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No. DCC 019/2021                      March 1, 2021 

 

Subject:  Notification of the schedule to the last Exercise of the warrants to purchase the 

                Ordinary Shares in Dynasty Ceramic Public Company Limited No.1 (DCC-W1) 

 

Attention:  The Warrant Holders to purchase common shares of Dynasty Ceramic Public  

         Company Limited No.1 (DCC-W1) 

 

Attachment: 1. Form for the notification of the intention to exercise the Warrants of   

                           Dynasty Ceramic Public Company Limited No.1 (DCC-W1) 

                               2. Bill Payment Pay-in Slip 

 
As Dynasty Ceramic Public Company Limited (“the company”) has allocated warrants 

No.1 (DCC-W1) to existing shareholders in accordance with the resolution of the Annual 

General Meeting of Shareholders for the year 2018 on 24 April, 2018 as the number of warrants 

2,611,197,583 units. 3-year The exercise date (1 time per year) are 8 May, 2019, 8 May 2020, 

and the last exercise date is the date on which the warrant has 3 years from the date of issuance, 

7 May, 2021. ( If the First Exercise Date falls on a non-business day of the SET, then, the 

exercise of the Warrant shall be made on the last business day preceding such First Exercise 

Date.) 

The Company would like to notify the details for the last exercise of DCC-W1 as 

follows: 

 

1. Exercise Ratio and Price 

1 unit of warrant exercised to purchase 1 new ordinary share at the price of 1.15 baht per 

share. 

 

2. Period 

2.1 Last Exercise Date   May 7, 2021 

2.2 Last Trading Day of  DCC-W1  April 8, 2021 

2.3 Period for the Suspension of Trading 

     DCC-W1 (posting of SP sign)            April 9, 2021 until May 7, 2021 

2.4 Closing Date of Register for DCC-W1 April 16, 2021 until May 7,2021 

2.5 Submission Period    April 22, 2021 until May 6,2021, 

(Last Exercise) between 09:00 hrs to 15:30 hrs  

(receiving documents only on business 

days). 
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2.6 The expiry of DCC-W1 From May 8, 2021 onward Upon expiry 

of the Last exercise date on May 7, 2021, 

DCC-W1 will be deemed to be expired 

and also will duly cease to be considered 

as listed securities in SET  

 
3. Contact Place for Exercise Warrants 

GLOBLEX SECURITIES CO., LTD. 

Operation Services 87/2 CRC Tower, All Seasons Place, 8th, 12th Floor, Wireless Road, Lumpini, 

Pathumwan, Bangkok 10330 

Tel. (66) 0-2672-5999 Ext 2521 and 2525 Fax. (66) 0-2672-5929 

4. Process for Exercise 

The warrantholders may obtain the exercise notice for exercise his/her rights to purchase 

ordinary shares from the Agent at the contact place for exercise as per Clause 3 during each 

notification period to exercise the Warrants or download such form from the Company’s 

website www.dynastyceramic.com/publications and proceed in the followings: 
4.1 Exercise notice: The warrantholder shall submit the duly completed exercise notice 

signed by the warrantholders. If the warrantholder is a juristic person, it shall be signed by the 

authorized person with the company’s seal being affixed (if any). 

4.2 Identity documents: the warrantholder shall submit the identity document in each 

case as follows: 

4.2.1 Thai natural person: A certified true copy of the valid Identification Card 

or the house registration with identification numbers of 13 digits or any Civil Servant 

Identification Card with identification numbers of 13 digits (in event that the 

warrantholders had change their name and/or surname and whose names do not match 

with the Warrants or the substitute of the Warrants, in this regard the copies of 

documents issued by government authority is required, for example, certificate for 

change of name/last name). If the subscriber is an immature person, the consent letter 

of father or mother of guardian (as the case may be) together with a certified true copy 

of the identification card of the said person and a certified true copy of the house 

registration containing the subscriber's name are also required. 

4.2.2 Foreign natural person: A certified true copy of the passport or the 

foreigner certificate that is not expired. 

4.2.3 Thai juristic person: A certified true copy of the Company’s Affidavit 

certified by the registrar of the Ministry of Commerce not more than 6 months prior to 

each notification period to exercise the Warrants, certified by the authorized director(s) 

of such juristic person and affixed with the seal of the juristic person (if any) together 

with a certified true copy of the valid identification card or the passport (as the case 

may be) of the duly authorized director(s). 

