
  Enclosure 3 
Subscription Form for Newly Issued Ordinary Shares of PP Prime Public Company Limited 

 เลขทีใ่บจอง / Subscription No................................................ 

ใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน) 
Subscription Form for New Ordinary Shares of PP Prime Public Company Limited 

การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 281,525,344 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิในอตัรา 2 หุน้สามญัเดมิมสีทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมไ่ด ้1 หุน้ (อตัราสว่น 2:1) (จองซื้อเกนิสทิธไิด)้ ราคาจองซื้อหุน้ละ 2.00 บาท 
Offering 281,525,344 New Ordinary Shares (“the Shares”) with a par value of Baht 1.00 per share to the existing shareholders at a ratio of 2 existing shares for 1 new shares (Oversubscription is allowed) at the offering price of Baht 2.00 per share 

วนัทีจ่องซื้อ / Date  1 กรกฎาคม 2562 / 1 July 2019  2 กรกฎาคม 2562 / 2 July 2019  3 กรกฎาคม 2562 / 3 July 2019  4 กรกฎาคม 2562 / 4 July 2019  5 กรกฎาคม 2562 / 5 July 2019 

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

ชือ่/Name     นาย/Mr.   นาง/Mrs.    นางสาว/Ms.   นิตบิคุคล/Corporate …………………………………………………….…………………………………………….. เลขทะบยีนผูถ้อืหุน้เลขที ่/ Shareholder’s Registrar No …………………………………………… 
 บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขประจ าตัวประชาชน/Natural Person of Thai Nationality ID Card No . ........................................  บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว เลขที่ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง/Natural Person of Alien Nationality Alien Card / Passport No.. ............................... 
 นิตบิุคคลสญัชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล/Juristic Person of Thai Nationality Company Registration No . ............................  นิตบิุคคลสญัชาติต่างด้าว เลขทะเบียนนิติบุคคล/Juristic Person of Alien Nationality Company Registration No . ...................................... ............... 

ทีอ่ยู่ใหเ้ป็นไปตามทีป่รากฎในฐานขอ้มลูผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ณ วนัก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Record Date) (วนัที ่14 มถิุนายน 2562) ซึง่บรษิทัฯ ไดร้บัจากบรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ฐานะ
ขอ้มลูผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ”) / Shareholders database in accordance with the share register book (Record Date) as of 14 June 2019 that the Company has obtained from Thailand Securities Depository Co., Ltd. (“Company’s Shareholders’ Database”)  
โทรศพัท์ทีต่ดิต่อได ้/ Telephone No. …………………………………………………… 
ขา้พเจา้มหีุน้เดมิของบรษิทัฯ ณ วนัก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Record Date) ในวนัที ่14 มถิุนายน 2562 จ านวน …………………………………….   หุน้   
According to the Share Register Book (Record Date) as of 14 June 2019, I/We own ........................................................................................... shares 
มสีทิธใินการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวน / and have the rights to subscribe for the ordinary shares of the Company for ……………………………. หุน้ / shares  
มคีวามประสงคข์อจองซื้อและขอใหจ้ดัสรรหุน้สามญัทีอ่อกใหมข่องบรษิทัฯ ดงันี้ / Hereby subscribe for and request allotment of new ordinary shares of the Company as follows 

ประเภทการจองซ้ือ /  

Subscription Type 

จ านวนหุ้นท่ีจองซ้ือ (หุ้น) /  

No. of shares subscribed (shares) 

ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)/ 

Offering Price (Baht per share) 

รวมเป็นจ านวนเงินทัง้ส้ิน (บาท) /  

Amount (Baht) 

 จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the right  2.00  

 จองซื้อตามสิทธิทัง้จ านวน / Subscription for full right  2.00  

 จองซื้อเกินสิทธิ (เฉพาะส่วนที่เกิน) / Subscription in excess of the right (only excess portion)  2.00  

รวม / Total    

หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงให้ด าเนินการดงัต่อไปนี้: (ผูจ้องซื้อหุน้โปรดเลอืกวธิใีดวธิหีนึ่งเท่านัน้) 
If the shares are allotted to me/us, I/We hereby agree and instruct the Company to proceed as follows (Please mark in front of your choice) 

 น าหุ้นเข้าบญัชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยให้ออกหุ้นส าหรับหุ้นที่ได้รบัการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนย์รบัฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัทหลกัทรัพย์ ............................................  สมาชิกผู้ฝากเลขที่ ......................... (โปรดระบุ ชื่อ และ
หมายเลขสมาชิกผู้ฝากตามที่มีรายชื่อปรากฎด้านหลงัใบจองซื้อหุ้นฉบบัน้ี) น าหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ ไทย) จ ากัด เพื่อบญัชีซื้อขายหลักทรพัย์ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั ้น บญัชีเลขที่ ................................ (ชื่อผู้จองซื้อต้องตรงกบัชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรพัย์ 
มิฉะนัน้ จะด าเนินการส่งมอบเป็นใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อหุ้นแทน) 

