เลขที่ใบแจงความจํานงการใชสิทธิ..........................................................

แบบแสดงความจํานงในการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุนสามัญของบริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) รุนที่ 1 (SKY-W1)
ระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิที่จะซื้อหุน สามัญของบริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ระหวางเวลา 9.00-15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทําการกอนวันกําหนดการใชสิทธิครั้งแรก
สําหรับการใชสิทธิครั้งสุดทาย กําหนดใหมีระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิเทากับ 15 วันกอนวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย
วันกําหนดการใชสิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 และวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย คือ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
วันที่ยื่นความจํานงในการใชสิทธิ..............................................
วันกําหนดการใชสิทธิ......................................................................
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญของบริษัท (โปรดกรอกขอความในชองดานลางนี้ใหครบถวน ชัดเจน ตัวบรรจง)
เรียน คณะกรรมการบริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน)
ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, นิติบุคคล)..................................................……………………
ทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเลขที่...............................................
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจําตัวประชาชน ................................................
บุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว
เลขที่ใบตางดาว/หนังสือเดินทาง ………..……………………...……
นิติบุคคลสัญชาติไทย
เลขทะเบียนนิติบุคคล....................................................
นิติบุคคลสัญชาติตางดาว
เลขทะเบียนนิติบุคคล .................………………………..…..………
บานเลขที่...................... ตรอก/ซอย.............................................. ถนน.................................................. แขวง/ตําบล...........................................เขต/อําเภอ................................................................
จังหวัด........................................... รหัสไปรษณีย.....................................................
สัญชาติ...........................................อาชีพ..................................................................................วัน/เดือน/ปเกิด (วันจดทะเบียนนิติบุคคล).............................................................................................
หมายเลขโทรศัพท
บาน............................................................................. โทรศัพทมือถือ....................................................................
ไมหักภาษี ณ ที่จาย
หักภาษี ณ ที่จาย
เลขที่บัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร...................................................................... ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จาย
ในฐานะผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะใชสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญของบริษัท
ขาพเจามีความประสงคที่จะขอใชสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญของบริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอใชสิทธิ (หนวย)
อัตราการใชสิทธิ
จํานวนหุนสามัญที่ไดจากการขอใชสิทธิ (หุน) ราคาใชสิทธิ (บาทตอหุน)
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1.090 หุน
ขาพเจาไดสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน สามัญ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และขอรับใบทอนใบสําคัญแสดงสิทธิ (ถามี) ดังนี้
ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่สงมอบ
เลขที่
จํานวน (หนวย)

รวมเปนเงินทั้งสิ้น (บาท)

1.376
จํานวนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถามี)
(หนวย)

