เรียน ท่านลูกค้ า
เรือง การใช้ สิทธิจองหุ้นสามัญเพิ#มทุน TKS

บริ ษัทขอแจ้ งรายละเอียด การใช้ สทิ ธิจองหุ้นสามัญเพิ#มทุน

: บริ ษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) [TKS]

ลูกค้ าที#ได้ สทิ ธิในการจองซื 'อ ตามรายชื#อปิ ดสมุดทะเบียนในวันที#

: 26 กุมภาพันธ์ 2561

อัตราส่วนและราคาจอง

: 6.0034461 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่ ราคาหุ้นละ 10 บาท สามารถจองเกินสิทธิได้

ระยะเวลาการจองซื 'อและใช้ สทิ ธิ

: วันที# 20 - 26 มีนาคม 2561

ระยะเวลาการจองซื 'อและใช้ สทิ ธิ_NVDR

: วันที# 20 - 22 มีนาคม 2561
เฉพาะวันทําการ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง เวลา 15.30 น.

กรณีท่านลูกค้ าประสงค์ ให้ ทสิ โก้ ดาํ เนินการยืนเอกสารจองซือหุ้นเพิมทุน
ขอให้ ส่งเอกสารประกอบการจองซือฉบับจริง ทีกรอกข้ อมูลครบถ้ วนถูกต้ อง มายัง บล.ทิสโก้ ภายในเวลาทีกําหนด ดังนี
กรณีชําระค่าจองซื 'อด้ วยเช็คบุคคล, แคชเชียร์ เช็ค, ดร๊ าฟท์
งดรับเช็ค หากลูกค้ าชําระเป็ นเช็ค ต้ องนําฝากเข้ า Bill Payment ของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ ก่ อน 12.00 ของวันที 22 มีนาคม 2561 เท่ านัน
กรณีชําระค่าจองซื 'อด้ วยการโอนเงิน Bill Payment

: ส่ งกลับถึงบล. ทิสโก้ ภายใน วันที 22 มีนาคม 2561

กรณีลกู ค้ าได้ รับสิทธิจาก NVDR

: ส่ งกลับถึงบล. ทิสโก้ ภายใน วันที 21 มีนาคม 2561

วิธีชําระเงิน
โอนเงิน ผ่าน Bill Payment ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ ตงแต่
ั'
รายละเอียดของบัญชีธนาคารที#ใช้ รับชําระค่าจองซื 'อ (สัง# จ่าย)

วิธีชําระเงิน_NVDR
เช็คบุคคล ลงวันที#
แคชเชียร์ เช็ค, ดร๊ าฟท์
โอนเงิน ผ่าน Bill Payment ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้
รายละเอียดของบัญชีธนาคารที#ใช้ รับชําระค่าจองซื 'อ (สัง# จ่าย)

: วันที# 20 - 22 มีนาคม 2561
“บัญชีจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน บมจ.ที.เค.เอส. เทคโนโลยี”
งดรับเช็ค ต้ องนําเช็คไปเข้ าบัญชีธนาคารผ่ าน Bill Payment เท่ านัน
◌ฺ สามารถ Bill Payment ได้ ที ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา
: งดรับเช็ค ต้ องนําเช็คไปเข้ าบัญชีธนาคารผ่ าน Bill payment เท่ านัน
งดรับเช็ค ต้ องนําเช็คไปเข้ าบัญชีธนาคารผ่ าน Bill payment เท่ านัน
: วันที# 20 มีนาคม 2561
“Subscription Account for TKS”