4.2.4 Foreign juristic person: A certified true copy of the certificate of 

establishment, the memorandum of association and the Company’s affidavit, issued not 

more than 12 months prior to each notification period to Exercise the Warrants, certified 

by the authorized director(s) of such juristic person and affixed with the seal of the 

juristic person (if any), together with a certified true copy of alien certificate or passport 

(as the case may be) of such authorized director(s) of such juristic persons. Copies of 

documents referred to above which were certified true and correct shall be notarized by 

the notary public and legalized by Thai embassy or Thai Consular in the country where 

the documents as such were prepared or certified true and correct. The notarization and 
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legalization as such shall be done within 12 months prior to each notification period for 

exercise of Warrants. 

4.3 The Warrants or substitute of the Warrants: The Warrantholders have to deliver the 

Warrants or the substitute of the Warrants to the Company according to the number as specified 

in exercise notice. 

4.3.1 In case that the warrantholders have the physical warrants certificate in 

his/her possession (scrip), then the warrantholders can immediately notify their 

intentions for exercising Warrants. 

4.3.2 In case that the Warrants are in the Scripless system, the warrantholders 

who wish to exercise their right shall notify their intentions and file the application form 

for withdrawal of the warrant certificates or issuance of the certificate representing the 

Warrants in the form prescribed by TSD according to the following procedures: 

▪ In the event that the warrantholders have securities trading account and deposit 

the Warrants in such account with TSD for the depositor. The warrantholders 

who wish to exercise the Warrants shall notify their intentions and file the 

application form for withdrawal of the Warrants or issuance of the substitute of 

the Warrants in the form prescribed by the SET to the securities companies 

acting as their brokerage. The securities company will then notify TSD to 

request for withdrawal of the Warrants from account with “TSD for the 

depositor”. In this connection, the TSD will then issue the substitute of the 

Warrants to be used as evidences for exercising of Warrants to purchase the 

ordinary shares. 

▪ In the event that the warrantholders have no securities trading account but 

deposit the Warrants with the TSD, member no. 600. The warrantholders who 

wish to exercise the Warrants have to notify their intentions and file the 

application form for withdrawal of the Warrants and issuance of the substitute 

of the Warrants in the form prescribed by the SET. This notification is made to 

TSD for withdrawal of the Warrants from the account of the securities company 

account, member no. 600. In this connection, the TSD will then issue the 

substitute of the Warrants to be used as evidences for exercising of Warrants to 

purchase the ordinary shares. 

5. Payment of ordinary shares 

The warrantholders wishing to exercise Warrants to purchase for ordinary shares must make 

the payment for ordinary shares in full according to the exercised amount specified in the 

exercise notice at one time within the notification period for exercising Warrants and shall not 

be later than each exercise date, provided that the warrantholders must follow one of the 

following means: 

 5.1 In case of payment by cash transfer, cheque, cashier cheque, bank draft at the 

bank’s office 

The warrant holders must pay the full amount of the ordinary shares once the exercise amount 

specified in the notification of intention to exercise at the date of notification of each exercise 

intention. By transferring money to the bank account, “Globlex Securities Company Limited 

for subscription”, account number 155-3-00030-1, current account, Siam Commercial Bank 

Public Company Limited, All seasons place branch only. The warrant holders who transfer 

money to the above bank account, which requires the use of a Bill Payment Pay-In slip from 

the company website www.dynastyceramic.com/ publications and must specify the name, 

surname and phone number that can be contacted on the Bill payment Pay-In slip. If paying in 
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cheque, cashier cheque or draft must be deposited before 12.00 hrs. of the 2 business days 

before each exercise date. The cheque, cashier cheque or draft must be able to be collected 

from the clearing house in Bangkok within 1 working day only.(in case of payment at the 

bank’s office, the warrant holders will be responsible for the bank’s fee themselves..  