หากขาพเจาไดรับการจัดสรรหลักทรัพยดังกลาวแลว ขาพเจาตกลงใหดําเนินการดังตอไปนี้: (โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเทานั้น)
แบบไรใบหลักทรัพย (Scriptless) นําหลักทรัพยเขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของตนเอง โดยใหออกใบหลักทรัพยสําหรับหลักทรัพยที่ไดรับการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และ
ดําเนินการใหบริษัท……………………………………………………………สมาชิกผูฝากเลขที่ ………………… (โปรดระบุชื่อและหมายเลขสมาชิกผูฝากตามที่มีรายชื่อปรากฎดานหลังใบจอง) นําหลักทรัพยเขาฝากไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพ ย
(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อเขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพยชื่อ…………………….…………….เลขที่…..………..…..… ซึ่งขาพเจามีอยูกับบริษัทนั้น (ชื่อผูใชสิทธิจองซื้อตองตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย มิฉะนั้นจะดําเนินการนําหุนเขาบัญชีบริษัทผูออก
หลักทรัพย - สมาชิกเลขที่ 600)
นําหลักทรัพยเขาฝากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย ใหออกใบหลักทรัพยสําหรับหลักทรัพยที่ไดรับการจัดสรรนามของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และนําหลักทรัพยเขาฝากไวกับ บริษัท ศูนยรับ
ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด โดยเขาบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย เพื่อขาพเจา-สมาชิกเลขที่ 600 (การขอถอนเปนใบหุนในภายหลัง ผูใชสิทธิจองซื้อจะตองเสียคาธรรมเนียมตามที่บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)
จํากัด กําหนด)
แบบรับใบหุน (Script) ใหออกใบหุนที่ไดรับการจัดสรรในนามของขาพเจา และสงมอบใบหุนมาใหแกขาพเจาทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อ ที่อยูที่ระบุไวในสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วันทําการนับจากวันที่
บริษัทดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวตอกระทรวงพาณิชย
พรอมกันนี้ ขาพเจาขอสงเงินคาใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญดังกลาว โดย
เช็ค (Cheque)
เช็คธนาคาร (Cashier Cheque)
ดราฟท (Draft) โดยสั่งจาย “บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน)”
เลขที่เช็ค/เช็คธนาคาร/ดราฟท ………………………………………… วันที่…………………………………… ธนาคาร…………..…………………………สาขา ……………………….…………..…..
เงินโอน (Transfer) ชื่อบัญชี “บมจ. สกาย ไอซีที” บัญชีเลขที่ 746-3-63113-5 ประเภทบัญชีออมทรัพย ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) สาขาสามแยก หรือ
“บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน)” บัญชีเลขที่ 408-0-96504-6 ประเภทบัญชีออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาอาคารจี ทาวเวอร พระราม 9
ขาพเจาขอรับรองและตกลงวาจะใชสิทธิจองซื้อหุน สามัญจํานวนดังกลาว และจะไมยกเลิกรายการใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญนี้ หากขาพเจาไมสงแบบแสดงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญที่ไดกรอกรายละเอียดครบถวนและเอกสาร
ประกอบการใชสิทธิจองซื้อที่ถูกตองเรียบรอยพรอมเช็ค แคชเชียรเช็ค / ดราฟท / ใบโอนเงิน มาถึงบริษัทภายในระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิหรือหากเช็ค/ แคชเชียรเช็ค/ดราฟท ที่สั่งจายแลวนัน้ ไมผานการเรียกเก็บใหถือวา
ขาพเจาสละสิทธิ์ในการใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญดังกลาว
ลงชื่อ.................................................................. ผูใชสิทธิจองซื้อ
(…………………………………………………) หลัก
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
หลักฐานการใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญ (ผูใชสิทธิจองซื้อ โปรดกรอกขอความในสวนนี้ดวยตัวบรรจงใหครบถวนชัดเจน )
วันที่ยื่นความจํานงในการใชสิทธิ..............................................
วันกําหนดการใชสิทธิ......................................................................
บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) ไดรับเงินจาก (ชื่อตามแบบแสดงความจํานงในการใชสิทธิ) ..................................................................................
เพื่อใชสิทธิในการซื้อหุน สามัญของบริษัท ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอใชสิทธิ (หนวย)
อัตราการใชสิทธิ
จํานวนหุนสามัญที่ไดจากการขอใชสิทธิ (หุน) ราคาใชสิทธิ (บาทตอหุน)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น (บาท)
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1.090 หุน
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โดยชําระเปน เช็ค (Cheque) เช็คธนาคาร (Cashier Cheque) ดราฟท (Draft) เงินโอน (Transfer)
เลขที่เช็ค/เช็คธนาคาร/ดราฟท. ……………………….……………… วันที่ ………………………………… ธนาคาร ………………………………………… สาขา …………….…….…….…………..…...
แบบไรใบหลักทรัพย (Scriptless) นําหลักทรัพญเขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของตนเอง โดยออกใบหลักทรัพยในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก”
สมาชิกผูฝากเลขที่........................................... บัญชีซื้อขายหลักทรัพยเลขที่.....................................................................
นําหลักทรัพยเขาฝากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกผูฝากเลขที่ 600 ในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” โดยเขาบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขาพเจา”
แบบรับใบหุน (Script) ออกเปนใบหุนในนามผูใ ชสิทธิจองซื้อ
จํานวนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถามี)…………………………………………..หนวย
เจาหนาที่ผูรับใบแจงความจํานงการใชสิทธิ……………………………….………………

เรื่อง

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ (XE) ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ครั้งสุดท้าย

บริษัท สกาย ไอซีที จากัด (มหาชน) (SKY-W1)

subject: Notification of the Last Exercise (XE) of SKY-W1
ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่าน
ทราบว่า
We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows.

