
เลขที่ใบของ / Subscription No........................................................ 

 
แบบฟอร์มแสดงความจ านงการใชส้ิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญัของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1 

NOTIFICATION OF INTENTION TO EXERCISE WARRANTS TO PURCHASE THE ORDINARY SHARES OF KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1 (K-W1). 
อัตราการใชส้ิทธิเท่ากบัใบส าคัญแสดงสิทธิจ านวน 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาการใชส้ิทธิ  1.00 บาทต่อหุ้น 
The exercise ratio is 1 warrant per 1 ordinary share at the exercise price of 1.00 baht per share. 

วันที่ยื่นความจ านงในการใช้สิทธิ……………………………………………………………………………………………. 
Date…………………………………………………………………………………….……………………………………………. 

 

โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง (Subscriber’s details- please fill in the completed information) 

 
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, นิติบุคคล) I/We (Mr., Mrs., Miss., Corporate)............................................................................................................................. ................................ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่ / Shareholder’s Register no.................................................................................................................... ....................... 

 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย                    เลขประจ าตัวประชาชน........................................... .......................................................                          บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว                   เลขที่ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง............................................................................................................................................. 
    Natural Person of Thai Nationality     ID Card No.                                                                                                                   Natural Person of Alien                      Nationality Alien Card/ Passport No. 

 นิติบุคคลสัญชาติไทย                          เลขทะเบียนนิติบุคคล......................................................................................................                         นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว                         เลขทะเบียนนิติบุคคล............................................................................................... ................................................................ 

     Juristic Person of Thai Nationality    Company Registration No.                                                                                                                    Juristic Person of Alien Nationality           Company Registration No.  

บ้านเลขที่ Address.........................................................ตรอก/ซอย Lane/Soi ...................................................................ถนน Road ...............................................................แขวง/ต าบล Sub-District......................................................................... เขต/อ าเภอ District ...........................................................................................
จังหวัด Province..........................................................รหัสไปรษณีย์ Postal Code......................................สัญชาติ Nationality................................................อาชีพ Occupation........................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด (ปี ค.ศ.) Date of Birth (registration date)........................................................................ 
หมายเลขโทรศัพท์ผู้จองซ้ือ โทรศัพท์บ้าน Subscriber’s telephone number ................................................................ ........................................................ โทรศัพท์เคลื่อนที่ Mobile No. ......................................................................................................................................................................................................... ............... 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี Tax ID No.......................................................................... ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย Type of tax payment               ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย Non Withholding Tax                     หักภาษี ณ ที่จ่าย Withholding Tax 
 

ในฐานะผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากัด (มหาชน) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากัด (มหาชน) /  
Being the warrant holder of KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED I hereby intend to exercise the right to purchase the common shares of KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED 

จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิ / 
Amount of the warrants to exercise 

จ านวนหุ้นสามญัทีไ่ดจ้ากการขอใช้สิทธิ / Amount of the common 
shares received from the exercise of the warrants 

ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) / The Exercise price 
(Baht per share) 

รวมเป็นเงินที่ตอ้งช าระในการจองซื้อหุ้นสามญั (บาท) 
/ Totaling of payment (Baht)  

รวมเป็นเงิน (บาท) 
Total amount (Baht 

  1.00   

พร้อมกันน้ี ข้าพเจ้าขอช าระเงินค่าใช้สิทธิของซ้ือหุ้นสามัญดังกล่าว/ I/We enclose herewith my/our payment by  
สั่งจ่าย “บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากัด (มหาชน)” ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาคลองตัน ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 135-3-09842-7  Payable to “KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED”, Bangkok Bank Public Company Limited, Klongton branch, Current Account 
No. 135-3-09842-7  

 เงินโอน / Transfer  เช็ค / Cheque  แคชเชียร์เช็ค / Cashier Cheque   ดร๊าฟท์ / Draft  เลขที่เช็ค / Cheque No………………………..… วันที่ / Date………………….. ธนาคาร / Bank….…….......................…….. สาขา / Branch…………………………..………….... 
(รับจองซ้ือหุ้นด้วยเช็คบุคคล หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ไม่เกินวันที่ 5 ตุลาคม 2565 / Accepting share subscription by personal cheque or cashier's cheque or draft, dated no later than October 5, 2022)  

 
หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดังต่อไปน้ี: (ผู้จองซ้ือโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่าน้ัน) / If the share are allotted to me, I hereby agree and instruct the Company to proceed as follows (Please mark in front of your choice) 

แบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) น าหุ้นเข้าบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยให้ออกหุ้นส าหรับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์............................................................. สมาชิกผู้ฝากเลขที่...........................................................
(โปรดระบุชื่อและหมายเลขสมาชิกผู้ฝากตามที่มีรายชื่อปรากฏด้านหลังใบจอง) น าหุ้นเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ ซ่ึงข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทน้ัน บัญชีเลขที่........................................... ......... (ชื่อผู้จองซ้ือต้องตรงกับชื่อบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ มิฉะน้ันจะด าเนินการ
ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซ้ือแทน)  
Issue a share for the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and have (name of broker) …………………………………………Participant No. …................…….……… (Please specify name and participant number from the list as shown 
on the back of this form), deposit the said shares with for Thailand Securities Depository Company Limited for my/our securities trading account No. …………….……………... (The subscriber’s name must correspond with the trading a/c name, otherwise the share cert ificate will be 
issued)  

น าหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ โดยให้ออกหุ้นส าหรับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และน าหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที่  600 เพื่อข้าพเจ้า 
(การถอนเป็นใบหุ้นในภายหลัง ผู้จองซ้ือต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด)  
Issue a share for the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and depo sit the said shares with Thailand Securities Depository Company Limited under the issuer account number 600 for my/our name. (For issuing a 
share certificate later, subscriber will be subject to a fee specified by Thailand Securities Depository Company Limited)  