เอกสารประกอบการจองซือ
1. ใบจองซื 'อ ระบุข้อมูลเพื#อเข้ าบัญชี “บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด” สมาชิกผู้ฝากเลขที# “002”)
2. ใบรับรองการจอง กรณีไม่มีใบรับรองการจอง ลูกค้ าต้ องโทร.สอบถามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที#เบอร์ 02-009-9999 (TSD)
เพื#อตรวจสอบสิทธิที#ได้ รับ และกรอกเลขทะเบียนในใบจอง เนื#องจากลูกค้ าต้ องใช้ สิทธิจอง 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น : 1 ใบจองเท่านัน'
3. สําเนาบัตรประชาชน (รับรองสําเนาถูกต้ อง) กรณีบตั รตลอดชีพกรุ ณาแนบสําเนาทะเบียนบ้ าน (รับรองสําเนาถูกต้ อง)
4. หลักฐานการชําระเงินใบ Bill Payment ฉบับจริ ง
5.กรณีจองเกินสิทธิโปรดแนบ สําเนาหน้ า Book กสิกรไทย, กรุ งเทพ, กรุ งไทย, ไทยพาณิชย์, ยูโอบี, กรุ งศรี อยุธยา, ธนชาต (รับรองสําเนา)
ตัวแทนในการรับจอง และสถานทีติดต่ อ
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด ชี 'น 20 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า อาคาร 3 (พลาซ่าอีสท์) 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขต จตุจกั ร กทม.10900

ติดต่ อ ฝ่ ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์ Tel. 0-2949-1999 คุณแหม่ม ต่อ 1208
(สําหรับผู้ถือหุ้น NVDR ติดต่อยื#นเอกสารได้ ที# บล.ทิสโก้ จํากัด สํานักงานใหญ่ ชัน' 4 โทร. 02-6336441-5 ระยะเวลาในการรับจองเป็ นไปตามที# NVDR กําหนด)
หมายเหตุ ** กรณีทา่ นลูกค้ าส่งเอกสารการจองซื 'อไม่ทนั เวลาที#บริ ษัทกําหนด หรื อเอกสารไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนตามที#บริ ษัทตัวแทนกําหนด บริ ษัทไม่รับผิดชอบต่อผลเสียหายใด ๆ

สิ"งที"สง่ มาด้ วย 2
ใบจองซื !อเลขที"............................….........……

ใบจองซือหุ้นสามัญเพิ!มทุน
ของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ"มทุน จํานวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที"ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท
แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 6.0034461 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 10.00 บาท
วันที"จองซื !อ o 20 มีนาคม 2561 o 21 มีนาคม 2561 o 22 มีนาคม 2561 o 23 มีนาคม 2561 o 26 มีนาคม 2561

ใบจองซื !อ 1 ใบ
ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เท่านัน!

เรี ยน คณะกรรมการบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)
ข้ อมูลผู้จองซือหุ้น โปรดกรอกข้ อความในช่ องด้ านล่ างนีให้ ครบถ้ วน ชัดเจน ตัวบรรจง

ข้ าพเจ้ า o นาย o นาง o นางสาว o นิตบิ คุ คล ...................................................................................................................................................... เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เลขที! (10 หลัก) ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
o บัตรประจําตัวประชาชน

o ใบต่างด้ าว o หนังสือเดินทาง o เลขทะเบียนนิติบคุ คล เลขที".........................................................................................................................

ทังนี ที!อยู่ให้ เป็ นไปตามที!ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามวันกําหนดรายชื!อผู้ถือหุ้น ณ วันที! 23 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ!งบริษัทได้ รับจาก บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ฐานข้ อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท”)
โทรศัพท์ที"ตดิ ต่อได้ .............................................................................................................................................โทรศัพท์เคลื"อนที".......................................................................................................................................................................................
มีความประสงค์ขอจองซื !อและขอให้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ"มทุนของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ดังนี !

จํานวนหุ้นที!จองซือ (หุ้น)

ราคาต่ อหุ้น (บาท)

รวมเป็ นเงินทังสิน (บาท)

จํานวนเงิน (ตัวอักษร)

