
 

 

เลขทะเบียนผูถื้อหน่วยเลขท่ี            ใบจองซือ้เลขท่ี          
ใบจองซือ้ 1 ใบ ต่อ 1 เลขทะเบยีนผูถ้ือหน่วยเท่านัน้                                                                                                                                               ตน้ฉบบัส าหรบัผูจ้องซือ้ (ส าเนาอย่างละ 1 ชุดส าหรบัผูเ้สนอขาย และผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย) 

 

ใบจองซือ้หน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรตี์ ้(“FTREIT”) 
การเสนอขายหน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมจ านวนไม่เกิน 241,000,000 หน่วยทรัสต ์แก่ประชาชนท่ัวไปซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ดิมของ FTREIT ตามวันก าหนดรายชื่อ (Record Date) วันท่ี 23 ธันวาคม 2563 

ตามสัดส่วน 1 หน่วยทรัสตเ์ดิม ต่อ 0.0854 หน่วยทรัสตท่ี์ออกและเสนอขายของ FTREIT ในราคาเสนอขาย 11.70 บาทต่อหน่วยทรัสต ์
เรียน บริษัท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรตี์ ้อินดสัเทรียล รีท แมนเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต”์)                                                                  วนัท่ีจองซือ้   14  15   18   19  20 มกราคม 2564 

ข้อมูลผู้จองซือ้หน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมในคร้ังน้ี โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถ้วน ชัดเจน ด้วยตัวบรรจง 
ขา้พเจา้ (โปรดระบุประเภทผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมในครัง้นี)้ 
  บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขบตัรประจ าตวัประชาชน    บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว เลขท่ีหนังสือเดินทาง .................................................................. 
  นิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล .....................................................................   นิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ เลขทะเบียนนิติบุคคล .................................................................. 
วนัท่ีออก ............................................. วนัท่ีหมดอาย ุ.........................................    
ชื่อ    นาย   นาง   นางสาว   นิติบุคคล   อื่น ๆ .................................................................................................................................................................................................................. เพศ  ชาย   หญิง 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได ้เลขท่ี .....................หมู่ที่................................ ตรอก/ซอย.............................................ถนน............................................แขวง/ต าบล.........................................เขต/อ าเภอ.............................................. 
จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์.............................. ประเทศ ......................................โทรศพัท.์....................................โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี......................................อีเมล.์.............................................................. 
ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น/ทะเบียนนิติบุคคล (กรณีบุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้วใหร้ะบุที่อยู่ในประเทศเจา้ของสญัชาติ)   ที่อยู่เดียวกบัที่อยู่ที่สามารถติดต่อได ้   ต่างจากที่อยู่ที่สามารถติดต่อได ้โดยมีรายละเอียดดงันี ้
เลขท่ี ..........................หมู่ที่..................................... ตรอก/ซอย................................................ถนน..................................................แขวง/ต าบล.................................................เขต/อ าเภอ......................................................
จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์................................. ประเทศ ......................................... .................... วนั/เดือน/ปี เกิด (พ.ศ.) หรือ วนัจดทะเบียนนิติบุคคล (แลว้แต่กรณี) ......................................................... 
อาชีพ ..................................................สถานภาพสมรส   โสด   สมรส   อื่น ๆ (โปรดระบุ) ...................................................................................ประเทศที่เกิด/จดทะเบียน ....................................................................
สญัชาติ (โปรดระบุทกุสญัชาติที่ท่านถือ) 1. ............................... 2. .................................. 3. ................................... เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี................................................................................................................................ 
มีความประสงคข์อจองซือ้และขอใหจ้ดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมในครัง้นีข้องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสังหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยเ์พื่ออตุสาหกรรม เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรตี์ ้ ดงันี ้

จ านวนหน่วยทรัสตเ์พิม่เติมท่ีจองซือ้ (หน่วย) ราคาจองซือ้ท่ีต้องช าระ (บาทต่อหน่วย) รวมเป็นเงินท้ังสิน้ (บาท) จ านวนเงินท่ีต้องช าระ (ตัวอักษร) 

 11.70   

ขา้พเจา้ขอช าระค่าจองซือ้หน่วยทรสัตด์งักล่าวโดย (ในกรณีที่ช  าระค่าจองซือ้หน่วยทรสัตเ์ป็นเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค และ ดราฟทจ์ะตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านกัหกับญัชีเดียวกนั) 
 เงินสด   เงินโอน   เงินโอน BAHTNET   เช็ค / แคชเชียรเ์ช็ค / ดราฟท ์ธนาคาร .............................................สาขา ..............................................เลขท่ีเช็ค .....................................ลงวนัท่ี .................................... 
โดยสั่งจ่าย “บญัชีจองซือ้หน่วยทรสัต ์FTREIT” ทั้งนี ้ผูจ้องซือ้ที่ประสงคจ์ะจองซือ้หลังจากวนัที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไปตอ้งช าระเงินเพื่อการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมตามจ านวนที่มีความประสงคจ์ะจองซือ้ดว้ยเงินสดหรือเงินโอนเท่านัน้ 

หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการ ดงันี ้(ผูจ้องซือ้โปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่านัน้)  
  ในกรณีท่ีมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย:์ ใหน้ าฝากหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมในครัง้นีต้ามจ านวนที่ไดร้บัการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการใหบ้ริษัทหลักทรพัย์

.........……...................................... .................................................................. สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี                     น าหน่วยทรสัตเ์ขา้ฝากไวก้ับ บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“TSD”) เพื่อเขา้บญัชี
ซือ้ขายหลกัทรพัย ์ ชื่อบญัชี ..............................………………..................................................เลขท่ี .................................................ซึง่ขา้พเจา้มีอยู่กบับริษัทนัน้ ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้ (ชื่อผูจ้องซือ้
ตอ้งตรงกบัชื่อบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์มิฉะนัน้จะด าเนินการออกใบทรสัตใ์นชื่อของผูจ้องซือ้แทน) 

  ในกรณีท่ีไม่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย:์ 
  เขา้บญัชี 600 ใหน้ าฝากหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมในครัง้นีต้ามจ านวนที่ไดร้บัการจดัสรรไวใ้นชือ่ “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” ไวก้บั TSD โดยน าเขา้บญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชิกเลขท่ี 600 เพื่อ

ขา้พเจา้ ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้ทัง้นี ้ผูจ้องซือ้ตอ้งปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ หรือกฎเกณฑต่์าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงกฎหมายของรฐัต่างประเทศ เช่น Foreign Account Tax Compliance (FATCA) ดว้ย 
** กรณีเลือกฝากใบทรสัตเ์ขา้บัญชี 600 บัญชีบริษัทผูอ้อกหลักทรพัย ์(Issuer Account) กรุณากรอกขอ้มูลในแบบเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (ส าหรบับุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) และแบบสอบถามส าหรับ
ตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล) เพื่อน าส่งใหแ้ก่ TSD ทั้งนีใ้นกรณีไม่จัดท าเอกสารตามที่ TSD ก าหนด หรือมีขอ้บ่งชีว้่าท่านอาจเป็นบุคคลสหรฐัฯ  ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตข์อสงวนสิทธิที่จะด าเนินการ
ออกเป็นใบทรสัตใ์หแ้ทน และจะจดัส่งใหต้ามชื่อและที่อยู่ที่ระบุขา้งตน้ ทัง้นี ้หากผูจ้องซือ้ขอถอนใบทรสัตใ์นภายหลงัผูจ้องซือ้จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ TSD ก าหนด 

  กรณีขอรบัใบทรสัต ์ใหอ้อกใบทรสัตต์ามจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่ไดร้บัจดัสรรในครัง้นีน้ัน้ไวใ้นชื่อของขา้พเจา้และจดัส่งใบทรสัตใ์หข้า้พเจา้ตามชื่อที่อยู่ที่ปรากฎอยู่ในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยทรสัต ์ทางไปรษณียล์งทะเบียน โดย
ขา้พเจา้ยินดีมอบหมายใหผู้เ้สนอขายหน่วยทรสัตด์ าเนินการใดๆ เพื่อท าใหก้ารจดัท าใบทรสัตแ์ละส่งมอบใบทรสัตใ์หแ้ก่ขา้พเจา้ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากปิดการจองซือ้ของการเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม (โดยไม่รวม
วนัปิดการจองซือ้ของการเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม) 

ค าเตือน   ผูจ้องซือ้จะไดร้บัมอบใบทรสัตภ์ายใน 15 วนัท าการ นบัจากปิดการจองซือ้ของการเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม (โดยไม่รวมวนัปิดการจองซือ้ของการเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม) ซึ่งอาจท าใหผู้จ้องซือ้ไม่สามารถท าการซือ้ขายหน่วยทรสัตเ์พิม่เติมใน
ครัง้นีไ้ดต้ัง้แต่วนัแรกที่เปิดการซือ้ขาย หรอืกรณีที่ขอ้มลูที่ผูจ้องซือ้ระบุไม่สมัพนัธก์นัหรือไมช่ดัเจน หรอืไม่ไดร้ะบุรหสัสมาชิกบรษิัทหลกัทรพัย ์ชือ่บริษัทหลกัทรพัย ์หรอืหมายเลขบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยอ์ย่างใดอย่างหนึ่ง ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัตข์อ
สงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกเป็นใบทรสัตใ์หแ้ทน และ ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัตจ์ะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยทรสัตไ์ม่สามารถขายหน่วยทรสัตเ์พิม่เติมในครัง้นีท้ี่ไดร้บัจดัสรรไดท้นัวนัท าการแรกของการซือ้ขายหน่วยทรสัตท์ี่ไดร้บัการจดัสรร 