บริษัท สกาย ไอซีที จากัด (มหาชน)
SKY ICT PUBLIC COMPANY LIMITED

SKY-W1

วันขึน
้ เครื่องหมายเพื่อรับสิทธิประโยชน์ (X-Date) XE

08/05/2019

วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)

10/05/2019

อัตราส่วน (Exercise ratio)
1:1.09
ใบแสดงสิทธิฯ (Warrants) : หุน
้ สามัญ (Common shares)
ราคาหน่วย/หุน
้ /บาท (Exercise price (Baht per share))
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กาหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ (Exercise Date)

16/05/2019 - 30/05/2019

วันที่บันทึกการยกเลิกการรับฝาก (Delisting Date)

ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
้ ท่านมีหุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ
(Your existing shares as bookclose date)
ถ้าท่านมอบหมายให้บริษัทฯ นาส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพื่อใช้
สิทธิ
ในการจองซื้อฯ ท่านต้องนาส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษท
ั ฯ
(Documents Required)
1. ใบจองซื้อฯ
(Registration Form)
2. เช็คชาระการจองซื้อ หรือใบโอนเงิน / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ
ในใบจองฯ
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment)
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน รับรองสาเนาถูกต้อง
(Certified true copy of the identification card or passport)

10/05/2019

.......(2)....... หุน
้ (shares)
ติดต่อภายในวันที่ (contact within)
22/05/2019

ที่ SKY_SC62/039
วันที่ 22 เมษายน 2562
เรื่อง

การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สกาย ไอซีที
จากัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (SKY-W1) (เพิ่มเติมข้อมูล)

เรียน

กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท สกาย ไอซีที จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ทาการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท สกาย ไอซีที จากัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (SKY-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
ของบริษัท เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 โดยกาหนดการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ได้แก่ วันที่
29 ธันวาคม 2560 และครั้งสุดท้ายกาหนดให้ตรงกับวันที่ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
คือ 31 พฤษภาคม 2562
บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ดังนี้
1.

อัตรำและรำคำกำรใช้สิทธิ
อัตรำกำรใช้สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1.090 หุ้น

2.

รำคำกำรใช้สิทธิ
หุ้นละ 1.376 บาท

ระยะเวลำแจ้งควำมจำนงใช้สิทธิ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจานงในการใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญของบริษัทภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ โดยครั้งนี้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ สามารถแจ้ง
ความจานงใช้สิทธิได้ระหว่าง วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาทาการ

3.

วันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

4.

วันที่ขอขึ้นเครื่องหมำย SP (ห้ำมกำรซื้อขำย)
ตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย SP ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

5.

วันสิ้นสภำพของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จะสิ้นสภาพลง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จะใช้สิทธิไม่ได้อีก
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6.

สถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิ และยื่นเอกสำร
บริษัท สกาย ไอซีที จากัด (มหาชน)
เลขที่ 55 อาคาร เอ.เอ. รัชดา ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2029-7888 โทรสาร 0-2029-7879
Website: www.skyict.co.th

7.

วิธีกำรใช้สิทธิ
7.1

7.2

ขั้นตอนการใช้สิทธิสาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่อยู่ในระบบใบหุ้น (Script) และระบบไร้ใบหุ้น (Scripless)
จะมีความแตกต่างตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(ก)

ในกรณีของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่อยู่ในระบบใบหุ้น (Script) ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เป็นหลักฐานในการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่บริษัท โดย
จะต้องแจ้งความจานงในการใช้สิทธิตามระยะเวลาแสดงความจานงในการใช้สิทธิตามที่ระบุข้างต้น

(ข)