 Issue 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 the 
trading account name, otherwise the securities will be issued as a share certificate in the subscriber’s name) 

  น าหุ้นเขา้ฝากบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ โดยใหอ้อกหุน้ส าหรบัหุน้ทีไ่ดร้บัการจดัสรรในนามของ “บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) เพื่อผูฝ้าก” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บับรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยเขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อก
หลกัทรพัย์ สมาชกิผูฝ้ากเลขที ่600 เพื่อขา้พเจา้ ทัง้นี้ ผูจ้องซื้อตอ้งกรอกเอกสารเพิม่เติมประกอบการจองหลกัทรพัย์เฉพาะผูท้ีป่ระสงคน์ าหลกัทรพัย์ฝากเขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ (Issuer Account) และเอกสารตรวจสอบสถานะ FATCA ใหค้รบถว้น และยื่นพรอ้มใบ
จองซื้อหุน้ฉบบันี้ (การถอนเป็นใบหุน้ในภายหลงั ผูจ้องซื้อตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมตามที ่บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด) 

 Issue 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) ให้ออกใบหุ้นส าหรบัหุ้นที่ได้รบัการจดัสรรในนามของข้าพเจ้า และส่งใบหุ้นให้กับข้าพเจ้าตามชื่อและที่อยู่ ที่ระบุไว้ ในทะเบียนผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้าอาจได้รบัใบหุ้นภายหลงัจากที่ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยรบัหุ้นสามัญเพิ่มทุ นดังกล่าวเข้าเป็น
หลักทรพัย์จดทะเบียนและขออนุญาตให้ท าการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย  

 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 ordinary shares and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand . 

พร้อมกนัน้ี ข้าพเจ้าขอน าส่งเงนิค่าจองซื้อหุ้นสามญัดังกล่าว โดย I/We enclose herewith my /our payment by 

 การโอนเงนิผ่านระบบ Bill Payment ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) / Transfer the payment through Bill Payment System Bangkok Bank Public Company Limited Service Code : AECS   
 ชือ่บญัช ี“บมจ.หลกัทรพัย์ เออซี ีเพื่อจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน” / Account Name “AEC Securities Public Co., Ltd. for Subscription” 

 เช็ค/Cheque   แคชเชียร์เช็ค/Cashier Cheque    ดร๊าฟท์/Draft  โดยน าฝากผ่านระบบ Bill Payment ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) / Transfer the payment through Bill Payment System Bangkok Bank Public Company Limited Service Code: AECS ภายในเวลา 12.00 น. 
ของวนัที ่3 กรกฎาคม 2562 / within 12.00 p.m. of 3 July 2019 

 สัง่จ่าย “บมจ.หลกัทรพัย์ เออซี ีเพื่อจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน” / payable to “AEC Securities Public Co., Ltd. for Subscription”  
 เลขทีเ่ชค็/Cheque No. …………………………………วนัที/่Date ……………………………….. ธนาคาร/Bank …………………………………………….สาขา/Branch …………………………………………….. 

ในกรณีทีข่า้พเจ้าไมไ่ดร้บัจดัสรรหรอืไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามจ านวนทีจ่องซื้อ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการคนืเงนิค่าจองซื้อ หรอืเงินสว่นต่างค่าจองซื้อ เขา้บญัชขีา้พเจา้ ธนาคาร ............................. สาขา ...................................... 
เลขบญัช ี....................................................... (โปรดแนบส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรพัย์หรือกระแสรายวนัเท่านัน้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และชือ่บญัชตีอ้งเป็นชือ่เดยีวกบัชือ่ผูจ้องซื้อหลกัทรพัย์เท่านัน้) 
If I/we have not been allotted the shares or have been allotted lower than the subscription amount, I/we agree to have the payment or excess payment returned to my/our account off bank …………………………………. Branch ………………..………………. 
No. ………………………. (Please enclose the copy of the front page of saving or current bank account book certified to be true copy and the name on the book must be the subscriber’s name) 
ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงวา่จะจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนดงักล่าว และจะไมย่กเลกิรายการจองซื้อหุน้เพิม่ทุนนี้ แต่หากขา้พเจา้ไมน่ าสง่ใบจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนทีไ่ดก้รอกรายละเอยีดครบถว้นและเอกสารประกอบการจองซื้อทีถู่กตอ้งเรยีบรอ้ย พรอ้มเชค็/แคชเชยีรเ์ชค็/
ดร๊าฟท์/ใบโอนเงนิ มาถงึบรษิทัฯ ภายในระยะเวลาการจองซื้อ หรอื หาก เชค็/แคชเชยีรเ์ชค็/ดร๊าฟท์ ทีส่ ัง่จ่ายแลว้นัน้ไมผ่า่นการเรยีกเกบ็ 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/Cashier Cheque/Draft/Pay-in slip or the Cheque/Cashier Cheque/Draft has not been honored within the subscription period, it may be deemed that my/our subscription rights have not exercised.  