แบบรับใบหุ้น (Script) ให้ออกใบหุ้นส าหรับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในนามของข้าพเจ้า และส่งใบหุ้นให้กับข้าพเจ้าตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ในทะเบียนผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและขอ
อนุญาตให้ทาการซ้ือขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
Issue a share certificate in my/our name and deliver it to me/us as per the name and address specified in the shareholder register by registered mail. I/we agree that I/we may obtain the share certificate after the Stock Exchange of Thailand has approved the listing of the said 
new shares and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand. 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซ้ือหุ้นสามัญดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้ี แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบแจ้งความจ านงที่จะซ้ือหุ้นสามัญที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซ้ือที่ถูกต้องเรียบร้อยพร้อมช าระค่าจองซ้ือ หรือหากเช็คบุคคล/ แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ที่สั่งจ่ายแล้ว
น้ันไม่ผ่านการเรียกเก็บให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 
I/We hereby undertake to buy the said shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If  I/We do not return this duly completed subscription form and the supporting documents for share subscription together with Cheque/ Draft/ Pay-
in slip or the Cheque/ Draft has not been honored within the subscription period. I may be deemed to have not exercised my/our subscription rights. 
ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือข้อสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและยินยอมผูกพันตามหนังสือข้อสนเทศดังกล่าว และที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าอีกด้วย 
I have read the prospectus for offering new ordinary shares and agree to be bound by the said information and any revised in the future as well. 

ลงช่ือ / Signed.......................................................................................ผู้จองซ้ือ / Subscriber 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (.................................................................................................................) 

*การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซ้ือหุ้น ควรศึกษาในหนังสือข้อสนเทศอย่างรอบคอบ /Please be aware that there is a risk involved in securities investment and make sure that you have thoroughly studied all information before deciding on the share subscription.* 
 

หลักฐานการรับแจ้งความจ านงการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ผู้จองซ้ือ โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วน) /  
RECEIPT FOR SUBSCRIPTION TO EXERCISE WARRANTS TO PURCHASE THE ORDINARY SHARES OF KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1 (K-W1). (This section must be filled by the subscriber) 

                                                                                    ใบจองซ้ือเลขที่/Subscription No............................................................................ ...................................... 
วันที่ยื่นความจ านงในการใช้สิทธิ……………………………………………………………………………………………. 
Date…………………………………………………………………………………….……………………………………………. 

 
บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) / Kingsmen C.M.T.I. Public Company Limited received money from (name Subscriber)............................................... ................................................................................................................................. .....................................................  
เพื่อจองซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท/ For a subscription of ordinary shares of Kingsmen C.M.T.I. Public Company Limited. at 1.00 Baht per share 
 

จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิ / 
Amount of the warrants to exercise 

จ านวนหุ้นสามญัทีไ่ดจ้ากการขอใช้สิทธิ / Amount of the common 
shares received from the exercise of the warrants 

ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) / The Exercise price 
(Baht per share) 

รวมเป็นเงินที่ตอ้งช าระในการจองซื้อหุ้นสามญั (บาท) 
/ Totaling of payment (Baht)  

รวมเป็นเงิน (บาท) 
Total amount (Baht 

  1.00   

 

โดยช าระเป็น / made payable by   เงินโอน (ผ่านเคาเตอร์ธนาคารเท่าน้ัน) / Transfer (Bank counter only) เช็ค / Cheque      แคชเชียร์เช็ค / Cashier Cheque       ดร๊าฟท์ / Draft  
เลขที่เช็ค / Cheque No…………………………… วันที่ / Date…………………………ธนาคาร / Bank….…….......................………….. สาขา / Branch…………………………..……..……  

 แบบไร้ใบหุ้น (Script less) น าหุ้นเข้าบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยออกใบหุ้นในนาม บจ. ศูนย์รับฝากฯ เพื่อผู้ฝาก / Issue a share certificate in the name of TSD for Depositors 

 น าหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ 600 ในนาม บจ. ศูนย์รับฝากฯ เพื่อข้าพเจ้าฯ / Issue a share certificate in the name of TSD and deposit the shares with TSD in the issuer account number 600 for my/ our name 

 แบบรับใบหุ้น (Script) ออกเป็นใบหุ้นในนามผู้จองซ้ือ/ Issue the share certificate in the name of subscriber 
เลขที่สมาชิกผู้ฝาก / Participant No. …………………………………………………….................................................................... 
เลขที่บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ / Securities trading account number ……………..................................…………………….. 
 

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอ านาจ / Authorized Officer ………………………………………………………..…………………………... 

 



 

 

รายชื่อสมาชิกผูฝากหลักทรัพย กับ ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

BROKER 

ผูฝากเลขที ่ ชื่อบริษัท ผูฝากเลขที ่ ชื่อบริษัท 

002 TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED  
บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 

033 FINANSA SECURITIES LIMITED  
บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด 

003 COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) 

034 PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  

บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

004 DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED  

บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 

038 AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

บริษัทหลักทรัพย เออีซี จํากัด (มหาชน) 

005 Land and Houses Securities Public Company Limited  

บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 

048 AIRA Securities Public Company Limited  

บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน) 

006 Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited  

บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 

050 ASL Securities Company Limited  

บริษัทหลักทรัพย เอเอสแอล จํากัด 

007 CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. 

บริษัทหลักทรัพย ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 

051 SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.  

เอสบีไอ ไทย ออนไลน จํากัด 

008 ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED  

บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด 

052 GMO-Z com Securities (Thailand) Limited  

จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากัด 

010 Merrill Lynch Securities (Thailand) Limited  

บริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลนิช (ประเทศไทย) จํากัด 
200 

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  

บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

011 KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
211 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 

013 KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  

เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
213 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED  

บริษัทหลักทรัพย เอเชีย เวลท จํากัด 

014 CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 
221 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC LIMITED  

บริษัทหลักทรัพย เมอรช่ัน พารทเนอร จํากัด (มหาชน) 

015 KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด (มหาชน) 
224 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

016 THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

บริษัทหลักทรัพยธนชาต จํากัด (มหาชน) 
225 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED  

บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด 

019 YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED  

บริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด 
229 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED  

บริษัทหลักทรัพย เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด 

022 TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED  

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 
230 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED  

บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด 

023 SCB SECURITIES COMPANY LIMITED  

บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 
242 

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED  

บริษัทหลักทรัพยซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด 

026 UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  

บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
244 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED  

