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เลขท่ีใบจอง ................................................ 
ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 181,250,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.80 บาท เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 1.4030331 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ 
วนัท่ีจองซือ้  22 กรกฎาคม 2564  23 กรกฎาคม 2564  27 กรกฎาคม 2564  29 กรกฎาคม 2564  30 กรกฎาคม 2564 

ข้อมูลผู้จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน (โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง) 
 

ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล ....................................................................................................... ................................... เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น                      
 บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย: บตัรประจ าตวัประชาชน เลขท่ี ..................................................  บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญัชาติไทย: สญัชาติ ............................  ใบต่างด้าว  หนงัสือเดินทาง เลขท่ี ................................... 
 นิติบุคคลสญัชาติไทย: เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี .............................................................  นิติบุคคลที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ: สญัชาติ ............................ เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี ........................................ 
ที่อยู่ให้เป็นไปตามที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นในวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2564 ซึ่งบริษัทได้รับจากบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. .................................................... 
โทรศพัท์ท่ีติดต่อได้ ...................................... โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ..................................... เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี ................................................... ประเภทของการหกัภาษี ณ ที่จ่าย:  ไม่หกัภาษี ณ ที่จ่าย  หกัภาษี ณ ที่จ่าย 
มีความประสงค์ขอจองซือ้และขอให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ดงันี ้ (กรุณาตรวจสอบสทิธิการจองซือ้ที่ระบุไว้ในใบรบัรองการจองซือ้หุ้น ซึง่ออกโดยบริษทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั) 

รายละเอียดการจองซือ้ ราคา (บาทต่อหุ้น) จ านวนหุ้น (หุ้น) จ านวนเงินท่ีช าระ (บาท) จ านวนเงินท่ีช าระ (ตัวอักษร) 

 จองซือ้น้อยกว่าสิทธิ 
0.80    

 จองซือ้ตามสิทธิทัง้จ านวน 

 จองซือ้เกินกว่าสิทธิ (ระบุเฉพาะส่วนเพิ่ม) 0.80    
รวม    

พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอช าระค่าจองซือ้จ านวนดงักล่าว โดย 
 เงินโอน เข้าบญัชีออมทรัพย ์เลขท่ี 100-892-1365  ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเพชรบุรีตดัใหม่ ชื่อบญัชี “บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เพื่อจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน” 
 เชค็  แคชเชียร์เชค็  ดร๊าฟท์ เลขท่ีเช็ค ....................................................................... วนัท่ี .............................................. ธนาคาร ...................... ................................... สาขา ........................................................ 
โดยสัง่จ่าย “บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เพื่อจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน” ลงวนัที่ไม่เกนิ 27 กรกฎาคม 2564 และสามารถเรียกเก็บเงินจากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัท าการถดัไปเท่านัน้ 
 

ในกรณีที่จ านวนเงินท่ีใช้ในการช าระค่าจองซือ้ ตัง้แต่ 100,000 บาทขึน้ไป โปรดระบุผู้ ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง  เพื่อผู้จองซือ้  เพื่อบุคคลอื่นโปรดระบุ ............................................................................................................. 
หมายเหต:ุ ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง หมายถึง บคุคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริง หรือมีอ านาจควบคมุการท าธุรกรรมของลกูค้า หรือบุคคลที่ลกูค้าท าธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้อ านาจควบคมุนติิบุคคล หรือผู้ที่มีการตกลงกนัทางกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 

หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นดงักล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงัต่อไปนี ้(ผู้จองซือ้โปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่านัน้) 
กรณีที่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์: 
 น าหุ้นเข้าบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ของตนเอง  โดยให้ออกหุ้นส าหรับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ ฝาก ” และด าเนินการให้บริษัท / บริษัทหลักทรัพย์  

ชื่อบริษัท ................................................................................... สมาชิกผู้ฝากเลขที่                         (โปรดระบุชื่อและหมายเลขสมาชิกผู้ฝากตามที่มีรายชื่อปรากฏด้านหลังใบจอง) น าหุ้นเข้าฝากไว้กับบริษัท ศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ ชื่อ ....................................................................................................... บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ เลขท่ี ........................................................ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กบั
บริษัทนัน้ (ชื่อผู้จองซือ้ต้องตรงกบัชื่อบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ มิฉะนัน้จะด าเนินการออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซือ้แทน) 

กรณีที่ไม่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์: 
 น าหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ โดยให้ออกหุ้นส าหรับหุ้นท่ีได้รับการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด” และน าหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด โดยเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) เพื่อข้าพเจ้า (การถอนเป็นใบหุ้นในภายหลัง ผู้จองซือ้ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ก าหนด) และผู้จองซือ้กรุณากรอก “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล)” และ “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” ตามที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด ทัง้นี ้หากปรากฏข้อบ่งชีว้่าผู้จองซือ้เป็นบุคคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA ผู้จองซือ้ยินยอมที่จะรับการจดัสรรหุ้นสามญัเป็นใบหุ้นแทน 

 ออกใบหุ้นในนามของข้าพเจ้า ส าหรับหุ้นท่ีได้รับการจดัสรร และส่งใบหุ้นให้กับข้าพเจ้าตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวัน
สิน้สุดระยะเวลาการจองซือ้หุ้น โดยข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามญัเพิ่มทนุดังกล่าวเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและขออนุญาตให้ท าการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

 

การคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ถ้ามี) 
ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับจดัสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจ านวนที่จองซือ้ ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ หรือคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบีย้ เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซือ้ 
และจดัส่งให้ตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุ้น ทัง้นี ้หากได้มีการจดัส่งเช็คขีดคร่อมดังกล่าวทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้รับเงินค่าจองซือ้คืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี ้ย หรือค่าเสียหายใดๆ และผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องเมื่อน าเช็คขีดคร่อมไปเรียกเก็บเงิน 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามจ านวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุนี ้แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจอง
ซือ้ที่ถกูต้องเรียบร้อยพร้อมช าระค่าจองซือ้ มาถึงบริษัทภายในระยะเวลาการจองซือ้ หรือเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้
ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่าหากข้าพเจ้าเข้าข่ายเป็นบุคคลที่หากได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวแล้วท าให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระท าการขัดต่อกฎหมายใดๆ หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์
ภายใต้กฎหมายไทย และ/หรือท าให้หรืออาจเป็นผลให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ให้ถือว่าข้าพเจ้าจะไม่มีสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้
ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทใช้หลักฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการแสดงตนและ/หรือการระบุตวัตนของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของข้าพเจ้าจากสถาบนัการเงิน (รวมถึงบริษัทหลกัทรัพย์ และ/หรือ 
นิติบุคคลอื่นใด) ที่ข้าพเจ้ามีการท าธุรกรรมทางการเงิน ทัง้นี ้เพื่อปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินท่ีเกี่ยวข้อง 
ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและสารสนเทศของบริษัทแล้ว และยินยอมผูกพันตามเอกสารดังกล่าว รวมทัง้ท่ีจะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าอีกด้วย 

   
ลงชื่อ .......................................................................................................... ผู้จองซือ้ 

 (........................................................................................................)  
หมายเหตุ: การลงทุนในหลักทรัพย์ย่อมมีความเส่ียง และผู้ลงทุนควรศึกษาและท าความเข้าใจข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน 

 

หลักฐานการรับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อความในส่วนนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง) 
 

วนัท่ีจองซือ้  22 กรกฎาคม 2564  23 กรกฎาคม 2564  27 กรกฎาคม 2564  29 กรกฎาคม 2564  30 กรกฎาคม 2564 เลขท่ีใบจอง ................................................ 
บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) ............................................................................... เพื่อจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) รวมจ านวน ............................................................. หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.80 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ ......................................................................... บาท 
โดยช าระเป็น  เงินโอน  เช็ค  แคชเชียร์เชค็  ดร๊าฟท์ เลขท่ีเช็ค ............................................................ วนัท่ี ...................................... ธนาคาร ................................................. สาขา ................................................. 
 น าหุ้นเข้าบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ของตนเอง ในนามของ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี                         บญัชซีือ้ขายหลกัทรัพย์เลขท่ี .................................................... 
 น าหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ในนามของ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อข้าพเจ้า 
 ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้ เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอ านาจ .............................................................. 

หมายเหต:ุ ผู้จองซือ้สามารถสอบถามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นและสิทธิการจองซือ้ หรือสอบถามขัน้ตอนการเปลี่ยนแปลงท่ีอยู่ท่ีให้ไว้ ได้ทางโทรศพัท์ 02-009-9999 (บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั) 

 



 
 

BROKER 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 

002 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 032 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสที จ ากดั (มหาชน) 

KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 034 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 038 บริษัทหลกัทรัพย์ เออซีี จ ากดั (มหาชน) 

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 048 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 050 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จ ากดั 

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซไีอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 051 บริษัทหลกัทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 

SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั 
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 052 บริษัทหลกัทรัพย์ จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั 

GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

010 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 200 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 211 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบีูเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 213 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากดั 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 221 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จ ากดั (มหาชน) 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บริษัทหลกัทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จ ากดั (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 224 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 229 บริษัทหลกัทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากดั 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 230 บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากดั 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณชิย์ จ ากดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 244 บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 247 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 248 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซมีิโก้ จ ากดั 

KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 924 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   

SUB-BROKER 
ผู้ฝากเลขท่ี 
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ชื่อบริษัท 

Company Name 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 

236 ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 243 บริษัทหลกัทรัพย์ เพื่อธรุกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตีค้อร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

257 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณชิย์ จูเลียส แบร์ จ ากดั 
SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED   

CUSTODIAN 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 

301 ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ. 
CITIBANK, N.A. 329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) เพือ่ผู้รับฝากทรัพย์สิน 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 330 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (เพื่อตราสารหนี)้ 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED – BOND 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) – ผู้รับฝากทรัพยสิ์น 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 334 บริษัทหลกัทรัพย์ เพื่อธรุกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 336 ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 

KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) เพือ่รับฝากทรัพย์สิน 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 339 ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 340 ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี)้ 

JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 ธนาคารไอซีบีซ ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 343 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพือ่รับฝากทรัพย์สิน 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH – CUSTODY SERVICES 425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพื่อลกูค้า) 

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED   

หมายเหต:ุ โปรดศึกษาข้อมลูเพิ่มเตมิได้ท่ี https://www.set.or.th/tsd/th/service/membership.html    Note: For more information, please visit https://www.set.or.th/tsd/en/service/membership.html 

https://www.set.or.th/tsd/th/service/membership.html%20/
https://www.set.or.th/tsd/en/service/membership.html