10.00
พร้ อมกันนี ! ข้ าพเจ้ าขอส่งเงินค่าจองซื !อหุ้นสามัญเพิ"มทุนดังกล่าวโดย (กรณีที"สง่ ค่าจองซื !อหุ้นเป็ นเช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊ าฟท์ จะต้ องลงวันที"ไม่เกิน 23 มีนาคม 2561 และต้ องสามารถเรียกเก็บเงินได้ จากสํานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทําการถัดไป)
o เงินโอน ผ่ านระบบ Bill Payment เข้ าบัญชี “บัญชีจองซือหุ้นสามัญเพิ!มทุน บมจ.ที.เค.เอส. เทคโนโลยี” ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขารัชโยธิน ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที! ###-$-%&'#*-'
o เช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊ าฟท์ ฝากผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เลขที"เช็ค…………………………….ลงวันที"……….………….…..…ธนาคาร…………………..……............สาขา……..………..…….………..
โดยสัง" จ่าย “บัญชีจองซือหุ้นสามัญเพิ!มทุน บมจ.ที.เค.เอส. เทคโนโลยี” / “Subscription Account for TKS” และนําเช็คเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขารัชโยธิน ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที! ###-$-%&'#*-'

**** การชําระเงินข้ างต้ น ต้ องชําระแบบ Bill Payment ผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เท่านั !น ****
หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ"มทุนดังกล่าวแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดําเนินการดังต่อไปนี ! (ผู้จองซื !อหุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ"งเท่านัน! หากไม่เลือก บริษัทขอสงวนสิทธิที"จะออกใบหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื !อ)
o ในกรณีท! มี ีบัญชีซอขายหลั
ื
กทรัพย์ :
ให้ ฝากใบหุ้นสามัญตามจํานวนที"ได้ รับการจัดสรรนันไว้
! ในชื"อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื"อผู้ฝาก” และดําเนินการให้ บริษัท………………..……………………………............................สมาชิกผู้ฝากเลขที"
นําหุ้นเข้ าฝากไว้ กบั บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“TSD”) เพื"อเข้ าบัญชีซื !อขายหลักทรัพย์ชื"อ............................................................................................................................................................................................................
เลขที"……………………………………………………………..……..……………ซึ"งข้ าพเจ้ ามีอยู่กบั บริษัทนัน! (ชื"อผู้จองซื !อต้ องตรงกับชื"อบัญชีซื !อขายหลักทรัพย์ มิฉะนันจะดํ
! าเนินการออกใบหุ้นในชื"อของผู้จ องซื !อแทน)
o ในกรณีท! ไี ม่ มีบัญชีซอขายหลั
ื
กทรัพย์ :
o เข้ าบัญชี 600 ให้ ฝากใบหุ้นสามัญตามจํานวนที"ได้ รับการจัดสรรนันไว้
! ในชื"อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุ้นเข้ าฝากไว้ กบั TSD โดยนําเข้ าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที" 600 เพื"อข้ าพเจ้ า (การขอถอนเป็ น
ใบหลักทรัพย์ในภายหลัง ผู้จองซื !อหุ้นจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที" TSD กําหนด) กรณีเลือกรับหุ้น เข้ าบัญชี 600 ในช่ องนี กรุณากรอก “ข้ อมูลเพิ!มเติมสําหรับการดําเนินงานตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)”
และ “คํารับรองสถานะนิตบิ ุคคลและคํายินยอมเปิ ดเผยข้ อมูลตาม FATCA” (สําหรับผู้จองซือนิติบุคคลเท่ านัน) เพื!อนําส่ งให้ แก่ TSD ด้ วย ในกรณีไม่ จดั ทําเอกสารตามที! TSD กําหนด จะดําเนินการออกเป็ นใบหุ้นแทน และจะจัดส่ ง
ใบหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื!อที!อยู่ในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท
o ขอรับใบหุ้น ให้ ออกใบหุ้นสามัญตามจํานวนที"ได้ รับจัดสรรนันไว้
! ในชื"อของข้ าพเจ้ าและจัดส่งใบหุ้นให้ ข้าพเจ้ าตามชื"อที"อยู่ในฐานข้ อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัททางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้ าพเจ้ ายินดีมอบหมายให้ บริษัทดําเนินการใดๆ เพื"อให้ การจัดทํา
ใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้นให้ แก่ข้าพเจ้ าตามชื"อที"อยูใ่ นฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใน 15 วันทําการนับจากวันปิ ดการจองซื !อหุ้น ซึ"งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที"ผ้ถู ือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที"ได้ รบั จัดสรรได้ ทนั วันทําการแรกของการซื !อขายหุ้น
