
 
 

เลขทีใ่บจอง / Subscription No........................................... 
ใบจองซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบใบส าคญัแสดงสิทธิ B-W7 บริษัท บี จิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

SUBSCRIPTION FORM FOR CAPITAL INCREASE ORDINARY SHARES INCOMBINATION  
                                   WITH WARRANTS REPRESENTING RIGHT TO PURCHASE ORDINARY SHARES B-W7 OF BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 
      การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อผูถ้อืหุน้เดมิ จ านวน 1,409,638,775  หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.68 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.68 บาท ในอตัราส่วนการจองซื้อ 1.5 หุน้เดมิ ต่อ 1 หุน้ใหม ่

 ควบกบัใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่7 (B-W7 หรอืใบส าคญัแสดงสทิธ)ิ จ านวนไม่เกนิ 704,819,387  หน่วย  
ในอตัรา 2 หุน้ทีจ่องซื้อ ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

OFFERING TO EXISTING SHAREHOLDERS FOR THE AMOUNT OF 1,409,638,775 ORDINARY SHARES WITH PAR VALUE OF BAHT 0.68 EACH AT THE OFFERING PRICE OF BAHT 0.68  EACH   
AT THE RATIO OF 1.5 EXISTING SHARE TO 1 NEW SHARE 

INCOMBINATION WITH WARRANTS REPRESENTING RIGHT TO PURCHASE ORDINARY SHARES (B-W7 OR WARRANTS) OF BEGISTUCS PUBLIC COMPANY LIMITED IN THE AMOUNT OF NOT EXCEEDING 704,819,387  
UNITS, AT THE RATIO OF  2 SUBSCRIBED SHARES TO 1 UNIT OF WARRANT 

  

วนัท่ีจองซ้ือ / Date 22 ก.พ. 2565 / 22 February 2022   23 ก.พ. 2565 / 23 February 2022   24 ก.พ. 2565 / 24 February 2022   25 ก.พ. 2565 / 25 February 2022    28 ก.พ. 2565 / 28 February 2022 

ข้อมูลผู้จองซ้ือหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถ้วน ชดัเจน ตวับรรจง(Subscriber’s details – please fill in the completed information) 

ชื่อ/Name  นาย/Mr.  นาง/Mrs.  นางสาว/Miss นิตบิุคคล/Corporate ...........................................................................................เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้เลขที/่Shareholder’s Register No................................ 
 บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทยเลขประจ าตวัประชาชน 
     Natural Person of Thai Nationality     ID Card No. 
 นิตบิุคคลสญัชาตไิทยเลขทะเบยีนนิตบิุคคล………………………………………………………… 
     Juristic Person of Thai Nationality     Company Registration No. 

 บุคคลธรรมดาสญัชาตติ่างดา้ว เลขทีใ่บต่างดา้ว/หนังสอืเดนิทาง  .................................................... 
     Natural Person of Alien Nationality    Alien Card/ Passport No. 
 นิตบิุคคลสญัชาตติ่างดา้ว เลขทะเบยีนนิตบิุคคล………………………………….....….………..……. 
     Juristic Person of Alien Nationality     Company Registration No. 

ทีอ่ยู่ใหเ้ป็นไปตามทีป่รากฏในฐานขอ้มูลผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนฯ (วนัที ่27 ธนัวาคม 2564) ซึ่งบรษิัทฯ ไดร้บัจากบรษิทัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“ฐานขอ้มูลผูถ้ือหุน้ของบรษิทัฯ”) / 
shareholders database in accordance with the share register book as of 27 December 2021 that the Company obtains from Thailand Securities Depository Co., Ltd. (“Company’s Shareholders Database”) 
โทรศพัทท์ีต่ดิต่อได ้/ Telephone ...................................... 
ขา้พเจา้มหุีน้เดมิของบรษิทั ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนฯ ในวนัที ่ 27 ธนัวาคม 2564 จ านวน / According to the Share Register Book as of 27 December 2021, I/We own ……................................……….....หุน้ / shares 
มสีทิธใินการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิัท จ านวน / and have the rights to subscribe to the ordinary shares of the Company for …………………………………………. หุน้ /shares มคีวามประสงคข์อจองซื้อและ
ขอใหจ้ดัสรรหุน้สามญัของ บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) ดงัน้ี Hereby subscribe for and request allotment of new ordinary shares of Begistics Public Company Limited 