5.2 In case of payment via electronic channels of Siam Commercial Bank Public 

Company Limited 

The warrant holders must pay the full amount of the ordinary shares once the exercise amount 

specified in the notification of intention to exercise at the date of notification in each exercise 

intention. Payment through electronic channels of Siam Commercial Bank Public Company 

Limited, such as ATM, INTERNET or APPLICATION by choosing to pay for goods and 

services, Enter code of Globlex Securities Co.,Ltd.is 1553000301. Reference number 1 is the 

Telephone number. Reference number 2 is the Identification card number or Passport number, 

and enter the payment amount. However, the payment slip must be printed (Pay-in slip) to be 

attached to the booking document and must specify the name, surname and telephone number 

that can be contacted in Payment confirmation. (payment via electronic channels will not have 

a bank fee). 

5.3  Please send the evidence of payment of exercise price to purchase ordinary shares 

together with other supporting documents as per Clause 3 to the Agent  at the contact place for 

exercise Warrants as per Clause 4 
 

5.4 The exercise of Warrants is deemed complete upon the full collection of payment by 

the Company. If the Company is unable to collect the payment in any cases which are not the 

fault of the Company, the Company is entitled to treat that such warrantholders have given up 

his/her right to subscribe the newly issued ordinary shares under the Warrants. In this regard, 

the Company shall individually inform the warrantholders to pick up the Warrants or the 

substitute of the Warrants together with such personal cheque, cashier cheque or draft within 

14 days from each exercise date without any interest. However, warrantholders can notify their 

intention to exercise such Warrants on the next exercise date, except for the last exercise date 

on which the rights to exercise the Warrants become expired without being exercised and the 

Company shall not be held liable for any interests or compensations arisen therefore in any 

way whatsoever. 
 

5.5 The warrantholders shall be responsible for the cost of stamp duty and/or any tax 

incurred in connection with the exercise of Warrants. The warrantholders shall also comply 

with all relevant regulations or laws. 

 
Please be informed accordingly. 

 

                                                                                                                                                           Respectfully yours,  

                                                                                            Dynasty Ceramic Public Company Limited 

          
 

                 (Mr.Maruth  Saengsastra) 

                                           Chief executive Officer 

 

Secretary Office 

Tel. 02-2769275-80 Ext. 403  



 
 

 
 

  
แบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของ บริษัท  ไดนาสตีเ้ซรามิค จ ากัด (มหาชน) (DCC-W1) 

ครัง้ท่ี  วนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิ   

วนัท่ียื่นควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิ  ทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเลขท่ี   
     

เรียน คณะกรรมการ บริษัท  ไดนาสตีเ้ซรามิค จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)    
ขำ้พเจำ้ (โปรดระบปุระเภทผูจ้องซือ้หุน้)     

 บคุคลธรรมดำสญัชำติไทย เลขประจ ำตวัประชำชน - - - -   บคุคลธรรมดำสญัชำติต่ำงดำ้วเลขท่ีใบต่ำงดำ้ว/หนงัสอืเดินทำง  

 นิติบคุคลสญัชำติไทย เลขทะเบยีนนิติบุคคล   นิติบคุคลสญัชำติต่ำงดำ้ว เลขทะเบยีนนิติบคุคล  

ชื่อ  นำย  นำง  นำงสำว  นิติบคุคล                                                                                                                  นำมสกลุ  

วนั/เดือน/ปีเกิด  เพศ  สญัชำติ      อำชีพ  

บำ้นเลขที่  หมู่ที่  ตรอก/ซอย      ถนน  แขวง/ต ำบล  

เขต/อ ำเภอ  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์   โทรศพัท ์(บำ้น)  โทรศพัท ์(มือถือ)  

ในฐำนะผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบริษัท ขำ้พเจำ้มีควำมประสงคท์ี่จะขอใชส้ทิธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญัของบริษัท  ไดนาสตีเ้ซรามิค จ ากัด (มหาชน) ตำมรำยละเอียดต่อไปนี ้

จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดง
สิทธิท่ีขอใชส้ิทธิ (หน่วย) 

จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีได ้
จำกกำรขอใชส้ิทธิ (หุน้) 

อตัรำกำรใชส้ิทธิ 
รำคำใชส้ิทธิ 
(บำทต่อหุน้) 

รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 
(บำท) 

จ ำนวนเงิน (ตวัอกัษร) 

  ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย ต่อ หุน้สำมญั 1 หุน้ 1.15   

ขำ้พเจำ้ไดส้ง่มอบใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สำมญั หรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ และขอรบัทอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ(ถำ้มี) ดงันี ้ 

ใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ทีส่่งมอบ จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิทีข่อรับทอน (ถ้ามี) 
(หน่วย) เลขที่ จ านวน (หน่วย) 

    
วิธีกำรรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิสว่นท่ีขอรบัทอน (ถำ้มี) 

 ใหอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนท่ีขอรบัทอนไวใ้นชื่อ “บริษัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผูฝ้ำก” และด ำเนินกำรใหบ้ริษัท  

สมำชิกผูฝ้ำกเลขท่ี  น ำใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้ฝำกเขำ้ฝำกไวก้บั บริษัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อเขำ้บญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัย ์เลขท่ี  

ซึ่งขำ้พเจำ้มีอยู่กบับริษัทนัน้   
 ใหอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ขอรบัทอนไวใ้นชื่อ “บริษัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั” และน ำหุน้เขำ้ฝำกไวก้บั บริษัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั โดยน ำเขำ้บญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชิก

เลขท่ี 600 (กำรถอนเป็นใบหลกัทรพัยใ์นภำยหลงั ผูจ้องซือ้จะตอ้งเสยีค่ำธรรมเนียมตำมที่ บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ก ำหนดไว)้ 
 ใหอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมจ ำนวนท่ีขอรบัทอนไวใ้นชื่อของขำ้พเจำ้ และจดัสง่ใบส ำคญัแสดงสทิธิใหข้ำ้พเจำ้ตำมชื่อที่อยู่ที่ระบไุวข้ำ้งตน้ทำงไปรษณียล์งทะเบยีน 

หำกขำ้พเจำ้ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ดงักลำ่วแลว้ ขำ้พเจำ้ตกลงใหด้ ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้: (ผูจ้องซือ้โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่ำนัน้) 
 น ำหุน้เขำ้บญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องตนเอง : ใหอ้อกใบหุน้ตำมจ ำนวนท่ีไดร้บักำรจดัสรรไวใ้นชื่อ “บริษัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผูฝ้ำก” และด ำเนินกำรใหบ้ริษัท  

สมำชิกผูฝ้ำกเลขท่ี  น ำหุน้เขำ้ฝำกไวก้บั บริษัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อเขำ้บญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัย ์เลขท่ี  

ชื่อ  (ชื่อผูจ้องซือ้หุน้ตอ้งเป็นชื่อเดียวกนักบัชื่อบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยเ์ท่ำนัน้) 

 น ำหุน้เขำ้ฝำกบญัชีของผูอ้อกหลกัทรพัย ์: ใหอ้อกใบหุน้ตำมจ ำนวนท่ีไดร้บักำรจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บริษัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั” และน ำหุน้เขำ้ฝำกไวก้บั บริษัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั โดย
น ำเขำ้บญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชิกเลขท่ี 600 (กำรถอนเป็นใบหลกัทรพัยใ์นภำยหลงั ผูจ้องซือ้จะตอ้งเสยีค่ำธรรมเนียมตำมที่ บริษัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ก ำหนดไว)้ 

 รบัเป็นใบหุน้ : ใหอ้อกใบหุน้ตำมจ ำนวนท่ีไดร้บักำรจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อของขำ้พเจำ้ และจดัสง่ใบหุน้ใหข้ำ้พเจำ้ตำมชื่อที่อยู่ที่ระบไุวข้ำ้งตน้ทำงไปรษณียล์งทะเบยีน โดยขำ้พเจำ้ยินดีมอบหมำยใหบ้ริษัทด ำเนินกำรใดๆ เพื่อท ำให้
สำมำรถจดัท ำใบหุน้ และสง่มอบใบหุน้แก่ขำ้พเจำ้โดยเร็ว แต่ไม่เกิน 15 วนัท ำกำร นบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิ ซึ่งขำ้พเจำ้ตกลงว่ำ ขำ้พเจำ้อำจไดร้บัใบหุน้หลงัจำกที่ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยรบัหลกัทรัพยข์องบริษัทเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและอนญุำตใหท้ ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย    พรอ้มกนันีข้ำ้พเจำ้ขอสง่เงินค่ำจองซือ้หุน้สำมญัดงักลำ่วโดย 