การลงทุนในหุน้ย่อยมคีวามเสีย่ง ผูจ้องซื้อควรศกึษาขอ้มลูในสารสนเทศอย่างรอบคอบกอ่นตดัสนิใจจองซื้อหุน้ 
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 

ลงชือ่  .................................................................................................................. ผูจ้องซื้อ / Subscriber 
         (................................................................................................................) 

หลกัฐานการรบัฝากการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ / Receipt for Subscription for Right Issued Shares (ผูจ้องซ้ือ โปรดกอกข้อความในส่วนน้ีด้วย / This section must be filled by the Subscriber)  

วนัทีจ่องซื้อ / Date   1 กรกฎาคม 2562 / 1 July 2019   2 กรกฎาคม 2562 / 2 July 2019   3 กรกฎาคม 2562 / 3 July 2019   4 กรกฎาคม 2562 / 4 July 2019   5 กรกฎาคม 2562 / 5 July 2019  เลขทีใ่บจอง / Subscription No.......................................... 
บรษิทั พพี ีไพรม์ จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัเงนิจาก (ชือ่ตามใบจอง) / PP Prime Public Company Limited received money from (name of subscriber) …………………………………………………………………… 
เพื่อจองซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ในราคาหุน้ละ 2.00 บาท / For a subscription of new ordinary shares of the Company at Baht 2.00 per share 
จ านวน / No. of shares ……………………………………. หุน้ / shares รวมเป็นเงนิ / Amount …………………………………. บาท / Baht โดยช าระเป็น / made payable by 
 เงนิโอน/Cash Transfer   เช็ค/Cheque   แคชเชียร์เช็ค/Cashier Cheque    ดร๊าฟท์/Draft  เลขทีเ่ชค็/Cheque No. ……………………วนัที/่Date ………………….….. ธนาคาร/Bank …………...…………………….สาขา/Branch …………………………………………….. 

ผา่นระบบ Bill Payment ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) / through Bill Payment System Bangkok Bank Public Company Limited Service Code : AECS 
น าหุน้เขา้บญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์ของตนเอง โดยออกใบหุน้ในนามบรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก / Issue a share certificate in the of TSD for Depositor 
 เลขที่สมาชิกผู้ฝาก / Participant No. …………………………………………… เลขที่บญัชีซื้อขายหลกัทรัพย์ / Securities Trading Account No. ……………………………………………….. 
 น าหุ้นเข้าฝากบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ 600 ในนาม บริษัท ศูนย์รบัฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อข้าพเจ้าฯ / Issue a share certificate in the name of TSD and deposit the share with TSD in the issuer account no . 600 
 แบบรบัใบหุ้น (Script) ออกเป็นใบหุ้นในนามผู้จองซื้อ / Issue the share certificate in the name of subscriber 

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รบัจัดสรรหรือได้รบัการจัดสรรไม่ครบตามจ านวนที่จองซื้อ ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการคืนเงนิค่าจองซื้อ หรือเงิ นส่วนต่างค่าจองซื้อ โดยโอนเงนิเข้าบญัชีข้าพเจ้า  
If I/we have not been allotted the shares or have been allotted lower than the subscription amount, I /we agree to have the payment or excess payment returned to my /our account of 
ธนาคาร / Bank ............................. สาขา / Branch ...................................... เลขบญัช ี/ Account No. ....................................................... 

เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอ านาจ / Authorized Officer ……………………………………………………………………. 

หมายเหตุ: หากผูจ้องซื้อประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงทีอ่ยู่ทีใ่หไ้ว ้โปรดแจง้การแกไ้ขต่อนายทะเบยีนโดยตรง และจดัสง่ไปทีฝ่่ายปฏบิตักิารหลกัทรพัย์ บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เลขที ่93 อาคารตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิ
แดง เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400 โทร. 0-2009-9000 



  Enclosure 3 
Subscription Form for Newly Issued Ordinary Shares of PP Prime Public Company Limited 

Note: If the subscriber intents to change his/her/their address given, please directly inform and make the correction with the registrar and send to securities operation department of Thailand Securities Depository Company Limited, address no. 93 the 
Stock Exchange of Thailand Building, Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400 Tel.. 0-2009-9000  

R 

   BROKER    
Participant No.  Company Name  Participant No. Company Name 

      