ในกรณีที ่ขา้พเจา้ไดร้บัเงินค่าจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมในครัง้นี ้ในส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรคืน หรือไดร้บัการจดัสรรไม่ครบเต็มตามจ านวนท่ีจองซือ้ ขา้พเจา้ตกลงใหผู้จ้ดัการการจดัจ าหน่ายด าเนินการคืนเงินดงักล่าว ภายใน 7 วนั
ท าการ นับจากวันปิดการจองซือ้ ดว้ยวิธีการโอนเขา้บัญชีเงินฝากของขา้พเจา้ชื่อ......................................................................  ที่มีอยู่กับธนาคาร……………………………....................................................ประเภทบญัชี 
........................................................................................... เลขท่ี........................................................................................................................... (แนบส าเนาหนา้แรกสมดุบญัชีเงินฝาก) (ทัง้นี ้ชื่อบญัชีเงินฝากดงักล่าวตอ้ง
ตรงกบัชื่อผูจ้องซือ้ มิฉะนัน้จะด าเนินการออกเป็นเช็คขีดครอ่มสั่งจ่ายในชื่อของผูจ้องซือ้ภายใน 10 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้แทน และจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน ตามที่อยู่ที่สามารถติดต่อไดต้ามที่ระบุขา้งตน้) 

ในการจองซือ้หน่วยทรสัตค์รัง้นี ้ ขา้พเจา้ไดร้บัเอกสารสรุปขอ้มลูส าคญัของกองทรสัต ์ (Executive Summary) แลว้ และ  ไดร้บัหนงัสือชีช้วน (ไม่ว่าในรูปเอกสารส่ิงพิมพห์รือในรูปขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส)์  ไม่ประสงคจ์ะรบัหนงัสือ
ชีช้วน (รวมทัง้ผูท้ี่ไม่ไดใ้ส่เครื่องหมายใดๆ) 

• ขา้พเจา้ไดผ่้านขั้นตอนการด าเนินการท าความรูจ้ักลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา้ KYC/CDD และไดเ้ปิดเผยและส่งมอบขอ้มลูเพิ่มเติมเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ ในกรณีที่ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัตม์ี
ความจ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายของรฐัต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึน้แลว้ในขณะนี ้หรือจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรฐัอเมริกา  

• ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามิใช่บุคคลที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือชี ้ชวน ทั้งนี ้ ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่า หากข้าพเจ้าเข้าข่ายเป็นบุคคลตามที่ระบุไว ้
ในขา้งตน้ ขา้พเจา้จะไม่มีสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรสัตค์รัง้นี ้ทัง้นี ้การจองซือ้และการช าระเงินโดยผูจ้องซือ้ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือชีช้วน ผูจ้องซือ้ตกลงและรบัทราบว่า ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัตม์ี
สิทธิปฏิเสธไม่รบัการจองซือ้หากผูจ้องซือ้กระท าผิดเง่ือนไขดงักล่าว และขา้พเจา้ยินยอมและตกลงว่าจะรบัการจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมในครัง้นีใ้นจ านวนดงักล่าวหรือในจ านวนตามที่ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัตจ์ดัสรรให ้
และจะไม่ยกเลิกการจองซือ้หน่วยทรัสต์นี ้และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ปฏิเสธการจองซือ้ ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเองตามเง่ือนไขข้อก าหนดและข้อความใดๆ ในหนังสือชีช้วน                        
สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และขอ้บงัคบัอื่น ๆ  ที่เกี่ยวขอ้งกบัทรสัตท์ัง้ที่มีอยู่แลว้ในขณะนี ้และ/หรือซึ่งจะแกไ้ขเพิ่มเติมต่อไปในภายหนา้ 

• ขา้พเจา้ตกลงและยินยอมใหส้ถาบันการเงิน (รวมถึงบริษัทหลักทรพัย ์และ/หรือ นิติบุคคลอื่นใด) ที่ขา้พเจา้มีการท าธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิดเผยขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้งกับการแสดงตน และ/หรือการระบุตัวตนของ
ขา้พเจา้รวมถึงขอ้มลูเกี่ยวกบัผูร้บัผลประโยชนท์ี่แทจ้ริงของขา้พเจา้ใหแ้ก่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย ทัง้นีเ้พื่อปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวขอ้ง 