 เงินโอนเขำ้บญัชี โดยสั่งจ่ำย “บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ำกดั เพื่อกำรจองซือ้” เลขท่ีบญัชี 155-3-00030-1 ประเภทบญัชีกระแสรำยวนั  ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) สำขำออลซีซั่นส ์เพลส 
 
  

กรณีที่จ  ำนวนเงินท่ีจะใชใ้นกำรช ำระค่ำจองซือ้ ตัง้แต่ 700,000 บำท ขึน้ไป โปรดระบ ุผูไ้ดร้บัผลประโยชนท์ี่แทจ้ริง ตำมประเภทของผูจ้องซือ้ 

ในกรณีที่ผูจ้องซือ้เป็นบคุคลธรรมดำ      ตนเอง                บคุคลอื่น โปรดระบ ุ......................................................................      ในกรณีผูจ้องซือ้เป็นนิติบคุคล โปรดระบ ุ.................................................................... 

ขำ้พเจำ้ขอรบัรองและตกลงว่ำจะซือ้หุน้สำมญัจ ำนวนดงักล่ำว และจะไม่ยกเลิกรำยกำรท่ีไดแ้สดงไวข้ำ้งตน้นี ้ แต่หำกขำ้พเจำ้ไม่ส่งแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัของบรษัิทท่ีไดก้รอกรำยละเอียดครบถว้นเรียบรอ้ยพรอ้มช ำระเงินค่ำจอง
ซือ้หุน้มำยงับรษัิทภำยในระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ หรือ เช็ค/แคชเชียรเ์ช็ค/ดร๊ำฟท ์ท่ีไม่ผ่ำนกำรเรียกเก็บเงินจำกธนำคำร ใหถื้อว่ำขำ้พเจำ้แสดงเจตนำไม่ประสงคใ์ชส้ิทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญัของบรษัิท 

ลงชื่อ  ผูต้รวจรบักำรจองซือ้ ลงชื่อ  ผูจ้องซือ้หุน้สำมญั 

(  ) (  ) 
      

 

หลักฐานการใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามัญ บริษัท  ไดนาสตีเ้ซรามคิ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) - โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วย 
วนัท่ี    เลขท่ี   

บริษัท หลกัทรพัยโ์กลเบลก็ จ ำกดั  ไดร้บัเงินจำก  (ชื่อตำมใบจอง) 

ทะเบยีนผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสทิธิเลขท่ี  ในกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน  หุน้  รำคำหุน้ละ 1.15 บำท 

เป็นจ ำนวนเงินรวม  บำท  และมีใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ขอรบัทอน (ถำ้มี)  จ ำนวน  หน่วย 

            

โดยช ำระเป็น           เงินโอน     ลงวนัท่ี............................  ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั(มหำชน) 
ผูจ้องซือ้ตอ้งกำรใหด้ ำเนินกำรสง่มอบหุน้สำมญัดงันี ้

น ำหุน้เขำ้ฝำกบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องผูจ้องซือ้ ที่มีอยู่กบับริษัทซึ่งมีเลขท่ีสมำชิกผูฝ้ำกเลขท่ี  
บญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัย์
เลขท่ี  

ออกใบหุน้ในนำม “บริษัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั” โดยเขำ้บญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชิกเลขท่ี 600”  
ออกใบหุน้ในนำมผูจ้องซือ้                             เจำ้หนำ้ที่ผูร้บัมอบอ ำนำจ  

เลขที่

............................... 



 
 

 
 

 
BROKER 

ผู้ฝากเลขท่ีParticipant 
No. 

ช่ือบริษัท 
Company Name 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษัท 
Company Name 

002 บรษัิทหลกัทรพัยท์ิสโก ้จ ำกดั  
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

030 บรษัิทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บรษัิทหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

032 บรษัิทหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

004 บรษัิทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

034 บรษัิทหลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บรษัิทหลกัทรพัย ์ซีไอเอ็มบี อินเตอรเ์นชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
CIMB SECURITIES INTERNATIONAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

038 บรษัิทหลกัทรพัย ์เออีซี จ  ำกัด (มหำชน)  
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บรษัิทหลกัทรพัย ์ภัทร จ ำกดั (มหำชน)  
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 บรษัิทหลกัทรพัย ์ไอรำ่ จ ำกัด (มหำชน) 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 บรษัิทหลกัทรพัย ์ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