บริษัทหลักทรัพย แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด 

027 RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  

บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
247 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED  

บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 

029 KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

บริษัทหลักทรัพย กรุงศรี จํากัด (มหาชน) 
248 

Krungthai Zmico Securities Company Limited  

บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด 

030 I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) 
924 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซยี ไซรัส จํากัด (มหาชน) 

032 KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  

บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
  

 
SUB-BROKER 

ผูฝากเลขที ่ ชื่อบริษัท ผูฝากเลขที ่ ชื่อบริษัท 

251 HUASENGHENG GOLD FUTURES CO.,LTD. ฮั่วเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส จํากัด 256 
Classic ausiris investment advisory securities Co.,Ltd. บริษัทหลักทรัพยที่ปรึกษาการ
ลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จํากัด 

252 YLG Bullion & Futures Co.,Ltd บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด ฟวเจอรส จํากัด 257 SCB-Julius Baer Securities Co.,Ltd บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จูเลียส แบร จํากัด 
 
 



 

 

CUSTODIAN 

ผูฝากเลขที ่ ชื่อบรษิัท ผูฝากเลขที ่ ชื่อบริษัท 

236 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) 

408 
GOVERNMENT SAVINGS BANK  
ธนาคารออมสิน 

245 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
410 

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY  

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)-เพื่อบริหารการเงิน 

301 
CITIBANK, N.A.  

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. 
411 

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

ธนาคารกรุงเทพ จํากด (มหาชน) 

302 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
412 

Srisawad Finance Public Company Limited  

บริษัท เงินทุน ศรีสวัสด์ิ จํากัด (มหาชน) 

303 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY  

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) – ผูรับฝากทรัพยสิน 
413 

MIZUHO BANK,LIMITED BANGKOK BRANCH  

ธนาคารมิซูโฮ จํากัด สาขากรุงเทพฯ 

304 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LIMITED BKK.  

ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด 
415 

BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION  

ธนาคารแหงอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น 

305 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อการชําระราคาหลักทรัพย 
416 DEUTSCHE BANK AG BANGKOK BRANCH ธนาคารดอยซแบงก สาขากรุงเทพฯ 

308 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)  

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เพื่อรับฝากทรัพยสิน 
417 

RHB BANK BERHAD  

ธนาคาร อาร เอช บี จํากัด 

312 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED  

ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
418 

BNP PARIBAS  

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส 

316 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
420 

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณการเกษตร 

318 
DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED  

บริษัท ดอยซ ทรัสตรี จํากัด 
421 

GOVERNMENT HOUSING BANK  

ธนาคารอาคารสงเคราะห 

320 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH-CU  

ธนาคารดอยซแบงก เอจี สาขากรุงเทพฯ-เพื่อรับฝากทรัพยสิน 
424 

ISLAMIC BANK OF THAILAND  

ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

324 
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED  

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
425 

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)  

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (เพื่อลูกคา) 

328 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
426 

Oversea-Chinese Banking Corporation LTD. Bangkok Branch  

ธนาคารโอเวอรซี-ไชนีส แบงกิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด สาขากรุงเทพฯ 

329 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
427 

SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (THAI) PCL.  

ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต (ไทย) จํากัด (มหาชน) 

330 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.- BOND  

ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด (เพื่อตราสารหนี้) 
428 

ANZ Bank (Thai) Public Company Limited  

ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 

334 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN  

บริษัทหลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน) 
429 

MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

ธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

336 
Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited 

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 
430 

ADVANCE FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED  

บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ จํากัด (มหาชน) 

337 
TMB BANK PUBLIC COMPANYLIMITED  

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
512 

SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE DEVELOPMENT BANK OF THAILAND  

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (เพื่อบัญชีตราสารหนี้) 

339 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)  

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพยสิน) 
513 

Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited-Treasury  

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)-บริหารเงิน 

340 
JPMORGAN CHASE BANK  

ธนาคาร เจพีมอรแกน เชส 
517 

PTT SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED.  

สหกรณออมทรัพย ปตท. จํากัด 

343 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 
518 

LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

ธนาคาร แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 

344 
PST FOR CUSTODIAN  

บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จก.(มหาชน)เพื่อรับฝากทรัพยสิน 
520 

ONE ASSET MANAGEMENT LIMITED  

บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน วรรณ จํากัด 

345 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR CUSTODAIN  

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพยสิน 
521 

TMB Asset Management Co., Ltd.  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

346 
LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 
522 

EMPLOYEE IRPC GROUP SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED  

สหกรณออมทรัพยพนักงานไออารพีซี จํากัด 

347 Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited  524 DEPOSIT PROTECTION AGENCY ส 



 

 

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) ถาบันคุมครองเงินฝาก 

348 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED FOR CUSTODY  

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด เพ่ือรับฝากทรัพยสิน 
525 

KRUNG THAI ASSET MANAGEMENT PCL  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

402 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BOND)  

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อตราสารหนี้ 
528 

BJC Staff Savings Cooperative Ltd.  

สหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด 

403 

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

(FOR TREASURY)  

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) (เพื่อการบริหารเงิน) 

529 
MAYBANK ASSET MANAGEMENT (THAILAND) CO.,LTD.  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม เมยแบงก (ประเทศไทย) จํากัด 

404 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY  

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เพื่อบริหารการเงิน 
532 

BANGKOK CAPITAL ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน บางกอกแคปปตอล จํากัด 

405 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY OPERATIONS DEPT. 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อฝายปฏิบัติการบริหารเงิน 
900 

Taiwan Depository & Clearing Corporation  

ศูนยรับฝากหลักทรัพยไตหวัน 

407 
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION 

ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอรปอเรชั่น 
  

 

  



เรือ่ง 
 
subject:  

แจง้เตอืนการใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญั (XE) ตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ คร ัง้สดุทา้ย 

บรษิทั คงิสเ์มน ซ.ีเอ็ม.ท.ีไอ. จ ากดั (มหาชน) (K-W1) 
Notification of the Last Exercise (XE) of  K-W1 

      We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows. 