• การจองซือ้และการยกเลิก ตลอดจนการจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมในครัง้นี ้เป็นไปตามที่เปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสือชีช้วน 
x ลงชื่อ…..…………………………...............................................................……….…… 
ผูจ้องซือ้(……………………………................................................................……….……) 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 
ไดร้บัการจองซือ้หน่วยทรสัต ์จ านวนรวม ..................................................................... ................................ หน่วย เป็นจ านวนเงินรวม............................................................. ........... ..................................บาท ไวจ้ากท่านแลว้ 
โดยไดร้บั □ เงินสด □ เงินโอนผ่านสาขา.................................... □ เช็ค □ แค็ชเชียรเ์ช็ค □ ดราฟทเ์ลขท่ี.................................. ธนาคาร............................................สาขา..................................... ลงวนัท่ี...................................... 
ลงนาม ......................................................................... (ตวับรรจง)  เลขท่ีทะเบียนผูแ้นะน าการลงทุน............................................................................................................................................................................................ 
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BROKER 

ผู้ฝากเลขท่ี (Participant No.) ชื่อบริษัท (Participant Name) ผู้ฝากเลขท่ี (Participant No.) ชื่อบริษัท (Participant Name) 

002 บริษัทหลักทรัพย ์ทิสโก้ จ ากัด 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 033 บริษัทหลักทรัพย ์ฟินันซ่า จ ากัด 

FINANSA SECURITIES LIMITED 

003 บริษัทหลักทรัพย ์คันทร่ี กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 034 บริษัทหลักทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 บริษัทหลักทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 038 บริษัทหลักทรัพย ์เออีซี จ ากัด (มหาชน) 

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บริษัทหลักทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากัด (มหาชน) 
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 048 บริษัทหลักทรัพย ์ไอร่า จ ากัด (มหาชน)  

AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED (PRUDENT SIAM) 

006 บริษัทหลักทรัพย ์เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 050 บริษัทหลักทรัพย ์เอเอสแอล จ ากัด  

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 บริษัทหลักทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด 
CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.  051 บริษัทหลักทรัพย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน ์จ ากัด 

SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

008 บริษัทหลักทรัพย ์เอเซีย พลัส จ ากัด  
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 052 บริษัทหลักทรัพย ์จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากัด 

GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND)  LIMITED  

010 บริษัทหลักทรัพย ์เมอรร์ิล ลินซ ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 200 บริษัทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บริษัทหลักทรัพย ์กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 211 บริษัทหลักทรัพย ์ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 บริษัทหลักทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 213 บริษัทหลักทรัพย ์เอเชีย เวลท ์จ ากัด 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 
บริษัทหลักทรัพย ์โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน)  
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 
บริษัทหลักทรัพย ์เมอรช์ั่น พารท์เนอร ์ จ ากัด (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.  

015 บริษัทหลักทรัพย ์คิงสฟ์อรด์ จ ากัด (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 224 บริษัทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บริษัทหลักทรัพย ์ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 225 บริษัทหลักทรัพย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 บริษัทหลักทรัพย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด      
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 229 บริษัทหลักทรัพย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากัด 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 
บริษัทหลักทรัพย ์ทรีนีตี ้จ ากัด 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 
บริษัทหลักทรัพย ์โกลเบล็ก จ ากัด 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
บริษัทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จ ากัด 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

242 
บริษัทหลักทรัพยซ์ิตีค้อรป์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 
บริษัทหลักทรัพย ์ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY 
LIMITED 

244 บริษัทหลักทรัพย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากัด 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บริษัทหลักทรัพย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 247 บริษัทหลักทรัพย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากัด 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

029 บริษัทหลักทรัพย ์กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 248 บริษัทหลักทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด 

KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

030 บริษัทหลักทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 924 บริษัทหลักทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
SUB BROKER 

243 
บริษัทหลักทรัพย ์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย ์จ ากัด (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

256 
บริษัท วายแอลจี บูลเล่ียน แอนด ์ฟิวเจอรส์ จ ากัด 
CLASSIC AUSIRIS INVESTMENT ADVISORY SECURITIES COMPANY LIMITED 

245 ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 257 บริษัทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จูเลียส แบร ์จ ากัด 

SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED 
CUSTODIAN 

236 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 329 ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

301 
ธนาคารซิตีแ้บงก ์เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES 

330 
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้คอรป์อเรชั่น จ ากัด (เพื่อตราสารหน้ี) 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

302 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

334 
บริษัทหลักทรัพย ์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย ์จ ากัด (มหาชน) (คัสโตเดีย้น) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (ผู้รับฝากทรัพยสิ์น) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) 

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

304 
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอรป์อเรชั่น จ ากัด 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK 

337 
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  339 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (เพื่อรับฝากทรัพยสิ์น) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

308 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

340 
ธนาคารเจพีมอรแ์กน เชส (เพื่อค้าตราสารหน้ี) 
JP MORGAN CHASE BANK BANGKOK BRANCH (BOND TRADING) 

312 
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY 
LIMITED 

343 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

316 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) 
PUBLIC COMPANY LIMITED 

345 ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน)  
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

320 
ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพยสิ์น  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH 
- CUSTODY SERVICES   

425 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED   