002 บรษิทัหลกัทรพัย์ทสิโก ้จ ากดั  032 บรษิทัหลกัทรพัย์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED   KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บรษิทัหลกัทรพัย์ คนัทรีก่รุ๊ป (มหาชน) จ ากดั  034 บรษิทัหลกัทรพัย์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO., LTD.   PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 บรษิทัหลกัทรพัย์ ดบีเีอสวคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั  038 บรษิทัหลกัทรพัย์เออซี ีจ ากดั (มหาชน) 
 DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.   AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บรษิทัหลกัทรพัย์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)  048 บรษิทัหลกัทรพัย์ไอรา่ จ ากดั (มหาชน)  
 LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บรษิทัหลกัทรพัย์ ภทัร (มหาชน) จ ากดั  050 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเอสแอล จ ากดั  
 PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   ASL SECURITIES COMPANY LIMITED  

007 บรษิทัหลกัทรพัย์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  051 บรษิทัหลกัทรพัย์เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 
 CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED   SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเซยี พลสั จ ากดั  052 บรษิทัหลกัทรพัย์จเีอม็โอ-แซดคอม (ประเทศไทย) จ ากดั 
 ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED   GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

010 บรษิทัหลกัทรพัย์เมอรร์ลิ ลนิช ์(ประเทศไทย) จ ากดั  200 บรษิทัหลกัทรพัย์ เมย์แบงกก์มิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED   MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บรษิทัหลกัทรพัย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  211 บรษิทัหลกัทรพัย์ยูบเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั 
 KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.  

013 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  213 บรษิทัหลกัทรพัย์เอเชยี เวลท์ จ ากดั  
 KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED   ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 บรษิทัหลกัทรพัย์ โนมรูะพฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)  221 บรษิทัหลกัทรพัย์ เมอรช์ ัน่พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บรษิทัหลกัทรพัย์ คงิสฟ์อรด์ จ ากดั (มหาชน)  224 บรษิทัหลกัทรพัย์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
 KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บรษิทัหลกัทรพัย์ธนชาต จ ากดั (มหาชน)  225 บรษิทัหลกัทรพัย์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD. 

019 บรษิทัหลกัทรพัย์ หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั  229 บรษิทัหลกัทรพัย์เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั 
 YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED   JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บรษิทัหลกัทรพัย์ ทรนีิตี้ จ ากดั  230 บรษิทัหลกัทรพัย์ โกลเบลก็ จ ากดั  
 TRINITY SECURITIES CO., LTD.    GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บรษิทัหลกัทรพัย์ไทยพาณิชย์ จ ากดั  244 บรษิทัหลกัทรพัย์ แมคควอร ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
 SCB SECURITIES COMPANY LIMITED   MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บรษิทัหลกัทรพัย์ยูโอบเีคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  247 บรษิทัหลกัทรพัย์ เครดติ สวสิ(ประเทศไทย) จ ากดั 
 UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED   CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD. 

027 บรษิทัหลกัทรพัย์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  248 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคทซีมีโิก ้จ ากดั  
 RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED   KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บรษิทัหลกัทรพัย์กรงุศร ีจ ากดั (มหาชน)  924 บรษิทัหลกัทรพัย์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 
 KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED   FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไอ วโีกลบอล จ ากดั (มหาชน)     
 I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED     

   SUB-BROKER   

Participant No.  Company Name  Participant No. Company Name 
      

236 ธนาคาร ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน)   243 บรษิทัหลกัทรพัย์เพื่อธุรกจิหลกัทรพัย์ จ ากดั (มหาชน) 
 TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED   TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซติี้คอรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั  245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  
 CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED   THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

   CUSTODIAN   

Participant No.  Company Name  Participant No. Company Name 
       

301 ธนาคารซติี้แบงกเ์อน็.เอ. (CUSTODY SERVICES)  329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
 CITIBANK N.A. - CUSTODY SERVICES   TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  330 ธนาคารฮ่องกงและเซีย่งไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (เพื่อตราสารหนี้) 
 THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED   THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) – ผูร้บัฝากทรพัย์สนิ  334 บรษิทัหลกัทรพัย์ เพื่อธุรกจิหลกัทรพัย์ จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 
 BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY   TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซีย่งไฮแ้บงกิง้ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั  336 ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน)  
 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION, LTD. BKK.   KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

308 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)   339 ธนาคาร ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรบัฝากทรพัย์สนิ) 
 KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED   TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชารเ์ตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  340 ธนาคาร เจพมีอรแ์กน เชส (เพื่อคา้ตราสารหนี้) 
 STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED   JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 ธนาคารไอซีบซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน)  343 ธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน)  
 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED   CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 

320 ธนาคารดอยซ์แบงก ์เอจ ีสาขากรงุเทพฯ - เพื่อรบัฝากทรพัย์สนิ  345 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  
 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES   THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

328 ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน)  425 ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) (เพื่อลูกคา้) 
 BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED   KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

  