บรษิทั คงิสเ์มน ซ.ีเอ็ม.ท.ีไอ. จ ากดั (มหาชน) 

 KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED 
  K-W1 

 วันขึน้เครือ่งหมายเพือ่รับสทิธปิระโยชน ์(X-Date)   XE    16/09/2022 

 วันปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (Bookclosing Date)   20/09/2022 

 อัตราสว่น (Exercise ratio)   
              ใบแสดงสทิธฯิ (Warrants) : หุน้สามัญ (Common 

shares) 

  1:1 

 ราคาหน่วย/หุน้/บาท (Exercise price (Baht per share))   1.00   

 ก าหนดวันจองซือ้ระหวา่งวันที ่(Exercise Date)     26/09/2022 - 10/10/2022 

 วันทีบั่นทกึการยกเลกิการรับฝาก (Delisting Date)  20/09/2022 

 ณ วันปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้ ท่านมหีุน้ฝากไวกั้บบรษัิทฯ   

 (Your existing shares as bookclose date) 
  .......(2).......   หุน้ (shares) 

 ถา้ทา่นมอบหมายใหบ้รษัิทฯ น าสง่เอกสารการจองซือ้ฯ เพือ่ใชส้ทิธ ิ

 ในการจองซือ้ฯ ท่านตอ้งน าสง่เอกสารดังต่อไปนี้ใหบ้รษัิทฯ 

 (Documents Required) 

1. ใบจองซือ้ฯ 
(Registration Form) 

2. เช็คช าระการจองซือ้ หรอืใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามทีร่ะบุ
ในใบจองฯ 
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน รับรองส าเนาถกูตอ้ง 
(Certified true copy of the identification card or passport) 

 

 

  ตดิตอ่ภายในวนัที ่(contact within) 

 
          29/09/2022 

 
 

**เพิม่เตมิ (Remark) : กรณีบัตรประชาชน

ตลอดชพีใหแ้นบส าเนาทะเบยีนบา้น 

 

 



 

 

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 

เรื่อง  แจ้งก าหนดการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท  
คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (K-W1) ครั้งสุดท้าย 

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) บริษัทฯ จัดสรรใบส าคัญ 
แสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่ออกใหม่และได้ช าระและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิม
ทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Issue) และจองเกินจากสิทธิ (Excess 
Rights) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรร ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ (1:1) ตามมติทีป่ระชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจ านวน 119,999,781 หน่วย อายุ 1 ปี 6 เดือน โดยมีการ
ก าหนดการใช้สิทธิในทุกวันท าการสุดท้ายในทุกๆ ไตรมาส คือ  30 มิถุนายน 2564, 30 กันยายน 2564, 30 
ธันวาคม 2564, 31 มีนาคม 2565, 30 มิถุนายน 2565 และก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบส าคัญแสดง
สิทธิมีอายุครบ 1 ปี 6 เดือน ซึ่งจะตรงกับวันที่ 11 ตุลาคม 2565 

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท 
คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (K-W1) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ”) ครั้งสุดท้ายดังนี้ 

1. อัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ 

ใบส าคัญแสดงสิทธิจ านวน 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น และราคาการใช้สิทธิ  
1.00 บาทต่อหุ้น 
 

2. ระยะเวลา 

2.1 วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย    วันที่ 11 ตุลาคม 2565 

2.2 วันสุดท้ายที่สามารถซื้อ-ขาย K-W1  วันที่ 15 กันยายน 2565 

2.3 ระยะเวลาการหยุดพักการซื้อ-ขาย K-W1 วันที่ 16 กันยายน 2565 ถึง วันที่ 11 ตุลาคม 2565 

(ข้ึนเครื่องหมาย SP) 

2.4 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน K-W1  วันที่ 20 กันยายน 2565 ถึง วันที่ 11 ตุลาคม 2565 

2.5 ระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ  วันที่ 26 กันยายน 2565 ถึง วันที่ 10 ตุลาคม 2565 

ครั้งสุดท้าย     เวลา 9.00-16.00 น. 

 



 

 

 

 

2.6 การสิ้นสภาพของ K-W1 วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป เมื่อพ้น

ก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายใน วันที่ 11 ตุลาคม 

2565 K-W1 จะหมดอายุ และสิ้นสุดการเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 

3. เอกสารที่ใช้ในการยื่นความจ านง  

ก. แบบฟอร์มแสดงความจ านงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.

จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และ ครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนาม

โดยผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิและส่งให้แก่บริษัท ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

https://investor-th.kingsmen-cmti.com/wp-content/uploads/2022/08/No6.-K-W1.pdf 

ข. ใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ตามแบบที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด ที่ระบุว่าผู้ถือนั้นมีสิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิตามจ านวนที่ระบุอยู่

ในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 

ค. หลักฐานการช าระเงิน 
1) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขา 

คลองตัน บัญชี “บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 135-3-09842-7  
2) ช าระเป็นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ภายใน 1 วันท าการนับจากวันที่แจ้งความจ านงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยเช็คบุคคล 
แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 5 ตุลาคม 2565 และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย 
“บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากัด (มหาชน)” 

โดยให้แนบหลักฐานการโอนเงินที่ธนาคาร ออกให้พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่
สามารถติดต่อไว้ พร้อมน าส่งส าเนาใบน าฝากเงินให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
ดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ เรียกเก็บเงินดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากบริษัทฯ เรียกเก็บ
เงินไม่ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ที่มิได้เกิดจากความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบส าคัญแสดง
สิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในครั้งนั้น โดยบริษัทฯ จะจัดส่งใบส าคัญ
แสดงสิทธิพร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันก าหนดการใช้สิทธิในครั้ง โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อ
ดอกเบี้ย ไม่ว่ากรณีใดๆ และผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร 
(ถ้ามี) 

https://investor-th.kingsmen-cmti.com/wp-content/uploads/2022/08/No6.-K-W1.pdf


 

 

 

ง. หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ 

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

บุคคลธรรมดาต่างด้าว : ส าเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

นิติบุคคลสัญชาติไทย : ส าเนาหนังสือรับรองบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

ก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ พร้อมรับรองส าเนา ถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจที่มีชื่อ

ปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และ เอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อ

ตาม 1) หรือ 2) พร้อมลง ลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

นิติบุคคลต่างด้าว : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนังสือรับรองนิติ

บุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจ และเอกสารหลักฐานของ

กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องและ

รับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้นไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิ

ในครั้งนั้นๆ 

4. สถานที่ติดต่อขอใช้สิทธิ  

บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากัด (มหาชน) 

9/19 หมู่ที่ 7 ถนนล าลูกกาเลียบคลอง 6 ต าบลบึงค าพร้อย  

อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โทรศัพท์ 02-052-8008 

ผู้ประสานงาน นางสาวภัทริน หล่อตระกูลงาม 087-575-4114 

อีเมล์ companysecretary@kingsmen-cmti.com 

การใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในครั้งนี้ จะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขในข้อก าหนด

ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน

ของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (K-W1)  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  

 

 

(นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์) 
ประธานกรรมการ 

mailto:companysecretary@kingsmen-cmti.com


 

 

 

 

August 11, 2022. 

