MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

011 บริษทัหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 211 บริษทัหลกัทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD.

013 บริษทัหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 213 บริษทัหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จาํกดั

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.

014 บริษทัหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 221 บริษทัหลกัทรัพย์ เมอร์ชนั พาร์ทเนอร์  จาํกดั (มหาชน)

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.

015 บริษทัหลกัทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จาํกดั 224 บริษทัหลกัทรัพย์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน)

APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED

016 บริษทัหลกัทรัพย์ธนชาต จาํกดั  (มหาชน) 225 บริษทัหลกัทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED             CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.

019 บริษทัหลกัทรัพย์ หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั     229 บริษทัหลกัทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จาํกดั

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED  JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED   

022 บริษทัหลกัทรัพย์ ทรีนิตี จาํกดั 230 บริษทัหลกัทรัพย์ โกลเบล็ก จาํกดั

 TRINITY SECURITIES CO.,LTD. GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

023 บริษทัหลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์ จาํกดั 244 บริษทัหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จาํกดั

SCB SECURITIES CO.,LTD. MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

026 บริษทัหลกัทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั  (มหาชน)     247 บริษทัหลกัทรัพย์ เครดิต สวสิ  (ประเทศไทย) จาํกดั

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.  CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD.

027 บริษทัหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 248 บริษทัหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก ้จาํกดั

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

029 บริษทัหลกัทรัพย์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 924 บริษทัหลกัทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน)

KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

030 บริษทัหลกัทรัพย์ ไอ ว ีโกลบอล จาํกดั (มหาชน)   

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.

SUB-BROKER

ผูฝ้ากเลขที ชือบริษทั ผูฝ้ากเลขที ชือบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

236 ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 243 บริษทัหลกัทรัพย์ เพอืธุรกจิหลกัทรัพย์ จาํกดั (มหาชน)

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

242 บริษทัหลกัทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จาํกดั 245 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN

ผูฝ้ากเลขที ชือบริษทั ผูฝ้ากเลขที ชือบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

301 ธนาคารซิตีแบงก ์เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) 329 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกดั (มหาชน) 330 ธนาคารฮอ่งกงและเซียงไฮแ้บงกงิคอร์ปอเรชนั จาํกดั (เพือตราสารหนี)

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND

303 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) - ผูรั้บฝากทรัพย์สิน 334 บริษทัหลกัทรัพย์ เพอืธุรกจิหลกัทรัพย์ จาํกดั (มหาชน) (คสัโตเดียน)

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

304 ธนาคารฮอ่งกงและเซียงไฮ ้แบงกงิ คอร์ปอเรชนั จาํกดั 336 ธนาคารเกยีรตินาคิน จาํกดั (มหาชน)

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

305 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 337 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 339 ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) (เพือรับฝากทรัพย์สิน)

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพือคา้ตราสารหนี)

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน)

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED

320 ธนาคารดอยซ์แบงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพือรับฝากทรัพย์สิน 345 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES  THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 425 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) (เพือลูกคา้)

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)