ในกรณีที่ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ อยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีความ
ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ต้องแจ้งความจานงและกรอกแบบคาขอเพื่อขอถอนใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ หรือเพื่อออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยยื่นต่อบริษัท
หลักทรัพย์ที่ทาหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตนและบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว
จะดาเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ หรือเพื่อออกใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ สาหรับนาไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ของ
บริษัทต่อไป

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ สามารถแจ้งความจานงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้
ตามเงื่อนไขการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ โดยดาเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท ตามสถานที่
ติดต่อในการใช้สิทธิที่ระบุไว้ข้างต้น
(ก)

แบบแสดงความจ านงในการใช้ สิ ท ธิ ซื้ อ หุ้ น สามั ญ ที่ ก รอกข้ อ ความถู ก ต้ อ งชั ด เจนและครบถ้ ว น
ทุกรายการพร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งนี้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ สามารถขอรับ
แบบแสดงความจานงในการใช้สิทธิได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความ
จานงในการใช้สิทธิ

(ข)

ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง หรือใบแทนใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด ตามจานวนที่ระบุในแบบแสดงความจานงในการใช้
สิทธิ และหนังสือมอบอานาจให้ผู้อื่นมารับใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ฉบับใหม่สาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี)
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(ค)

ชาระเงินตามจานวนที่ระบุ ในแบบแสดงความจานงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยผู้ถือ ใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นจะต้องชาระเป็นเช็ค ดราฟต์ ตั๋วแลกเงินธนาคารหรือคาสั่ง
จ่ า ยเงิ น ธนาคาร ที่ ส ามารถเรี ยกเก็ บ ได้ ใ นเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วั น ท าการนั บ จากวัน
กาหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ “บมจ. สกำย ไอซีที” บัญชีเลขที่ 746-363113-5 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จากัด มหาชน สาขาสามแยก หรือ “บริษัท สกำย
ไอซีที จำกัด (มหำชน)” บัญชีเลขที่ 408-0-96504-6 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน) สาขาอาคารจี ทาวเวอร์ พระราม 9 พร้อมนาส่งสาเนาใบนาฝาก

ทั้งนี้ การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทเรียกเก็บเงินดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หาก
บริษัทเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุผลใด ๆ ที่มิได้เกิดจากบริษัท ให้ถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนา
ยกเลิกและบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครั้งนั้น ทั้งนี้ บริษัทจะนาส่ง ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกาหนดการใช้สิทธิ โดยจะไม่มีการคานวณดอกเบี้ยไม่ว่าใน
กรณีใด ๆ และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ สามารถยื่นความจานงขอใช้สิทธิใหม่ได้ในวันกาหนดการใช้สิทธิครั้ง
ต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ฯ ดังกล่าวอีกต่อไป
7.3

หลักฐานประกอบการใช้สิทธิของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ


บุคคลสัญชำติไทย

: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง



บุคคลต่ำงด้ำว

: สาเนาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว และ หนังสือเดินทางที่ยัง
ไม่หมดอายุพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง



นิติบุคคลในประเทศ

: สาเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน
6 เดือนก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
และเอกสารหลักฐานของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อพร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง



นิติบุคคลต่ำงประเทศ

: ส าเนาหนั งสื อ ส าคั ญ การจั ด ตั้ งบริ ษั ท หนั งสื อ บริ ค ณห์ สนธิ
ข้ อ บั งคั บ และหนั งสื อ รั บ รองที่ อ อกไม่ เ กิ น 6 เดื อ นก่ อ นวั น
ก าหนดการใช้ สิ ท ธิ ซึ่ ง รั บ รองโดย Notary Public พร้ อ ม
รับรองสาเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอานาจลง
ลายมือชื่อพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
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Custodian