 

 

Re: Notification of the final exercise of the warrants to purchase the  

 newly issued ordinary shares of Kingsmen C.M.T.I. Public Company  

 Limited No. 1 (K-W1)  

 

To:  The President, 

The Stock Exchange of Thailand. 

 

 

Kingsmen C.M.T.I. Public Company Limited (the “Company”) allocates warrants to existing 

shareholders who exercise their rights to subscribed for newly issued ordinary shares and has paid 

and allocated the newly issued ordinary shares issued and offered to the existing shareholders in 

proportion to their shareholdings (Right Issue) and oversubscribed from the rights (Excess Rights) at 

the ratio of 1 ordinary shares to 1 unit of warrant (1:1). According to the resolution of the 

Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021, dated February 17, 2021, amounting 

to119,999,781 units, maturity of 1 year and 6 months with the exercise date on the last business day 

on every quarter is June 30, 2021, September 30, 2021, December 30, 2021, March 31, 2022, June 

30, 2022, and the last exercise date is the date that the warrants expire 1 year and 6 months from 

the issuance date, which will be on October 11, 2022. 

 

The Company would like to inform the details of notification of the intention of the final exercise of 

the warrants to purchase the newly issued ordinary shares of Kingsmen Company C.M.T.I. Public 

Company Limited No. 1 (K-W1) (“Warrant”) as follows: 

 

1. Exercise Ratio and Exercise Price. 

1 Warrant /1 Ordinary share at exercise price of Bath 1.00 per share. 

 

2. Period  

2.1 Final Exercise Date    October 11, 2022 

2.2 Last Trading Day of K-W1   September 15, 2022 

2.3 Period for the Suspension of Trading September 16, 2022 to October 11, 2022 

K-W1 (Posting of SP sign)   

2.4 Closing Date of Register for K-W1  September 20, 2022 to October 11, 2022 

2.5 Submission Period (Final Exercise)  September 26, 2022 to October 10, 2022 

      During 9:00a.m. - 4.00 p.m. 

2.6 The expiry date of K-W1 from October 12, 2022 onward upon expiry of 

the final exercise date on October 11, 2022, K-

W1 will be deemed to be exercised and also 

will duly cease to be considered as listed 

securities in SET. 

 

3. Documents used to submit your intention. 

a) The form showing the Intention to exercise the rights to purchase the newly issued 

ordinary shares of the Company No.1 which has been filled in with correct, clear and 

complete information in all items and signed by the warrant holder and sent to the 

company which can downloaded the form from the Company’s website 

https://investor-th.kingsmen-cmti.com/wp-content/uploads/2022/08/No6.-K-W1.pdf    
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b) The warrant certificate or substitutes of warrant as per prescribed by Thailand Securities 

Depository Company Limited stipulates that the holder has rights in the warrants in the 

amount specified in the form of intent to exercise the rights to purchase ordinary shares.

  

c) Payment slip. 

1) Money transfer to Current Account at Bangkok Bank Public Company Limited, 

Klongton Branch, payable to “KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED”, 

Account No. 135-3-09842-7. 

 

2) Payment by cheque, cashier’s cheque, or draft which can be collected in 

Bangkok area within 1 business day from the date of each notification of 

intention to exercise date by cheque, cashier’s cheque, or draft shall be dated 

no later than Octorber 5, 2022 and shall be crossed for payment only to 

“KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED”.  

 

Enclose the evidence of such transfer as well as specify name-surname and 

contact number. In this regards, The Exercise of Warrants be considered 

completed and valid only if the Company successfully collected the payment. 

In case that, the Company could not collect such payment for any reason 

which is not caused by the Company’s fault. The Company shall deem that such 

warrant holders intend to cancel their respective intention to exercise warrants. 

In such case, the Company shall return the Warrant Certificates or Warrant 

Substitutes together with the cheque, cashier’s cheque, or uncollectible drafts to 

such Warrant Holders within 14 days from each Exercise Date. The Company 

shall not liable for interest and/or any damages or compensations in whatsoever 

cases. The warrant holder shall responsible for paying their Bank’s fee (if any). 

 

3) Evidence supporting the exercise of rights. 

Thai Natural person: Copy of ID card with certified true copy. 

Foreign Individual person: Copy of Passport with certified true copy. 

Thai Juristic Person : Copy of corporate affidavit issued by the Ministry of 

Commerce no later than 6 months prior to each Exercise Date, duly certified by 

authorized director(s) as stated in corporate affidavit and certified copies of 

supporting evidences of such authorized director(s) under  1) or 2). 

Foreign Juristic Person: Copy of the certificate of incorporation and/or corporate 

affidavit of such legal entity, duly certified by the authorized director(s) and 

certified copies of supporting evidences of such authorized director( s) as in 1) or 

2). All documents shall be duly certified by a Notary Public in the country in 

which such document is issued and no later than 1 year prior to each Exercise 

date. 