050 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ำกดั 
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย พลสั จ ำกดั (มหำชน) 
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

051 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน ์จ  ำกัด 
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

010 บรษัิทหลกัทรพัย ์เมอรร์ิล ลนิช ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

200 บรษัิทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บรษัิทหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 บรษัิทหลกัทรพัย ์ยบูีเอส (ประเทศไทย) จ ำกัด 
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 บรษัิทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ  ำกดั  
ASIA WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

014 บรษัิทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จ ำกดั (มหำชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 บรษัิทหลกัทรพัย ์เมอรช์ั่น พำรท์เนอร ์จ  ำกดั (มหำชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED 

015 บรษัิทหลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จ  ำกัด (มหำชน) 
KINGSFORD  SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

224 บรษัิทหลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ำกดั (มหำชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บรษัิทหลกัทรพัยธ์นชำต จ ำกดั (มหำชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

225 บรษัิทหลกัทรพัยซ์ี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 บรษัิทหลกัทรพัยห์ยวนตำ้ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

229 บรษัิทหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ำกดั 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรนีิตี ้จ  ำกัด 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 บรษัิทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จ ำกัด 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
 

บรษัิทหลกัทรพัยไ์ทยพำณิชย ์จ ำกดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

244 บรษัิทหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ำกัด 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บรษัิทหลกัทรพัยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

247 บรษัิทหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บรษัิทหลกัทรพัย ์ อำรเ์อชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 บรษัิทหลกัทรพัย ์เคที ซีมิโก ้จ ำกัด 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บรษัิทหลกัทรพัยก์รุงศรี จ ำกดั (มหำชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

SUB-BROKER 

236 ธนำคำร ทิสโก ้จ  ำกดั (มหำชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 บรษัิทหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บรษัิทหลกัทรพัย ์ซิตีคอ้รป์ (ประเทศไทย) จ  ำกดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245 ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 

301 ธนำคำรซิตีแ้บงก ์เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES 

328 ธนำคำรกรุงศรอียธุยำ จ ำกดั (มหำชน)  
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ  ำกดั (มหำชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

329 ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน) เพื่อผูร้บัฝำกทรพัยส์นิ 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

303 ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) - ผูร้บัฝำกทรพัยส์นิ  
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY  

334 บรษัิทหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์จ  ำกดั (มหำชน)  
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

304 ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชั่น จ  ำกดั  
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. 

336  ธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

337 ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) – เพื่อรบัฝำกทรพัยส์นิ 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

339 ธนำคำร ทิสโก ้จ  ำกดั (มหำชน) (เพื่อรบัฝำกทรพัยส์นิ) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

311 ธนำคำรคำลยิง (เครดิต อะกริกอล อินโดสเุอช) 
CALYON BANK (CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ) 

340 ธนำคำร เจพีมอรแ์กน เชส (เพื่อคำ้ตรำสำรหนี)้ 
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

312 ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) จ  ำกดั (มหำชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

341 บรษัิทเงินทนุ สนิอตุสำหกรรม จ ำกัด (มหำชน) 
THE SIAM INDUSTRIAL CREDIT PUBLIC COMPANY LIMITED 

315 ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) (เพื่อผูฝ้ำกหลกัทรพัย)์  
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN  

342 บรษัิทเงินทนุ ฟินนัซ่ำ จ  ำกดั  
FINANSA CREDIT COMPANY LIMITED 

316 ธนำคำรสนิเอเซีย จ  ำกดั (มหำชน) (คสัโตเดีย้น) 
ACL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)  

343 ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

318 บรษัิท ดอยช ์ทรสัตร ีจ  ำกดั 
DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED 

344 บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 ธนำคำรดอยซแ์บงก ์เอจี สำขำกรุงเทพฯ  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH  

345 ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) (เพื่อรบัฝำกทรพัยส์นิ) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

324 ธนำคำรยโูอบี จ  ำกัด (มหำชน)  
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

407 ธนำคำรซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอรป์อเรชั่น 
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION 

326 ธนำคำร เดอะโรยัลแบงกอ์๊อฟสกอตแลนด ์เอ็น.วี. สำขำกรุงเทพฯ  
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH 

417 ธนำคำรอำร ์เอช บี จ  ำกดั 
RHB BANK BERHAD 



 
 

 
 

 


