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วันที่ 21 กันยายน 2561 
เรื่อง       แจ้งกําหนดการใชส้ิทธิคร้ังสดุท้ายตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัครั้งที่ 4 และกําหนดวันห้ามซือ้   

         ขาย AQ-W4  
เรียน     ผูถ้ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด(มหาชน) ครั้งท่ี 4  

ตามที่ทางบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด(มหาชน) ได้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอคิว 
เอสเตท จํากัด (มหาชน) (AQ-W4) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจํานวน 42,656,849,667 หน่วย และมีกําหนดการใช้สิทธิได้ 1 ครั้ง เมื่อใบสําคัญแสดงสิทธิมี
อายุครบ 1 ปี ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม 2561  

บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญตามใบสาํคัญแสดงสิทธิคร้ังที่4( AQ-W4 )
ครั้งสุดท้ายดังน้ี 

1. วันที่บริษัทขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสั่งห้ามการซื้อขายใบสําคัญแสดงสิทธิ(ข้ึน
เครื่องหมาย SP)

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 – 31 ตุลาคม 2561

2. วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ
วันที่  10 ตุลาคม 2561  -  31 ตุลาคม 2561

3. ระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย
ตั้งแต่วันท่ี  16 ตุลาคม 2561 – 30 ตุลาคม 2561

4. วันกําหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย
วันที่ 31 ตุลาคม 2561

5. การสิ้นสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 4 ( AQ-W4)
เมื่อพ้นกําหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันท่ี 31ตุลาคม 2561  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
คร้ังที่ 4( AQ-W4) จะหมดอายุและส้ินสุดการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

6. อัตราและราคาการใช้สิทธิ
อัตรา 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคา 0.05 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ

7. เอกสารในการย่ืนความจํานง
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้อง

ปฏิบัติตามเง่ือนไขการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ โดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องปฏิบัติให้
ถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับเก่ียวกับการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญด้วย โดย
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ดําเนินการตามวิธีการชําระเงินและส่งเอกสารแสดงการชําระเงินที่เก่ียวข้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

7.1 ใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธซิื้อหุ้นสามญัทีไ่ด้กรอกขอ้ความถูกตอ้ง ชัดเจน และครบถ้วนแล้ว
ทุกรายการ (ใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธซิื้อหุ้นสามญัสามารถติดตอ่ขอรับไดท้ี่บริษัท) และ
ชําระเงินตามจาํนวนที่ระบุในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธโิดยชําระเป็น เช็ค หรือ ดราฟท์ ที่
สามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร โดยขีดครอ่ม สั่งจ่าย “บมจ. อคิว เอสเตท เพ่ือการ
จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุน”  เอกสารดังกล่าวสามารถดาวนโ์หลดได้จาก www.aqestate.com 
ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ / แบบแจ้งความจํานงการใช้สทิธิซื้อหุ้นสามญั(AQ-W4) 

7.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ระบุว่าผู้ถือมสีิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตามจํานวนที่ระบุอยู่ในแบบแสดงจํานงการใช้สิทธซิือ้หุ้นสามัญ 

7.3 ชําระเงินตามจาํนวนที่ใช้สิทธิตามที่ระบุในใบแจ้งความจํานงใช้สทิธิซือ้หุน้สามัญ โดยผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใชส้ิทธซิื้อหุ้นสามญัจะต้อง
ชําระเป็น เช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคําส่ังจ่ายเงินของธนาคารที่สามารถเรียกเก็บ
ได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วันทําการ นับจากวันที่กําหนดใชส้ทิธิคร้ังสุดท้าย ซึ่ง
จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 26 ตลุาคม 2561  โดย ขดีคร่อมสั่งจ่าย  
บมจ. เอควิ เอสเตท เพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทนุ   หรือ  
โอนเงนิสดเข้าบัญชเีงินฝากชื่อบัญช ี 
บมจ. เอควิ เอสเตท เพื่อการจองหุ้นซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน  ธนาคารกรุงเทพ สาขาศรีย่าน  
บัญชกีระแสรายวัน เลขท่ีบญัชี 110-3-10356-8 

7.4 หลักฐานประกอบการใช้สทิธิ พร้อมรับรองสาํเนาถูกต้องทกุฉบับ 
7.4.1 บุคคลสญัชาติไทย  สําเนาบัตรประชาชน 
7.4.2 บุคคลต่างด้าว  สําเนาหนังสือเดินทาง 
7.4.3 นิติบุคคลในประเทศ สําเนาหนังสือรับรองบริษัทและเอกสาร 

หลักฐานของผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อ 
7.4.4 นิติบุคคลต่างประเทศ สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย 