 

4. Contact name and Place. 

Company Address: 

Kingsmen C.M.T.I. Public Company Limited 

9/19 Moo 7, Lam Luk Ka Leab Khlong 6 Road,  

Bueng Kham Proi Sub-district, Lam Luk Ka, District,  

Pathum Thani 12150 

Tel. 02-052-8008 

Company Secretary: Miss Phattharin 087-575-4114  

Email: companysecretary@kingsmen-cmti.com 

mailto:companysecretary@kingsmen-cmti.com


 

 

 

 

 

The exercise of the right to purchase the newly issued ordinary shares shall be subject to the terms 

and conditions of the terms and conditions on the rights and obligations of the issuer and the 

holders of warrants to purchase the newly issued ordinary shares of Kingsmen C.M.T.I. Public 

Company Limited No.1 (K-W1) 

 

Best regards,   

 

 

 

 

 

 

(Mr. Chayawat Pisessith)  

Chairman of the Board 

 



เลขที่ใบของ / Subscription No........................................................ 

 
แบบฟอร์มแสดงความจ านงการใชส้ิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญัของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1 

NOTIFICATION OF INTENTION TO EXERCISE WARRANTS TO PURCHASE THE ORDINARY SHARES OF KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1 (K-W1). 
อัตราการใชส้ิทธิเท่ากบัใบส าคัญแสดงสิทธิจ านวน 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาการใชส้ิทธิ  1.00 บาทต่อหุ้น 
The exercise ratio is 1 warrant per 1 ordinary share at the exercise price of 1.00 baht per share. 

วันที่ยื่นความจ านงในการใช้สิทธิ……………………………………………………………………………………………. 
Date…………………………………………………………………………………….……………………………………………. 

 

โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง (Subscriber’s details- please fill in the completed information) 

 
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, นิติบุคคล) I/We (Mr., Mrs., Miss., Corporate)............................................................................................................................. ................................ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่ / Shareholder’s Register no.................................................................................................................... ....................... 

 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย                    เลขประจ าตัวประชาชน........................................... .......................................................                          บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว                   เลขที่ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง............................................................................................................................................. 
    Natural Person of Thai Nationality     ID Card No.                                                                                                                   Natural Person of Alien                      Nationality Alien Card/ Passport No. 

 นิติบุคคลสัญชาติไทย                          เลขทะเบียนนิติบุคคล......................................................................................................                         นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว                         เลขทะเบียนนิติบุคคล............................................................................................... ................................................................ 

     Juristic Person of Thai Nationality    Company Registration No.                                                                                                                    Juristic Person of Alien Nationality           Company Registration No.  

บ้านเลขที่ Address.........................................................ตรอก/ซอย Lane/Soi ...................................................................ถนน Road ...............................................................แขวง/ต าบล Sub-District......................................................................... เขต/อ าเภอ District ...........................................................................................
จังหวัด Province..........................................................รหัสไปรษณีย์ Postal Code......................................สัญชาติ Nationality................................................อาชีพ Occupation........................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด (ปี ค.ศ.) Date of Birth (registration date)........................................................................ 
หมายเลขโทรศัพท์ผู้จองซ้ือ โทรศัพท์บ้าน Subscriber’s telephone number ................................................................ ........................................................ โทรศัพท์เคลื่อนที่ Mobile No. ......................................................................................................................................................................................................... ............... 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี Tax ID No.......................................................................... ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย Type of tax payment               ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย Non Withholding Tax                     หักภาษี ณ ที่จ่าย Withholding Tax 
 

ในฐานะผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากัด (มหาชน) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากัด (มหาชน) /  
Being the warrant holder of KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED I hereby intend to exercise the right to purchase the common shares of KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED 

จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิ / 
Amount of the warrants to exercise 

จ านวนหุ้นสามญัทีไ่ดจ้ากการขอใช้สิทธิ / Amount of the common 
shares received from the exercise of the warrants 

ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) / The Exercise price 
(Baht per share) 

รวมเป็นเงินที่ตอ้งช าระในการจองซื้อหุ้นสามญั (บาท) 
/ Totaling of payment (Baht)  

รวมเป็นเงิน (บาท) 
Total amount (Baht 

  1.00   

พร้อมกันน้ี ข้าพเจ้าขอช าระเงินค่าใช้สิทธิของซ้ือหุ้นสามัญดังกล่าว/ I/We enclose herewith my/our payment by  
สั่งจ่าย “บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากัด (มหาชน)” ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาคลองตัน ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 135-3-09842-7  Payable to “KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED”, Bangkok Bank Public Company Limited, Klongton branch, Current Account 
No. 135-3-09842-7  

 เงินโอน / Transfer  เช็ค / Cheque  แคชเชียร์เช็ค / Cashier Cheque   ดร๊าฟท์ / Draft  เลขที่เช็ค / Cheque No………………………..… วันที่ / Date………………….. ธนาคาร / Bank….…….......................…….. สาขา / Branch…………………………..………….... 
(รับจองซ้ือหุ้นด้วยเช็คบุคคล หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ไม่เกินวันที่ 5 ตุลาคม 2565 / Accepting share subscription by personal cheque or cashier's cheque or draft, dated no later than October 5, 2022)  

 
หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดังต่อไปน้ี: (ผู้จองซ้ือโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่าน้ัน) / If the share are allotted to me, I hereby agree and instruct the Company to proceed as follows (Please mark in front of your choice) 

แบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) น าหุ้นเข้าบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยให้ออกหุ้นส าหรับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์............................................................. สมาชิกผู้ฝากเลขที่...........................................................
(โปรดระบุชื่อและหมายเลขสมาชิกผู้ฝากตามที่มีรายชื่อปรากฏด้านหลังใบจอง) น าหุ้นเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ ซ่ึงข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทน้ัน บัญชีเลขที่........................................... ......... (ชื่อผู้จองซ้ือต้องตรงกับชื่อบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ มิฉะน้ันจะด าเนินการ
ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซ้ือแทน)  
Issue a share for the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and have (name of broker) …………………………………………Participant No. …................…….……… (Please specify name and participant number from the list as shown 
on the back of this form), deposit the said shares with for Thailand Securities Depository Company Limited for my/our securities trading account No. …………….……………... (The subscriber’s name must correspond with the trading a/c name, otherwise the share cert ificate will be 
issued)  

น าหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ โดยให้ออกหุ้นส าหรับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และน าหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที่  600 เพื่อข้าพเจ้า 
(การถอนเป็นใบหุ้นในภายหลัง ผู้จองซ้ือต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด)  
Issue a share for the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and depo sit the said shares with Thailand Securities Depository Company Limited under the issuer account number 600 for my/our name. (For issuing a 
share certificate later, subscriber will be subject to a fee specified by Thailand Securities Depository Company Limited)  