: (1) สาเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6
เดือนนับจากวันที่รับรองถึงวันจองซื้อ พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น หรือ
(2) ส าเนาหนั ง สื อ ส าคั ญ การจั ด ตั้ ง บริ ษั ท (Certificate of
Incorporation) หรื อ หนั ง สื อ แสดงความเป็ น นิ ติ บุ ค คล
(Affidavit) และรายชื่ อ ผู้ มี อ านาจลงนามพร้ อ มด้ ว ย
ตั ว อย่ า งรายมื อ ชื่ อ ที่ อ อกไม่ เ กิ น 6 เดื อ น นั บ จากวั น ที่
รั บ รองถึ งวั น จองซื้ อ พร้ อ มรั บ รองสาเนาถู ก ต้อ งโดยผู้มี
อานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
(3) หนั ง สื อ มอบอ านาจ ในกรณี ผู้ มี อ านาจลงนามแทนนิ ติ
บุคคล มิใช่กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลตาม
หนังสือรับรอง
(4) ส าเนาหนั ง สื อ มอบอ านาจจากผู้ จ องซื้ อ มอบอ านาจให้
ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ดาเนินการจองซื้อแทน
(5) ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชนหรื อ ส าเนาใบส าคั ญ
ประจ าตัว คนต่ างด้า วหรือสาเนาหนั งสือ เดิน ทางที่ยังไม่
หมดอายุ ของผู้ มี อ านาจลงนามแทนนิ ติ บุ ค คล พร้ อ ม
รับรองสาเนาถูกต้อง
(6) ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
ทั้ งนี้ หากผู้ จ องซื้ อ เป็ น ประเภทนิ ติบุ ค คลที่ จ ดทะเบี ย นใน
ต่ำงประเทศ สาเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้องข้างต้นทั้งหมด ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อ
โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจ
ในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทาหรือรับรองความถูกต้อง
ทาการรับรองรายมือชื่อของผู้จัดทาหรือให้ผู้ให้คารับรองความ
ถูกต้องของเอกสาร และให้รับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย
หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทา หรือรับรอง
ความถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่น
ใดที่ได้ดาเนินงานข้างต้น และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจาก
วันที่รับรองถึงวันจองซื้อ
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กรณี ผู้ จ องซื้ อ ที่ ต้ อ งการฝากหุ้น ไว้ ใ นบั ญชี ข องบริ ษั ท ผู้ ออก
หลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องกรอกรายละเอียดพร้อม
ลงนามในเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์ และ
แบบสอบถามส าหรั บ ตรวจสอบสถานะ FATCA STATUS
เฉพาะนิติบุคคล (สาหรับผู้จองซื้อเกินสิทธิต้องแนบสาเนาหน้า
แรกของสมุดบัญชีธนาคาร กรณีผู้จองซื้อขอรับเงินค่าจองซื้อ
หุ้นโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ทั้งนี้ หากมิได้ให้สาเนา
หน้ า แรกของสมุ ด บั ญ ชี ธ นาคารดั ง กล่ า วไว้ ธนาคารจะ
ดาเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นด้วย
เช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้จองซื้อ)
8.

เอกสำรหรือหลักฐำนกำรชำระเงิน
8.1

เช็ค ดราฟต์ ตั๋วแลกเงินธนาคารหรือคาสั่งจ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน
2 วันทาการนับจากวันกาหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยต้องลงวันที่ในเช็คไม่เกินวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
และยื่นความจานงระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาทาการ

8.2

ชาระเงินโดยการโอนเข้าบัญชี ดังต่อไปนี้ โดยต้องโอนเงินภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น.
และยื่นความจานงระหว่าง วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาทาการ

8.3

(1)

ชื่อบัญชี “บมจ. สกาย ไอซีท”ี
บัญชีเลขที่ 746-3-63113-5 ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารยูโอบี จากัด มหาชน สาขาสามแยก หรือ

(2)

ชื่อบัญชี “บริษัท สกาย ไอซีที จากัด (มหาชน)”
บัญชีเลขที่ 408-0-96504-6 ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาอาคารจี ทาวเวอร์ พระราม 9

ในการชาระเงิน ชื่อผู้ใช้สิทธิต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อที่ปรากฏในบัญชีผู้ใช้สิทธิและเอกสารประกอบอื่น ๆ ทุก
ฉบับ และใบ pay-in ผู้นาฝากต้องเป็นชื่อเดียวกับบุคคลที่ใช้สิทธิ และจานวนเงินที่โอนไม่รวมค่าธรรมเนียมใน
การเรียกเก็บ
หากบริษัทเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุผลใด ๆ ที่มิได้เกิดจากบริษัท ให้ถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนา
ยกเลิกและบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครั้งนั้น ทั้งนี้ บริษัทจะนาส่งใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกาหนดการใช้สิทธิ โดยจะไม่มีการคานวณดอกเบี้ยไม่ว่าใน
กรณีใด ๆ และให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวอีกต่อไป

5

9.