ในกรณีที"ข้าพเจ้ าไม่ได้ รับการจัดสรรหลักทรัพย์หรือได้ รับการจัดสรรหลักทรัพย์ไม่ครบตามจํานวนหลักทรัพย์ที"จองซื !อ หรือชําระเงินเกินกว่าหลักทรัพย์ที"จองซื !อ ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดําเนินการคืนเงินค่าจองซื !อหุ้นสามัญเพิ"มทุนดังต่อไปนี ! (โปรดเลือกเพียง 1 ช่อง)
o โอนเงินผ่านระบบอัตโนมัติ (ATS) เข้ าบัญชีข้าพเจ้ า ธนาคาร ........................................................สาขา ...........................................เลขที"บญ
ั ชี ........................................ (โปรดแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้ าแรก ประเภทออมทรัพย์หรือ
สําเนา Statement ของบัญชีกระแสรายวันเท่านัน! และชื"อบัญชีต้องเป็ นชื"อเดียวกับชื"อผู้จองซื !อหลักทรัพย์เท่านัน! ในกรณีที"ชื"อบัญชีมิใช่บญ
ั ชีเดีย วกับชื"อผู้จองซื !อ บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื !อหุ้นจะคืนเงินด้ วยเช็คขีดคร่อม) (เฉพาะบัญชีของ ธ.กรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ธ.กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธ.กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธ.กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธ.ทหารไทย จํากัด (มหาชน) ธ.ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธ.ธนชาต จํากัด (มหาชน) และ ธ.ยูโอบี จํากัด (มหาชน) เท่านัน)
!
o จ่ายเป็ นเช็ค ขีดคร่อมสัง" จ่ายเฉพาะในนามข้ าพเจ้ าและจัดส่งตามที"อยู่ที"ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 10 วันทําการนับจากวันปิ ดการจองซื !อหุ้น (การรับเงินคืนด้ วยเช็คขีดคร่อม อาจมีคา่ ธรรมเนียมที"เกี"ยวข้ องซึ"งผู้
จองซื !อต้ องรับผิดชอบ เมื"อนําเช็คไปเรียกเก็บเงิน)
ในกรณีที"จํานวนเงินที"จะใช้ ในการชําระค่าจองซื !อ ตังแต่
! 100,000 บาทขึ !นไป หากผู้รับผลประโยชน์ที"แท้ จริง* มิใช่ ผ้ จู องซือ โปรดระบุ......................................................................................................................................................................................
*ผู้ได้ รับผลประโยชน์ที"แท้ จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผู้เป็ นเจ้ าของที"แท้ จริงหรือมีอํานาจควบคุมการทําธุรกรรมของลูกค้ า หรือบุคคลที"ลกู ค้ าทําธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้ อํานาจควบคุมนิติบคุ คลหรือผู้ที" มกี ารตกลงกันทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื"อทราบข้ อเท็จจริงเกี"ยวกับลูกค้ าที"เกี"ยวข้ อง
ข้ าพเจ้ าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื !อหุ้นสามัญเพิ"มทุนจํานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซื !อหุ้นสามัญเพิ"มทุนนี ! แต่หากข้ าพเจ้ าไม่ส่งใบจองซื !อหุ้นสามัญเพิ"มทุนที"ได้ กรอกรายละเอียดครบถ้ วนและเอกสารประกอบการจองซือ! ที"ถกู ต้ อง
! ผา่ นการเรียกเก็บ ให้ ถือว่าข้ าพเจ้ าสละสิทธิในการจองซื !อหุ้นสามัญเพิ"มทุนดังกล่าว
เรียบร้ อยพร้ อมชําระเงินค่าจองซื !อ มาถึงบริษัทภายในระยะเวลาการจองซื !อ หรือ หากเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊ าฟท์ ที"สงั" จ่ายแล้ วนันไม่
ข้ าพเจ้ าตกลงยินยอมให้ บริษัทใช้ หลักฐานและข้ อมูลการรู้จกั ตัวตนของลูกค้ าและตรวจสอบเพื"อทราบข้ อเท็จจริงเกี"ยวกับลูกค้ า (KYC/CDD) จากบริษัทหลักทรัพย์ที"ฝากหลักทรัพย์ และได้ ยื"นใบจองซื !อหุ้นสามัญเพิ"มทุนดังกล่าวพร้ อมทังได้
! ลงลายมือชื"อ
เพื"อยืนยันว่าได้ ผา่ นการทํา KYC/CDD ยังบริษัทหลักทรัพย์ที"ฝากหลักทรัพย์ ภายในระยะเวลา # ปี และขอยืนยันว่าข้ อมูลที"ข้าพเจ้ าให้ ไว้ กบั บริษัทหลักทรัพย์ที"ฝากหลักทรัพ ย์เป็ นข้ อมูลที"ปัจจุบนั ยังไม่มีการเปลี"ยนแปลง
ข้ าพเจ้ าได้ อ่านหนังสือแจ้ งการจัดสรร และเอกสารการจองซือหุ้นสามัญเพิ!มทุน และสารสนเทศของบริษัท และยินยอมผูกพันตาม
ลงชื"อ …………………….…………………………..……….…ผู้จองซื !อ
หนังสือแจ้ งการจัดสรรฯ และสารสนเทศดังกล่ าว และที!จะได้ มีการแก้ ไขเพิ!มเติมในภายหน้ าอีกด้ วย
การลงทุนในหลักทรัพย์ ย่อมมีความเสี!ยง ผู้จองซือควรศึกษาข้ อมูลอย่ างรอบคอบก่ อนตัดสินใจจองซือหลักทรัพย์