แบบรับใบหุ้น (Script) ให้ออกใบหุ้นส าหรับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในนามของข้าพเจ้า และส่งใบหุ้นให้กับข้าพเจ้าตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ในทะเบียนผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและขอ
อนุญาตให้ทาการซ้ือขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
Issue a share certificate in my/our name and deliver it to me/us as per the name and address specified in the shareholder register by registered mail. I/we agree that I/we may obtain the share certificate after the Stock Exchange of Thailand has approved the listing of the said 
new shares and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand. 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซ้ือหุ้นสามัญดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้ี แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบแจ้งความจ านงที่จะซ้ือหุ้นสามัญที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซ้ือที่ถูกต้องเรียบร้อยพร้อมช าระค่าจองซ้ือ หรือหากเช็คบุคคล/ แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ที่สั่งจ่ายแล้ว
น้ันไม่ผ่านการเรียกเก็บให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 
I/We hereby undertake to buy the said shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If  I/We do not return this duly completed subscription form and the supporting documents for share subscription together with Cheque/ Draft/ Pay-
in slip or the Cheque/ Draft has not been honored within the subscription period. I may be deemed to have not exercised my/our subscription rights. 
ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือข้อสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและยินยอมผูกพันตามหนังสือข้อสนเทศดังกล่าว และที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าอีกด้วย 
I have read the prospectus for offering new ordinary shares and agree to be bound by the said information and any revised in the future as well. 

ลงช่ือ / Signed.......................................................................................ผู้จองซ้ือ / Subscriber 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (.................................................................................................................) 

*การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซ้ือหุ้น ควรศึกษาในหนังสือข้อสนเทศอย่างรอบคอบ /Please be aware that there is a risk involved in securities investment and make sure that you have thoroughly studied all information before deciding on the share subscription.* 
 

หลักฐานการรับแจ้งความจ านงการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ผู้จองซ้ือ โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วน) /  
RECEIPT FOR SUBSCRIPTION TO EXERCISE WARRANTS TO PURCHASE THE ORDINARY SHARES OF KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1 (K-W1). (This section must be filled by the subscriber) 

                                                                                    ใบจองซ้ือเลขที่/Subscription No............................................................................ ...................................... 
วันที่ยื่นความจ านงในการใช้สิทธิ……………………………………………………………………………………………. 
Date…………………………………………………………………………………….……………………………………………. 

 
บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) / Kingsmen C.M.T.I. Public Company Limited received money from (name Subscriber)............................................... ................................................................................................................................. .....................................................  
เพื่อจองซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท/ For a subscription of ordinary shares of Kingsmen C.M.T.I. Public Company Limited. at 1.00 Baht per share 
 

จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิ / 
Amount of the warrants to exercise 

จ านวนหุ้นสามญัทีไ่ดจ้ากการขอใช้สิทธิ / Amount of the common 
shares received from the exercise of the warrants 

ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) / The Exercise price 
(Baht per share) 

รวมเป็นเงินที่ตอ้งช าระในการจองซื้อหุ้นสามญั (บาท) 
/ Totaling of payment (Baht)  

รวมเป็นเงิน (บาท) 
Total amount (Baht 

  1.00   

 

โดยช าระเป็น / made payable by   เงินโอน (ผ่านเคาเตอร์ธนาคารเท่าน้ัน) / Transfer (Bank counter only) เช็ค / Cheque      แคชเชียร์เช็ค / Cashier Cheque       ดร๊าฟท์ / Draft  
เลขที่เช็ค / Cheque No…………………………… วันที่ / Date…………………………ธนาคาร / Bank….…….......................………….. สาขา / Branch…………………………..……..……  

 แบบไร้ใบหุ้น (Script less) น าหุ้นเข้าบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยออกใบหุ้นในนาม บจ. ศูนย์รับฝากฯ เพื่อผู้ฝาก / Issue a share certificate in the name of TSD for Depositors 

 น าหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ 600 ในนาม บจ. ศูนย์รับฝากฯ เพื่อข้าพเจ้าฯ / Issue a share certificate in the name of TSD and deposit the shares with TSD in the issuer account number 600 for my/ our name 

 แบบรับใบหุ้น (Script) ออกเป็นใบหุ้นในนามผู้จองซ้ือ/ Issue the share certificate in the name of subscriber 
เลขที่สมาชิกผู้ฝาก / Participant No. …………………………………………………….................................................................... 
เลขที่บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ / Securities trading account number ……………..................................…………………….. 
 

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอ านาจ / Authorized Officer ………………………………………………………..…………………………... 

 



 

 

รายชื่อสมาชิกผูฝากหลักทรัพย กับ ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

BROKER 

ผูฝากเลขที ่ ชื่อบริษัท ผูฝากเลขที ่ ชื่อบริษัท 

002 TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED  
บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 

033 FINANSA SECURITIES LIMITED  
บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด 

003 COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) 

034 PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  

บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

004 DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED  

บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 

038 AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

บริษัทหลักทรัพย เออีซี จํากัด (มหาชน) 

005 Land and Houses Securities Public Company Limited  

บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 

048 AIRA Securities Public Company Limited  

บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน) 

006 Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited  

บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 

050 ASL Securities Company Limited  

บริษัทหลักทรัพย เอเอสแอล จํากัด 

007 CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. 

บริษัทหลักทรัพย ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 

051 SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.  

เอสบีไอ ไทย ออนไลน จํากัด 

008 ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED  

บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด 

052 GMO-Z com Securities (Thailand) Limited  

จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากัด 

010 Merrill Lynch Securities (Thailand) Limited  

บริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลนิช (ประเทศไทย) จํากัด 
200 

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  

บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

011 KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
211 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 

013 KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  

เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
213 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED  

บริษัทหลักทรัพย เอเชีย เวลท จํากัด 

014 CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 
221 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC LIMITED  

บริษัทหลักทรัพย เมอรช่ัน พารทเนอร จํากัด (มหาชน) 

015 KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด (มหาชน) 
224 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