Notary Public และเอกสารหลักฐานของผู้มีอํานาจลง 
ลายมือชือ่ 

ทั้งนี ้บริษทัจะไม่รับการแสดงความจํานงใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษทัทางไปรษณย์ี 
และไม่รับชําระเงินค่าใชส้ิทธิซื้อหุ้นสามัญเป็นเงินสด  

8. สถานที่ตดิตอ่ขอใชส้ิทธิ
บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด(มหาชน)
เลขที่ 102 รมิคลองบางกะปิ อาคารเอคิว สแควร์ ชั้น 1
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
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โทรศัพท์ 0-2033-5519 
โทรสาร  0-2033-5567 
อีเมลล์ sarunrot@aqestate.com ติดตอ่ คุณสรญัรส แก้วเวียงชัย  

9. เง่ือนไขอื่น ๆ
9.1 บริษัทจะไมอ่อกหุ้นสามัญใหแ้ก่ผู้ใชส้ิทธิที่ไม่ใชส่ัญชาติไทย ซึ่งไดด้ําเนินการใช้สิทธิตาม

วิธีการใช้สิทธิจนทําให้สดัส่วนการถือหุ้นของคนที่ไม่ใช่สญัชาติไทยมีจํานวนสูงเกินกว่าร้อยละ 
49 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วของบริษัท ตามที่ระบุไว้ในขอ้บังคับฯ หรอืตาม
สัดส่วนท่ีอาจมกีารแก้ไขข้อบังคับในอนาคต 

9.2 หากข้อจํากัดการโอนดังกล่าวข้างต้นมีผลทําให้ผู้ถอืใบสําคัญแสดงสทิธิที่ไม่ใชส่ัญชาติไทยท่ีได้
ดําเนินการใชส้ทิธิตามวิธีการใช้สิทธิ ไม่สามารถใชส้ิทธิได้ตามจํานวนท่ีระบุในแบบแจ้งความจํา
นงการใช้สิทธซิื้อหุ้น  บริษัทขอสงวนสิทธิทีจ่ะคืนเงินส่วนที่เหลอื(ถ้ามี) ในส่วนที่ไม่สามารถใช้
สิทธิไดโ้ดยไม่มดีอกเบ้ียให้แก่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สญัชาติไทยดงักล่าวทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นบัจากวันกําหนดการใช้สทิธิในคร้ังน้ัน ๆ 

9.3 บริษัท จะดําเนินการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชส่ัญชาติ
ไทยตามลําดับการแจ้งความจํานงในการใชส้ิทธิที่ครบถ้วนสมบูรณต์ามที่กําหนดในการใชส้ิทธิ
ในแต่ละคร้ัง 

9.4 ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชส่ัญชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชย ไม่ว่าในรปูแบบใดจากบริษัท 
ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการใช้สทิธิได ้โดยมีสาเหตุมาจากข้อจํากัดเร่ืองสดัส่วนการถือครอง
หลักทรัพย์ของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชส่ัญชาติไทย 

ทั้งน้ี รายละเอยีดและเง่ือนไขอื่น ๆ โปรดดูจากข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผูอ้อกใบสําคัญ
แสดงสิทธิและผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด(มหาชน) ครั้งที่ 4 
(AQ-W4)  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

                (นายสุทัศน์ จันก่ิงทอง) (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน) 
กรรมการ               กรรมการ      



WARRANTS AQ-W4 เลขที่    .............................................................................................................. 
 

แบบแสดงความจาํนงในการใช้สิทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท เอคิว เอสเตทจาํกัด (มหาชน) หรือAQ-W4 
ครัง้สดุท้าย  วนักําหนดการใช้สิทธิ 31 ตลุาคม 2561 

วนัท่ีย่ืนความจํานงการใช้สิทธิ ............................. (16 ต.ค.2561-30 ต.ค.2561)         ทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเลขที ่..................................................... 

เรียน   คณะกรรมการ  บริษัท เอคิว เอสเตท  จํากดั (มหาชน)(“บริษัท”) 

 ข้าพเจ้า (โปรดระบปุระเภทผู้จองซือ้หุ้น) 

   บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขประจําตวับตัรประชาชน…………………………………………………………………………………….    บคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว เลขที่ใบต่างด้าว/หนงัสือเดินทาง   .................................. 

 นิติบุคคลสญัชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล     .................................................................................    นิติบคุคลสญัชาติต่างด้าว เลขทะเบียนนิติบุคคล   ........................................................  
ช่ือ  นาย  นาง นางสาว นิติบุคคล ................................................................... นามสกุล   ........................................................................................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด   ................................... เพศ   ................................................... สญัชาติ   .............................................. อาชีพ   ....................................................................................................................  
บ้านเลขที่   ........................................... หมู่ท่ี   .................................................. ตรอก/ซอย   .......................................... ถนน   .................................................. แขวง/ตําบล   ........................................ 
เขต/อําเภอ   ......................................... จังหวดั   ............................................... รหสัไปรษณีย์   ...................................... โทรศัพท์(บ้าน)   ....................................    โทรศพัท์(มือถือ)   ..................................  

ในฐานะผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ข้าพเจ้ามีความประสงค์ท่ีจะขอใช้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เอคิว เอสเตท จาํกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

จํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดง
สิทธิที่ขอใช้สิทธิ (หน่วย)

จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้ 
จากการขอใช้สิทธิ (หุ้น) 

อตัราการใช้สิทธิ 
ราคาใช้สิทธิ 
(บาทตอ่หุ้น) 

รวมเป็นเงินทัง้สิน้ (บาท) จํานวนเงิน (ตวัอกัษร) 

ใบสําคญัแสดงสิทธิ1 หน่วย ตอ่1หุ้นสามญั 0.05  

ทัง้นี ้ข้าพเจ้าได้สง่ใบสําคญัแสดงสิทธิและขอรับทอนใบสําคญัแสดงสิทธิ(ถ้ามี)กรณีเป็นการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายจะไมมี่การทอนใบสําคญัแสดงสิทธิ ดงันี ้
(1)   ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้ส่ง          เลขท่ี    ....................................................................................................        จํานวน      ...........................................................................      หน่วย 

    เลขท่ี      ...........................................................................................       จํานวน      ....................................................................     หน่วย 

    รวมจํานวน      ....................................................................     หน่วย 

(2)   จํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับทอน        ...........................................................................................      หน่วย (ถ้ามี) กรณีใช้สิทธิครัง้สดุท้ายจะไมมี่การทอนใบสําคญัแสดงสิทธิ 

หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นดงักล่าวแล้ว  ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนินการดงัต่อไปนี ้:  (ผู้จองซือ้โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึง่เท่านัน้)
“บริษัทขอสงวนสิทธิไม่นําฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ หากมีข้อบ่งชีว่้าท่านอาจเป็นบุคคลสหรัฐฯ และจะออกเป็นใบหลักทรัพย์แทน” 

 นําหุ้นเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของตนเอง : ให้ออกใบหุ้นตามจํานวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ "บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือผู้ฝาก" และดําเนินการให้................................. 

...................................................สมาชิกผู้ฝากเลขที่  นําหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั   เพ่ือเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ เลขท่ี  ……...........………....……… 

ช่ือ   ......................................................................................................................................................(ช่ือผู้จองซือ้หุ้นต้องเป็นช่ือเดียวกนักบัช่ือบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์เทา่นัน้)  

 นําหุ้นเข้าฝากบญัชีของผู้ออกหลกัทรพัย์ : ให้ออกใบหุ้นตามจํานวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั” และนําหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากดั โดยนําเข้าบญัชีของผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600(การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพย์ในภายหลงั ผู้จองซือ้หุ้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั กําหนดไว้) 

 รับเป็นใบหุ้น : ให้ออกใบหุ้นตามจํานวนที่ได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในชื่อของข้าพเจ้า และจดัส่งใบหุ้นให้ข้าพเจ้าตามช่ือท่ีอยู่ที่ระบไุว้ในแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดย
ข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัทดําเนินการใดๆ เพ่ือทําให้สามารถจดัทําใบหุ้น และส่งมอบใบหุ้นแก่ข้าพเจ้าโดยเร็ว แต่ไมเ่กิน 15 วนัทําการ นบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิ ซึ่งข้าพเจ้าตกลงว่า ข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้น
หลงัจากท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รับหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน และอนญุาตให้ทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

พร้อมกนันีข้้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองหุ้นสามญัดงักลา่วโดย 

 เงินโอน  เข้าบญัชีเงินฝากช่ือ “บมจ.เอคิว เอสเตท  เพ่ือการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ” เลขที่บญัชี 110-3-10356-8  บญัชี กระแสรายวนั ธนาคาร กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) สาขาศรียา่น

 เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค)  เช็คบคุคล  ดราฟต์(เรียกเก็บได้ทัว่ราชอาณาจกัร) 
เลขท่ีเช็ค   ........................................................   วนัที่   .....................................................................   ธนาคาร   ...............................................................................   สาขา   ...................................................... 
โดยสัง่จ่าย  “บมจ.เอคิว เอสเตท  เพ่ือการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ”  
(กรณีเป็นเช็ค ดราฟต์ ตัว๋แลกเงินหรือคําสัง่จ่ายเงินของธนาคารจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วนัทําการนบัจากวนัใช้สิทธิแต่ละครัง้) 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงวา่จะซือ้หุ้นสามญัจํานวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการท่ีได้แสดงไว้ข้างต้นนี ้  แต่หากข้าพเจ้าไมส่่งแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทท่ีได้กรอกรายละเอียด
ครบถ้วนเรียบร้อยพร้อมชําระเงินค่าจองซือ้หุ้นมายงับริษัทภายในระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ หรือ เช็ค/  แคชเชียร์เช็ค/ ดราฟต์ ไมผ่่านการเรียกเก็บเงินจากธนาคาร   ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไมป่ระสงค์ใช้
สิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 

  ลงช่ือ   ...........................................................................................     ผู้จองซือ้หุ้นสามญั 

  (.................................................................................) 

