ที่

MONO 010/58
วันที่ 5 มีนาคม 2558

เรื่อง

แจงกําหนดการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ MONO-W1

เรียน

กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ตามที่บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (MONO-W1) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบสําคัญแสดงสิทธิ MONO-W1”)
จํานวน 1,500,002,627 หนวย เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 มีกําหนดการ
ใชสิทธิในวันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของแตละปปฏิทิน ภายหลังจากวันที่
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (“วันกําหนดการใชสิทธิ”) โดยวันกําหนดการใชสิทธิครั้งที่ 2 คือ วันทําการสุดทายของ
เดือนมีนาคม 2558 ซึ่งจะตรงกับวันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย คือ วันที่ใบสําคัญ
แสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ป นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ บริษัทฯ
ไดจัดสรรหุนสามัญของบริษัทฯ ไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 ในจํานวนไมเกิน
1,540,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท โดยรายละเอียดเปนไปตามขอกําหนดวาดวยสิทธิและ
หนาที่ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี
จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MONO-W1)
ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ตามใบสําคัญแสดง
สิทธิ MONO-W1 สําหรับการใชสิทธิครั้งที่ 2 ดังตอไปนี้
1. วันกําหนดการใชสิทธิ
2. ระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสทิ ธิ
3. อัตราการใชสทิ ธิ
4. ราคาการใชสิทธิ
5. ตัวแทนรับแจงความจํานงในการใชสทิ ธิ
6. สถานที่ติดตอในการใชสิทธิ

: วันที่ 31 มีนาคม 2558
: ระหวางเวลา 8.30 น. – 15.30 น.
ของวันที่ 24-27 และ 30 มีนาคม 2558
: ใบสําคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 1 หนวย
ตอหุนสามัญ 1 หุน
: 2.50 บาท ตอหุน
: บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
: บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ฝายปฏิบัติการ ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ
191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
บุคคลที่ติดตอ : คุณไตรนพ กําเนิดกาญจน หรือ
คุณเบญจวรรณ ผาสุข
เบอรติดตอ : 0-2618-1140, 0-2618-1143

7. เอกสารที่ใชในการยื่นความจํานงการใชสิทธิ
7.1 ใบแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ MONO-W1 (“ใบแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ”) ที่ไดกรอกขอความ
ถูกตองชัดเจนและครบถวนทุกรายการพรอมลงนามโดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งสามารถขอรับแบบฟอรมไดที่
ตัวแทนรับแจงความจํานงในการใชสิทธิและบริษัทหลักทรัพยที่ทําหนาที่เปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย (Broker)
ของผู ถื อ ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ฯ หรื อ ดาวน โ หลดจากเว็ บ ไซด ข องบริ ษั ท ฯ ที่ http://www.mono.co.th ในหน า
“นักลงทุนสัมพันธ” ภายใตหัวขอ “ขอมูลผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ”
7.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนที่ระบุในใบแจงความจํานงการใชสิทธิ
ซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
7.3 หลักฐานประกอบการใชสิทธิ
1) บุคคลธรรมดา
: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรขาราชการ/สําเนา
สัญชาติไทย
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไมหมดอายุ พรอมสําเนาทะเบียน
บาน (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทําใหชื่อ/ชื่อสกุลไม
ตรงกับใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหแนบเอกสารที่ออกโดยหนวยงาน
ราชการ เชน ทะเบียนสมรส ใบหยา ใบแจงเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล
เปนตน) พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
2)

บุคคลธรรมดา
ที่มิใชสัญชาติไทย

: สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ พรอมลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง

3)

นิติบุคคลสัญชาติไทย : 3.1) สําเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชยออกใหไมเกิน 6
เดื อนก อนวั นกํ าหนดการใช สิ ทธิ ในครั้ งนั้ น ๆ พร อมลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และ
3.2) สําเนาเอกสารตามขอ 1) หรือ 2) (แลวแตกรณี) ของผูมี
อํานาจลงนามที่ไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองใน
เอกสารตามขอ 3.1)

4)

นิติบุคคลสัญชาติ
ที่มิใชสัญชาติไทย

: 4.1) สํ า เนาหนั ง สื อ สํ า คั ญ การจั ด ตั้ ง นิ ติ บุ ค คล และ/หรื อ
หนังสือรับรองของนิติบุคคล พรอมลงลายมือชื่อรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และ
4.2) สําเนาหนังสือเดินทางของผูมีอํานาจลงนามที่ไดลงลายมือ
ชื่อ รั บรองสํ า เนาเอกสารตามขอ 4.1) ที่ ยัง ไมห มดอายุ
พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง

เอกสารตามขอ 4.1) และ 4.2) ซึ่งผูมีอํานาจลงนามลง
ลายมื อ ชื่ อ รั บ รองสํ า เนาถู ก ต อ งแล ว จะต อ งได รั บ การ
รับรองลายมือชื่อโดย Notary Public และมีอายุไมเกิน 6
เดือนกอนวันกําหนดการใชสิทธิในครั้งนั้นๆ
7.4 เอกสารการชําระเงิน
8. สถานที่ขอรับแบบฟอรมใบแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
8.1 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
8.2 บริษัทหลักทรัพยที่ทําหนาที่เปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย (Broker) ของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
8.3 ดาวนโหลดจากเว็บไซดของบริษัทฯ ที่ http://www.mono.co.th ในหนา “นักลงทุนสัมพันธ” ภายใต
หัวขอ “ขอมูลผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ”
9. วิธีการชําระเงิน
9.1 ชําระเปนเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดในกรุงเทพมหานคร ภายในวันทํา
การถัดไป และขีดครอมเฉพาะสั่งจาย “บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อ
หลักทรัพย 2”
9.2 ชํ า ระโดยการโอนเงิ น เข า บั ญ ชี “บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย บั ว หลวง จํ า กั ด (มหาชน) เพื่ อ การจองซื้ อ
หลักทรัพย 2” พรอมนําสงสําเนาหลักฐานการโอนเงินใหแกตัวแทนรับแจงความจํานงในการใชสิทธิ
โดยมีรายละเอียดบัญชี “บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย 2” ดังนี้
ธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี
“บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย 2”
เลขที่บัญชี
101-8-81846-6
ประเภทบัญชี
สะสมทรัพย
สาขา
สํานักงานใหญ
ทั้งนี้การใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทฯหรือตัวแทนรับแจงความจํานงใน
การใชสิทธิเรียกเก็บเงินจํานวนดังกลาวไดแลวเทานั้น หากบริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจงความจํานงในการใชสิทธิไม
สามารถเรียกเก็บเงินไดไมวาในกรณีใด ๆ ที่มิไดเกิดจากความผิดของบริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจงความจํานงในการ
ใชสิทธิ บริษัทฯจะถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ แสดงเจตนายกเลิกการใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้นๆ
โดยบริษัทฯ และหรือตัวแทนรับแจงความจํานงในการใชสิทธิจะจัดสงใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ พรอมกับเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทที่เรียกเก็บเงินไมไดคืนใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ภายใน
14 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ ทั้งนี้ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ สามารถแจงความจํานงการใชสิทธิฯซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุนใหมไดในวันกําหนดการใชสิทธิในครั้งตอไป เวนแตการใชสิทธิครั้งนั้นจะเปนการใชสิทธิครั้งสุดทาย
ใหถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯนั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ บริษัทฯและตัวแทนรับแจงความจํานงในการใช
สิทธิฯจะไมรับผิดชอบในการใชสิทธิ จะไมรับผิดชอบตอดอกเบี้ย/หรือคาเสียหายอื่นใดไมวาในกรณีใดๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายซัง โด ลี)
ประธานเจาหนาที่บริหาร

เลขที่...................................................................

แบบฟอรมใบแจงความจํานงการใชสิทธิ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน สามัญเพิ่มทุนของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) หรือ “MONO-W1” ครั้งที่ 2
เรียน คณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

วันที่ยนื่ ความจํานง...................................................

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โมโนเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ”)
โปรดกรอกขอความในชองดานลางนี้ดวยตัวบรรจงใหครบถวนชัดเจน
ขาพเจา (โปรดระบุประเภทผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ)
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจําตัวประชาชน

 บุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว เลขที่ใบตางดาว/หนังสือเดินทาง .........................................................

 นิติบุคคลสัญชาติไทย

 นิติบุคคลสัญชาติตางดาว

เลขทะเบียนนิติบุคคล. ....................................................................................

เลขทะเบียนนิติบุคคล .........................................................................

ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล .................................................................................................................................................................................................................................. เพศ  ชาย  หญิง
ที่อยูที่สามารถติดตอไดทบี่ านเลขที่....................................หมูที่...................ตรอก/ซอย...........................................................................ถนน.........................................................................................................................
แขวง/ตําบล ....................................................................... เขต/อําเภอ ............................................................................ จังหวัด ........................................................รหัสไปรษณีย ........................................
โทรศัพท ........................................................................................................................... อีเมล ............................................................... สัญชาติ ................................ อาชีพ ..................................................................
วัน/เดือน/ป เกิด (ป ค.ศ.) .......................................... เลขประจําตัวผูเสียภาษี .......................................................................... ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จาย  ไมหักภาษี ณ ที่จาย  หักภาษี ณ ที่จาย
มีความประสงคที่จะใชสทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 จํานวน..............................................................................................................หนวย ในอัตราใช
สิทธิ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ ตอ 1 หุนสามัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้
กรณีถือเปนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
เลขที่ใบสําคัญแสดงสิทธิ
เลขที่เอกสาร
วันที่
เลขที่สมาชิก
จํานวนหุน
ราคาใชสิทธิ (บาทตอหุน) 2.50
รวมเปนเงินทั้งสิ้น (บาท)
หากขาพเจาไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามที่แสดงความประสงคขางตน ขาพเจาตกลงใหดําเนินการดังตอไปนี้: (ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเทานั้น โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองที่เลือก)
 ในกรณีที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย : ใหฝากหลักทรัพยตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรตามการใชสิทธินั้นไวในชื่อ “บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย)จํากัดเพื่อผูฝาก” และดําเนินการให
บริษัท………………....………………………........................................สมาชิกผูฝากเลขที่………………...........................นําหลักทรัพย เขาฝากไวกับบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย)จํากัด เพื่อเขาบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพยชื่อ...................................................................................................................เลขที่……………………………..……..…ซึ่งขาพเจามีอยูกับบริษทั นั้น (ชื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตองตรงกับชื่อบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพยมิฉะนั้นจะดําเนินการออกใบหุนสามัญตามจํานวนที่ไดรับจัดสรรตามการใชสิทธินั้นไวในนามของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิและจัดสงใบหุนที่ไดรับการจัดสรรตามการใชสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่
ระบุไวขางตน)
 ในกรณีที่ไมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย :
 ใหฝากใบหุนสามัญตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรตามการใชสิทธินั้นไวในชื่อ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุนเขาฝากไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด โดย
นําเขาบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขาพเจา (กรณีเลือกรับหุนเขาบัญชี 600 ในชองนี้ กรุณากรอก “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพยเฉพาะผูที่ประสงคนําหลักทรัพย
ฝากเขาบัญชีบริษัท ผูออกหลักทรัพย (Issuer Account) เทานั้น” เพื่อนําสงใหแกบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด “TSD” ดวย ในกรณีไมจัดทําเอกสารตามที่ TSD กําหนด จะ
ดําเนินการออกเปนใบหุนแทน)
 ใหออกใบหุนสามัญตามจํานวนที่ไดรับจัดสรรตามการใชสิทธินั้นไวในนามของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิและจัดสงใบหุนที่ไดรับการจัดสรรตามการใชสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวขางตน โดยขาพเจา
อาจไดรับใบหุนภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรับหุนเพิ่มทุนดังกลาวเปนหลักทรัพยจดทะเบียนและอนุญาตใหทําการซื้อขายไดในตลาดตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว
พรอมกันนี้ ขาพเจาขอสงเงินตามจํานวนในการใชสิทธิดังกลาวโดย
 เงินโอน เขาบัญชีเงินฝากชื่อ “ บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย 2 “ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ บัญชีสะสมทรัพยเลขที่ 101-8-81846-6
 เช็คบุคคล  แคชเชียรเช็ค  ดราฟท (ลงวันที่ไมเกินวันที่ 27 มีนาคม 2558 และยื่นพรอมเอกสารภายใน 27 มีนาคม 2558) เลขที่เช็ค......................................................วันที่.................................................
ธนาคาร................. ..........................................สาขา....................................................โดยสั่งจาย “ บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย 2 ” (ในกรณีที่สงคาใชสิทธิในการซื้อหุนเปนเช็ค
บุคคล แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท จะตองสามารถเรียกเก็บเงินไดในกรุงเทพมหานครภายในวันทําการถัดไป)
ขาพเจาขอรับรองและตกลงวาจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนและจะไมยกเลิกการใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนขางตนนี้ แตหากขาพเจาไมสงใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนที่ระบุไวขางตน
หรือไมกรอกรายละเอียดใบแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิใหครบถวน หรือไมปดอากรแสตมป (ถามี) หรือไมชําระเงินตามจํานวนในการใชสิทธิดังกลาวใหครบถวน หรือ ไมนําสําเนาใบนําฝาก (Pay in Slip) การชําระเงินตาม
จํานวนในการใชสิทธิดังกลาว มาถึงตัวแทนรับแจงความจํานงในการใชสิทธิของบริษัทภายในกําหนดระยะเวลาแจงความจํานงการใชสิทธิในแตละครั้ง ขาพเจายินยอมใหบริษัทดําเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขที่ระบุไวในขอกําหนด
สิทธิของ MONO-W1
ลงชื่อ ………………………………………............… ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
(…………………………………………...………)