016 THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

บริษัทหลักทรัพยธนชาต จํากัด (มหาชน) 
225 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED  

บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด 

019 YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED  

บริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด 
229 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED  

บริษัทหลักทรัพย เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด 

022 TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED  

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 
230 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED  

บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด 

023 SCB SECURITIES COMPANY LIMITED  

บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 
242 

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED  

บริษัทหลักทรัพยซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด 

026 UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  

บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
244 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED  

บริษัทหลักทรัพย แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด 

027 RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  

บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
247 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED  

บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 

029 KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

บริษัทหลักทรัพย กรุงศรี จํากัด (มหาชน) 
248 

Krungthai Zmico Securities Company Limited  

บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด 

030 I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) 
924 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซยี ไซรัส จํากัด (มหาชน) 

032 KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  

บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
  

 
SUB-BROKER 

ผูฝากเลขที ่ ชื่อบริษัท ผูฝากเลขที ่ ชื่อบริษัท 

251 HUASENGHENG GOLD FUTURES CO.,LTD. ฮั่วเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส จํากัด 256 
Classic ausiris investment advisory securities Co.,Ltd. บริษัทหลักทรัพยที่ปรึกษาการ
ลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จํากัด 

252 YLG Bullion & Futures Co.,Ltd บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด ฟวเจอรส จํากัด 257 SCB-Julius Baer Securities Co.,Ltd บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จูเลียส แบร จํากัด 
 
 



 

 

CUSTODIAN 

ผูฝากเลขที ่ ชื่อบรษิัท ผูฝากเลขที ่ ชื่อบริษัท 

236 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) 

408 
GOVERNMENT SAVINGS BANK  
ธนาคารออมสิน 

245 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
410 

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY  

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)-เพื่อบริหารการเงิน 

301 
CITIBANK, N.A.  

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. 
411 

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

ธนาคารกรุงเทพ จํากด (มหาชน) 

302 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
412 

Srisawad Finance Public Company Limited  

บริษัท เงินทุน ศรีสวัสด์ิ จํากัด (มหาชน) 

303 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY  

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) – ผูรับฝากทรัพยสิน 
413 

MIZUHO BANK,LIMITED BANGKOK BRANCH  

ธนาคารมิซูโฮ จํากัด สาขากรุงเทพฯ 

304 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LIMITED BKK.  

ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด 
415 

BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION  

ธนาคารแหงอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น 

305 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อการชําระราคาหลักทรัพย 
416 DEUTSCHE BANK AG BANGKOK BRANCH ธนาคารดอยซแบงก สาขากรุงเทพฯ 

308 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)  

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เพื่อรับฝากทรัพยสิน 
417 

RHB BANK BERHAD  

ธนาคาร อาร เอช บี จํากัด 

312 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED  

ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
418 

BNP PARIBAS  

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส 

316 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
420 

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณการเกษตร 

318 
DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED  

บริษัท ดอยซ ทรัสตรี จํากัด 
421 

GOVERNMENT HOUSING BANK  

ธนาคารอาคารสงเคราะห 

320 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH-CU  

ธนาคารดอยซแบงก เอจี สาขากรุงเทพฯ-เพื่อรับฝากทรัพยสิน 
424 

ISLAMIC BANK OF THAILAND  

ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

324 
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED  

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
425 

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)  

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (เพื่อลูกคา) 

328 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
426 

Oversea-Chinese Banking Corporation LTD. Bangkok Branch  

ธนาคารโอเวอรซี-ไชนีส แบงกิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด สาขากรุงเทพฯ 

329 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
427 

SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (THAI) PCL.  

ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต (ไทย) จํากัด (มหาชน) 

330 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.- BOND  

ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด (เพื่อตราสารหนี้) 
428 

ANZ Bank (Thai) Public Company Limited  

ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 

334 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN  

บริษัทหลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน) 
429 

MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

ธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

336 
Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited 

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 
430 

ADVANCE FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED  

บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ จํากัด (มหาชน) 

337 
TMB BANK PUBLIC COMPANYLIMITED  

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
512 

SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE DEVELOPMENT BANK OF THAILAND  

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (เพื่อบัญชีตราสารหนี้) 

339 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)  

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพยสิน) 
513 

Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited-Treasury  

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)-บริหารเงิน 

340 
JPMORGAN CHASE BANK  

ธนาคาร เจพีมอรแกน เชส 
517 

PTT SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED.  

สหกรณออมทรัพย ปตท. จํากัด 

343 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 
518 

LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

ธนาคาร แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 

344 
PST FOR CUSTODIAN  

บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จก.(มหาชน)เพื่อรับฝากทรัพยสิน 
520 

ONE ASSET MANAGEMENT LIMITED  

บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน วรรณ จํากัด 

345 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR CUSTODAIN  

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพยสิน 
521 

TMB Asset Management Co., Ltd.  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

346 
LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 
522 

EMPLOYEE IRPC GROUP SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED  

สหกรณออมทรัพยพนักงานไออารพีซี จํากัด 

347 Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited  524 DEPOSIT PROTECTION AGENCY ส 



 

 

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) ถาบันคุมครองเงินฝาก 

348 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED FOR CUSTODY  

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด เพ่ือรับฝากทรัพยสิน 
525 

KRUNG THAI ASSET MANAGEMENT PCL  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

402 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BOND)  

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อตราสารหนี้ 
528 

BJC Staff Savings Cooperative Ltd.  

สหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด 

403 

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

(FOR TREASURY)  

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) (เพื่อการบริหารเงิน) 

529 
MAYBANK ASSET MANAGEMENT (THAILAND) CO.,LTD.  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม เมยแบงก (ประเทศไทย) จํากัด 

404 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY  

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เพื่อบริหารการเงิน 
532 

BANGKOK CAPITAL ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน บางกอกแคปปตอล จํากัด 

405 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY OPERATIONS DEPT. 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อฝายปฏิบัติการบริหารเงิน 
900 

Taiwan Depository & Clearing Corporation  

ศูนยรับฝากหลักทรัพยไตหวัน 

407 
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION 

ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอรปอเรชั่น 
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