ประเภทการจองซื้อ 
Subscription type 

จ านวนหุน้ทีจ่องซื้อ (หุน้) 
No. of shares subscribed (shares) 

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ (บาท) 
Amount (Baht) 

 จองซื้อน้อยกว่าสทิธ ิ/ Subscription for less than the entitlement   

 จองซื้อตามสทิธทิัง้จ านวน /Subscription for full entitlement   
 จองซื้อเกนิสทิธ(ิเฉพาะส่วนเพิม่) / Subscription in excess of the rights (only excess portion)   
รวม / Total   
หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้ดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนนิการดงัต่อไปนี้:  (ผูจ้องซื้อหุน้โปรดเลอืกวธิใีดวธิหีนึ่งเทา่นัน้) 
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)  

   น าหุน้เขา้บญัชซีื้อขายหลกัทรพัยข์องตนเอง โดยใหอ้อกหุน้ส าหรบัหุน้ทีไ่ดร้บัการจดัสรรในนามของ“บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  เพือ่ผูฝ้าก”  และด าเนนิการใหบ้รษิทัหลกัทรพัย์
............................................................ สมาชกิผูฝ้ากเลขที.่............................... (โปรดระบุ ชื่อและหมายเลขสมาชกิผูฝ้ากตามทีม่รีายชื่อปรากฏดา้นหลงัใบจอง) น าหุน้เข้าฝากไวก้บับรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย(์ประเทศไทย) จ ากดั
เพื่อบญัชซีื้อขายหลกัทรพัย ์ซึ่งขา้พเจา้มอียู่ กบับรษิทันัน้ บญัชเีลขที.่............................(ชื่อผูจ้องซื้อตอ้งตรงกบัชื่อบญัชซีื้อขายหลกัทรพัย ์มฉิะนัน้จะด าเนนิการน าหุน้เขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที่ 600) 
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 fo r 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) 

 น าหุน้เขา้ฝากบญัชขีองบรษิทัผู้ออกหลกัทรพัย ์โดยใหอ้อกหุน้ส าหรบัหุน้ทีไ่ดร้บัการจดัสรรในนามของ“บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั โดยเขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิผู้ฝากเลขที ่600 เพื่อขา้พเจา้ ทัง้นี้ผูจ้องซื้อตอ้งกรอกเอกสารเพิม่เตมิประกอบการจองหลกัทรพัยเ์ฉพาะผูท้ีป่ระสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชบีรษิทัผู้ออกหลกัทรพัย(์Issuer 
Account) และเอกสารตรวจสอบสถานะFATCA ใหค้รบถ้วนและยื่นพรอ้มใบจองซื้อหุน้ฉบบันี้(การถอนเป็นใบหุน้ในภายหลงั ผูจ้องซื้อตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามที ่บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย(์ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด) 
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) ให้ออกใบหุน้ส าหรบัหุน้ที่ได้รบัการจัดสรรในนามของข้าพเจ้า และส่งใบหุ้นใหก้บัข้าพเจ้าตามชื่อและทีอ่ยู่ ที่ระบุไว้ในทะเบียนผู้ถือหุ้นทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยข้าพเจ้าอาจได้รบัใบหุน้ภายหลงัจากทีต่ลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยรบัหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและขออนุญาตใหท้ าการซื้อขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
Issue a share certificate in my/our name and deliver it to me/us as per the name and address specified in the shareholder reg ister 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.  

   พรอ้มกนัน้ี ขา้พเจา้ขอส่งเงนิค่าจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิ ดงักล่าวโดย  I/We enclose herewith my/our payment by 
 เงนิโอน/เขา้บญัช ี“บริษทั บี จิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)”  ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขาบางนา ประเภทบญัชีกระแสรายวนั บญัชีเลขท่ี  130-3-18322-0  (ตอ้งน าส าเนาใบน าฝากยื่นพรอ้มกบัใบจองซื้อน้ี)  
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   ดร๊าฟท ์Draft โดยสัง่จ่าย“บริษทั บี จิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)” (Payable to “BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED”) 
 เลขทีเ่ชค็Cheque No…………….......………..............วนัทีD่ate……………………….............ธนาคารBank….………….......…………………………….………  สาขาBranch……………….…….……………………… 

ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้บัจดัสรรหรอืไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามจ านวนทีจ่องซื้อ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนนิการคนืเงนิค่าจองซื้อ หรอืเงนิส่วนต่างค่าจองซื้อ โดยโอนเงนิเขา้บญัชขีา้พเจา้ ธนาคาร ......................................สาขา 
............................................. เลขทีบ่ญัช ี............................................... (โปรดแนบส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากธนาคารหนา้แรกประเภทออมทรพัยห์รอืกระแสรายวนัเทา่นัน้ และชื่อบญัชตีอ้งเป็นชื่อเดยีวกบัชื่อผูจ้องซื้อหลกัทรพัยเ์ท่านัน้) 
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)  
ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงวา่จะจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลกิรายการจองซื้อหุน้เพิม่ทุนนี้  แตห่ากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนทีไ่ดก้รอกรายละเอยีดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซื้อที่
ถูกตอ้งเรยีบรอ้ยพรอ้มเชค็/แคชเชยีรเ์ชค็/ดร๊าฟท์/ ใบโอนเงนิ มาถงึบรษิทัภายในระยะเวลาการจองซื้อ หรอืหาก เชค็/แคชเชยีรเ์ชค็/ดร๊าฟท์ ทีส่ ัง่จ่ายแลว้นัน้ไมผ่่านการเรยีกเกบ็ ใหถ้อืว่าขา้พเจา้สละสทิธใินการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน 
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. 
 

หลกัฐานการรบัฝากการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบใบส าคญัแสดงสิทธิฯ B-W7 Receipt for subscription for Right Issued Shares (ผู้จองซ้ือ โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีดว้ยThis section must be filled by the subscriber) 
วนัทีจ่องซื้อ / Date22 ก.พ. 2565 / 22 February 2022   23 ก.พ.2565 / 23 February 2022    24 ก.พ. 2565 / 24 February 2022    25 ก.พ. 2565 / 25 February 2022    28 ก.พ. 2565 / 28 February 2022  
เลขทีใ่บจอง / Subscription No............................. 
บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัเงนิจาก (ชื่อตามใบจอง) / Begistics Public Company Limited received money from (name Subscriber).......................................................................................  
เพื่อจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิ B-W7 ของบรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) ในราคาหุน้ละ 0.68 บาท/ For a subscription of new ordinary shares with warrants representing right to purchase ordinary share 
B-W7 of  Begistics Public Company Limited at Baht 0.68 per share  

จ านวน / No. of shares ..................หุน้ / shares รวมเป็นเงนิ Amount ............................บาท / baht โดยช าระเป็น / made payable by   Bill Payment ธนาคาร…………………… จ ากดั (มหาชน) / ……………........ Bank Pcl. 
สาขา/Branch……………………แคชเชยีรเ์ชค็ Cashier Cheque  เชค็Cheque   ดร๊าฟท์ Draft เลขทีเ่ชค็/ Cheque No…………………วนัที/่ Date……………………ธนาคาร/ Bank….…….............สาขา/ Branch……………………………… 

น าหุน้เขา้บญัชซีื้อขายหลกัทรพัยข์องตนเอง โดยออกใบหุน้ในนาม บจ. ศูนยร์บัฝากฯ เพื่อผูฝ้าก/Issue a share certificate in the name of TSD for Depositors 
 เลขทีส่มาชกิผูฝ้าก/ Participant No. …………………………………เลขทีบ่ญัชซีื้อขายหลกัทรพัย/์ Securities trading account number ………………………………….. 
 น าหุน้เขา้ฝากบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิผูฝ้ากเลขที6่00 ในนาม บจ. ศูนยร์บัฝากฯ เพื่อขา้พเจา้ฯ /Issue a share certificate in the name of TSD and deposit the shares with TSD in the issuer account  No.600 
 แบบรบัใบหุน้(Script) ออกเป็นใบหุน้ในนามผูจ้องซื้อ/ Issue the share certificate in the name of subscriber 
ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้บัจดัสรรหรอืไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามจ านวนทีจ่องซื้อ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนนิการคนืเงนิค่าจองซื้อ หรอืเงนิส่วนต่างค่าจองซื้อ โดยโอนเงนิเขา้บญัชขี้าพเจา้   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 ............................................. 
เลขทีบ่ญัช ี/ Acc. No. ............................................  

เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอ านาจ/ Authorized Officer ………………………………………..…………………………... 
หมายเหตุ : หากผูจ้องซื้อประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงทีอ่ยู่ทีใ่หไ้ว ้โปรดแจง้การแก้ไขต่อนายทะเบยีนโดยตรง และจดัส่งไปทีฝ่่ายปฏบิตักิารหลกัทรพัย ์บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เลขที ่62 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

ถนนรชัดาภเิษก คลองเตย กรงุเทพฯ 10110 โทร. 0-2229-2800  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสีย่งผู้จองซือ้ควรศึกษาข้อมูลในสารสนเทศอยา่งรอบคอบก่อนตดัสินใจจองซือ้หุ้น 
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 

ลงชื่อ ………………………………………………………………. ผูจ้องซื้อ Subscriber 
            (………………………………………………………) 

สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 2 / Enclosure 2 
ใบจองซือ้ 1 ใบต่อ 1 เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นเท่าน้ัน 



 
 
 
 
 
 

รายช่ือสมาชิกผู้ฝากหลกัทรพัย ์กบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
NAME OF THE MEMBERS OF DEPOSITORS WITH THAILAND DEPOSITORY COMPANY LIMITED  

 
 
 
 

BROKER

ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

002 บริษทัหลกัทรัพยทิ์สโก ้จ  ากดั  032 บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

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

003 บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั  (มหาชน) 034 บริษทัหลกัทรัพยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

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

004 บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั  038 บริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จ  ากดั (มหาชน)

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

005 บริษทัหลกัทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 048 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จ  ากดั (มหาชน)

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

006 บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จ  ากดั  (มหาชน) 050 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเอสแอล จ ากดั 

PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

007 บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ำกดั 051 บริษทัหลกัทรัพย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ  ากดั

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

008 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ  ากดั 052 บริษทัหลกัทรัพย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั 

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

010 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จ  ำกดั   200 บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

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

011 บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 211 บริษทัหลกัทรัพย ์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จ ากดั

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

013 บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 213 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท ์จ  ากดั

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

014 บริษทัหลกัทรัพย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 221 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์  จ  ากดั (มหาชน)

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

015 บริษทัหลกัทรัพย ์แอพเพิล เวลธ์ จ  ากดั 224 บริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน)

APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED

016 บริษทัหลกัทรัพยธ์นชาต จ ากดั  (มหาชน) 225 บริษทัหลกัทรัพยซี์ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

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

019 บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั     229 บริษทัหลกัทรัพย ์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากดั

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

022 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิต้ี จ  ากดั 230 บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบลก็ จ  ากดั

 TRINITY SECURITIES CO.,LTD. GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

023 บริษทัหลกัทรัพยไ์ทยพาณิชย ์จ  ากดั 244 บริษทัหลกัทรัพย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั

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

026 บริษทัหลกัทรัพยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน)     247 บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จ ากดั

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

027 บริษทัหลกัทรัพย ์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 248 บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ากดั

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

029 บริษทัหลกัทรัพยก์รุงศรี จ  ากดั (มหาชน) 924 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน)

KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

030 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน)   

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.

SUB-BROKER

ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

236 ธนาคาร ทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) 243 บริษทัหลกัทรัพย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์จ  ากดั (มหาชน)

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

242 บริษทัหลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)

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

CUSTODIAN

ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

301 ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES) 329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

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

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) 330 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (เพ่ือตราสารหน้ี)

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

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) - ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 334 บริษทัหลกัทรัพย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์จ  ากดั (มหาชน) (คสัโตเด้ียน)

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

304 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ ้แบงก้ิง คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน)

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

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)

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

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 339 ธนาคาร ทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพยสิ์น)

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

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพ่ือคา้ตราสารหน้ี)

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

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)

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

320 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพ่ือรับฝากทรัพยสิ์น 345 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)

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

328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดั (มหาชน) 425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือลูกคา้)

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