กำรยื่นเอกสำร
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ต้องยื่นแบบแสดงความจานงในการใช้สิทธิ พร้อมหลักฐานการโอนเงินได้ระหว่าง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาทาการ ณ สถานที่ติดต่อตามที่ระบุใน
ข้อ 3. เท่านั้น
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิเดช มัยลาภ)
กรรมการ
เลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 02 029 7888 ต่อ 812

6

เลขที่ใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ..........................................................

แบบแสดงความจานงในการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สกาย ไอซีที จากัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (SKY-W1)
ระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริษัท สกาย ไอซีที จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ระหว่างเวลา 9.00-15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทาการก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิครั้งแรก
สาหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย กาหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิเท่ากับ 15 วันก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันกาหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 และวันกาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
วันที่ยื่นความจานงในการใช้สิทธิ..............................................
วันกาหนดการใช้สิทธิ......................................................................
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง)
เรียน คณะกรรมการบริษัท สกาย ไอซีที จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, นิติบุคคล)..................................................……………………
ทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเลขที่...............................................
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจาตัวประชาชน ................................................
บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
เลขที่ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ………..……………………...……
นิติบุคคลสัญชาติไทย
เลขทะเบียนนิติบุคคล....................................................
นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว
เลขทะเบียนนิติบุคคล .................………………………..…..………
บ้านเลขที่...................... ตรอก/ซอย.............................................. ถนน.................................................. แขวง/ตาบล...........................................เขต/อาเภอ................................................................
จังหวัด........................................... รหัสไปรษณีย์.....................................................
สัญชาติ...........................................อาชีพ..................................................................................วัน/เดือน/ปีเกิด (วันจดทะเบียนนิติบุคคล).............................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์
บ้าน............................................................................. โทรศัพท์มือถือ....................................................................
เลขที่บัตรประจาตัวผู้เสียภาษีอากร...................................................................... ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
หักภาษี ณ ที่จ่าย
ในฐานะผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะขอใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สกาย ไอซีที จากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิ (หน่วย)
อัตราการใช้สิทธิ
จานวนหุ้นสามัญที่ได้จากการขอใช้สิทธิ (หุ้น) ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1.090 หุน้
ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ และขอรับใบทอนใบสาคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ดังนี้
ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ส่งมอบ
เลขที่
จานวน (หน่วย)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)

1.376
จานวนของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี)
(หน่วย)