(……………………………………...………….…………)

หลักฐานการรับฝากการจองซือหุ้นสามัญเพิ!มทุน ของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
วันที"จองซื !อ o 20 มีนาคม 2561 o 21 มีนาคม 2561 o 22 มีนาคม 2561 o 23 มีนาคม 2561 o 26 มีนาคม 2561
ใบจองซื !อเลขที"………………………..……………….………..
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด ได้ รับเงินจาก (ชื"อตามใบจอง) ................................................................................................................................................ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (10 หลัก) .....................................…................………………….…
เพื"อจองซื !อหุ้นสามัญเพิ"มทุนของบริษัท จํานวน ………......................................................... หุ้น ในราคาหุ้นละ 10.00 บาท รวมเป็ นเงิน .....................……….......................……………….............................................................................................
บาท
โดยชําระเป็ น o เงินโอน แบบ Bill Payment o เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊ าฟท์ ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เลขที"เช็ค…..…........…..........วันที"……..……………ธนาคาร.....…................สาขา……….……...................
o ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื"อผู้ฝาก” เลขที"สมาชิกผู้ฝาก
บัญชีซื !อขายหลักทรัพย์เลขที" ...........................……..........................................................................……….…………..…
o ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” โดยเข้ าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที" 600 เพื"อข้ าพเจ้ า o ออกใบหุ้นในนามผู้จองซื !อภายใน 15 วันทําการนับจากวันปิ ดการจองซื !อหุ้น
ในกรณีที"ได้ รับการจัดสรรหลักทรัพย์ไม่ครบตามจํานวนหลักทรัพย์ที"จองซื !อ ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดําเนินการคืนเงินโดย o โอนเข้ าบัญชีธนาคาร o เช็ค

เจ้ าหน้ าที"ผ้ รู ับจองซื !อ ....................................................................

หมายเหตุ : หากผู้จองซื !อประสงค์จะเปลีย" นแปลงที"อยู่ที"ให้ ไว้ โปรดแจ้ งการแก้ ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปที"ฝ่ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที" 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-009-9999
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