หลักฐานการรับแบบฟอรมใบแจงความจํานงการใชสิทธิของ MONO-W1 (ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ โปรดกรอกขอความในสวนนี้ดวยตัวบรรจงใหครบถวนชัดเจน)
เลขที่………………….…………………………..

วันที่........................................................................

ขาพเจา .............................................................................ประสงคใชสทิ ธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน......................................หุน ในราคาหุนละ 2.50 บาท
รวมเปนเงิน...............................................................บาท (........................................................................................................................................................................................................................................บาท)
โดยชําระเปน  เงินโอน  เช็คบุคคล  แคชเชียรเช็ค  ดราฟท เลขที่เช็ค ............................................................................................วันที่.................................................................................
ธนาคาร ………..……………………………….. สาขา ……………………………………………………………..พรอมกันนี้ หากไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ขาพเจาตกลงใหบริษัทดําเนินการสงมอบหุนดังนี้




ฝากใบหุนในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” เลขที่สมาชิกผูฝาก.............................................บัญชีซื้อขายหลักทรัพยเลขที่ ...........................................................................
ฝากใบหุนในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” โดยเขาบัญชีของผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขาพเจา
ออกใบหุน
เจาหนาที่ผูรับมอบอํานาจ .......................................................

BROKER
ผูฝากเลขที่
Participant No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026

027
029

236
242

ชื่อบริษัท
Company Name

ผูฝากเลขที่
Participant No.

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

030
032
033
034
038
048

บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

200

บริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลินซ (ประเทศไทย) จํากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

211
213

บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย แอพเพิล เวลธ จํากัด (มหาชน)
APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย เคเคเทรด จํากัด
KKTRADE SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
LIMITED
บริษัทหลักทรัพย อารเอสบี โอเอสเค (ประเทศไทย)จํากัด (มหาชน)
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
LIMITED
บริษัทหลักทรัพย กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
SUB BROKER
ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED

221
224
225
229
230
244
247

ชื่อบริษัท
Company Name
บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด
FINANSA SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
LIMITED
บริษัทหลักทรัพย เออีซี จํากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย เอเชีย เวลท จํากัด
ASIA WEALTH COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย เมอรชั่น พารทเนอร จํากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY
LIMITED
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย แมคควอรี(ประเทศไทย) จํากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

248

บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

924

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY
LIMITED

243
245

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
301
302
303
304
305
308
312
316
320

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK N.A. (CUSTODY SERVICES)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (ผูรับฝากทรัพยสิน)
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY
ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮ แบงกิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION
LTD. BKK
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (เพื่อการชําระราคาหลักทรัพย)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพยสิน)
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY
LIMITED
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK
OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารดอยซแบงก เอจี สาขากรุงเทพฯ
DEUTSCHE BANK AG. BANGKOK BRANCH

328
329
330
334
336
337
339
340
343

324

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED

345

326

ธนาคารเดอะรอยัลแบงกออฟสกอตแลนด เอ็น.วี. สาขากรุงเทพ
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. BANGKOK BRANCH

410

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อผูรับฝากทรัพยสิน
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคารฮองกงและเซียงไฮแบงกิงคอรปอเรชันจํากัด (เพื่อตราสารหนี้) THE HONGKONG
AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD.
บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทิสโก จํากัด (เพื่อรับฝากทรัพยสิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN
ธนาคารเจพีมอรแกน เชส
JP MORGAN CHASE BANK
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพยสิน
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED –
CUSTODIAN
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) - เพื่อบริหารเงิน