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี้: (โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น)
แบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scriptless) นาหลักทรัพย์เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยให้ออกใบหลักทรัพย์สาหรับหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และ
ดาเนินการให้บริษัท……………………………………………………………สมาชิกผู้ฝากเลขที่ ………………… (โปรดระบุชื่อและหมายเลขสมาชิกผู้ฝากตามที่มีรายชื่อปรากฎด้านหลังใบจอง) นาหลักทรัพย์เข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพ ย์
(ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ชื่อ…………………….…………….เลขที…่ ..………..…..… ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น (ชื่อผู้ใช้สิทธิจองซื้อต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ มิฉะนั้นจะดาเนินการนาหุ้นเข้าบัญชีบริษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ - สมาชิกเลขที่ 600)
นาหลักทรัพย์เข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ให้ออกใบหลักทรัพย์สาหรับหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรนามของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และนาหลักทรัพย์เข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ เพื่อข้าพเจ้า-สมาชิกเลขที่ 600 (การขอถอนเป็นใบหุ้นในภายหลัง ผู้ใช้สิทธิจองซื้อจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด กาหนด)
แบบรับใบหุ้น (Script) ให้ออกใบหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในนามของข้าพเจ้า และส่งมอบใบหุ้นมาให้แก่ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อ ที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วันทาการนับจากวันที่
บริษัทดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว โดย
เช็ค (Cheque)
เช็คธนาคาร (Cashier Cheque)
ดราฟท์ (Draft) โดยสั่งจ่าย “บริษัท สกาย ไอซีที จากัด (มหาชน)”
เลขที่เช็ค/เช็คธนาคาร/ดร๊าฟท์ ………………………………………… วันที่…………………………………… ธนาคาร…………..…………………………สาขา ……………………….…………..…..
เงินโอน (Transfer) ชื่อบัญชี “บมจ. สกาย ไอซีที” บัญชีเลขที่ 746-3-63113-5 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) สาขาสามแยก หรือ
“บริษัท สกาย ไอซีที จากัด (มหาชน)” บัญชีเลขที่ 408-0-96504-6 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาอาคารจี ทาวเวอร์ พระราม 9
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะใช้สิทธิจองซื้อหุน้ สามัญจานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญนี้ หากข้าพเจ้าไม่ส่งแบบแสดงความจานงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสาร
ประกอบการใช้สิทธิจองซื้อที่ถูกต้องเรียบร้อยพร้อมเช็ค แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ / ใบโอนเงิน มาถึงบริษัทภายในระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิหรือหากเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ที่สั่งจ่ายแล้วนัน้ ไม่ผ่านการเรียกเก็บให้ถือว่า
ข้าพเจ้าสละสิทธิ์ในการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว
ลงชื่อ.................................................................. ผู้ใช้สิทธิจองซื้อ
(…………………………………………………) หลัก
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
หลักฐานการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ (ผู้ใช้สิทธิจองซื้อ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน )
วันที่ยื่นความจานงในการใช้สิทธิ..............................................
วันกาหนดการใช้สิทธิ......................................................................
บริษัท สกาย ไอซีที จากัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามแบบแสดงความจานงในการใช้สิทธิ) ..................................................................................
เพื่อใช้สิทธิในการซื้อหุน้ สามัญของบริษัท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิ (หน่วย)
อัตราการใช้สิทธิ
จานวนหุ้นสามัญที่ได้จากการขอใช้สิทธิ (หุ้น) ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1.090 หุน้
1.376
โดยชาระเป็น เช็ค (Cheque) เช็คธนาคาร (Cashier Cheque) ดราฟท์ (Draft) เงินโอน (Transfer)
เลขที่เช็ค/เช็คธนาคาร/ดร๊าฟท์. ……………………….……………… วันที่ ………………………………… ธนาคาร ………………………………………… สาขา …………….…….…….…………..…...
แบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scriptless) นาหลักทรัพญ์เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยออกใบหลักทรัพย์ในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก”
สมาชิกผู้ฝากเลขที่........................................... บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่.....................................................................
นาหลักทรัพย์เข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ 600 ในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” โดยเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า”
แบบรับใบหุ้น (Script) ออกเป็นใบหุ้นในนามผูใ้ ช้สิทธิจองซื้อ
จานวนของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี)…………………………………………..หน่วย
เจ้าหน้าที่ผู้รับใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ……………………………….………………

BROKER
ผู้ฝากเลขที่
Participant No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029

ชื่อบริษัท
Company Name

ผู้ฝากเลขที่
Participant No.
030

บริษัทหลักทรัพย์ทสิ โก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์รลิ ลินช์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จากัด
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จากัด
KKTRADE SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จากัด
TRINITY SECURITIES CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

032
034
038
048
050
051
200
211
213
224
225
229
230
244
247
248
924

ชื่อบริษัท
Company Name
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.
บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB-BROKER
236
242

ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)

243
245

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
301
302
303
304
305
308
312
316
320
326
328

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สิน
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES
ธนาคาร เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

329
330
334
336
337
339
340
343
345
425

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จากัด (เพือ่ ตราสารหนี้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพือ่ รับฝากทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี้)
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