วนัท่ี   ............................................................................... เลขท่ี   ................................................................................ 
บริษัท เอคิว เอสเตท จาํกัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ช่ือตามใบจอง)     .............................................................................................................................................................................................. 

ทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเลขท่ี   ...................................................   ในการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน   .................................................................   หุ้น   ราคาหุ้นละ    0.05       บาท  
เป็นจํานวนเงินรวม    ............................................   บาท        และมีใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถ้ามี)  จํานวน      .................................หน่วย 

    โดยชําระเป็น  เงินโอน  แคชเชียร์เช็ค  เชค็บคุคล   ดร๊าฟท์
เลขท่ีเช็ค   ........................................................   ลงวนัที่   ...................................................................   ธนาคาร   ................................................................................   สาขา   ........................................................ 
ผู้จองซือ้ต้องการให้ดําเนินการสง่มอบหุ้นสามญัดงันี ้

 นําหุ้นเข้าฝากบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของผู้จองซือ้ ท่ีมีอยูก่บับริษัทซึ่งมีเลขท่ีสมาชิกผู้ฝากเลขที่   ..........................................................   บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์เลขที่ ................................................................... 

 ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั” โดยเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600”

 ออกใบหุ้นในนามผู้จองซือ้
เจ้าหน้าที่ผู้ รับมอบอํานาจ   .............................................................................................. 

หลักฐานการรับแบบแสดงความจํานงในการใช้สทิธิของ AQ-W4 (ผู้จองซือ้โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน) 
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BROKER
ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name
002 บริษทัหลกัทรัพยทิ์สโก ้จาํกดั  032 บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
003 บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จาํกดั  (มหาชน) 034 บริษทัหลกัทรัพยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
004 บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั  038 บริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน)

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
005 บริษทัหลกัทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 048 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จาํกดั (มหาชน)

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
006 บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั  (มหาชน) 050 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเอสแอล จาํกดั 

PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
007 บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั 051 บริษทัหลกัทรัพย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จาํกดั

CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
008 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จาํกดั 052 บริษทัหลกัทรัพย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จาํกดั 

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND)  LIMITED 
010 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ริล ลินช ์(ประเทศไทย) จาํกดั  200 บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
011 บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 211 บริษทัหลกัทรัพย ์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จาํกดั

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD.
013 บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 213 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.
014 บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 221 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์  จาํกดั (มหาชน)

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.
015 บริษทัหลกัทรัพย ์แอพเพิล เวลธ์ จาํกดั 224 บริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวง จาํกดั (มหาชน)

APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED
016 บริษทัหลกัทรัพยธ์นชาต จาํกดั  (มหาชน) 225 บริษทัหลกัทรัพยซี์ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED             CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
019 บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั     229 บริษทัหลกัทรัพย ์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จาํกดั

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED  JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED   
022 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิต้ี จาํกดั 230 บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบลก็ จาํกดั

TRINITY SECURITIES CO.,LTD. GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
023 บริษทัหลกัทรัพยไ์ทยพาณิชย ์จาํกดั 244 บริษทัหลกัทรัพย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จาํกดั

SCB SECURITIES CO.,LTD. MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
026 บริษทัหลกัทรัพยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั  (มหาชน)     247 บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จาํกดั

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD.
027 บริษทัหลกัทรัพย ์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 248 บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
029 บริษทัหลกัทรัพยก์รุงศรี จาํกดั (มหาชน) 924 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน)

KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
030 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จาํกดั (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 ้จาํกดั (มหาชน) 243 บริษทัหลกัทรัพย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน)

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
242 บริษทัหลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จาํกดั 245 ธนาคารธนชาต จาํกดั (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 จาํกดั (มหาชน) 

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 330 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (เพ่ือตราสารหน้ี)

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
303 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) - ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 334 บริษทัหลกัทรัพย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) (คสัโตเด้ียน)

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
304 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ ้แบงก้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 336 ธนาคารเกียรตินาคิน 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) (เพ่ือรับฝากทรัพยสิ์น)

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพ่ือคา้ตราสารหน้ี)

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED
320 ธนาคารดอยซ์แบงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพ่ือรับฝากทรัพยสิ์น 345 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES  THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 425 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) (เพ่ือลูกคา้)

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

ข้อมูล ณ วนัที่ 15 มิถุนายน 2561
สําหรับการจองซ้ือหุ้น

รายช่ือสมาชิกผู้ฝากหลกัทรัพย์ 
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