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        วันท่ี 19 ตุลาคม 2564 
 
เร�่อง  แจ�งรายชื่อผู�จดัจําหน�ายและตัวแทนจําหน�ายหน�วยทรัสต�สําหรับการเสนอขายคร้ังแรก (IPO) ของกองทรัสต� 

KTBSTMR 
 
เร�ยน  ท�านผู�เก่ียวข�อง 
 

บร�ษัท เคทีบีเอสที ร�ท แมเนจเมนท� จํากัด (“ผู�จัดการกองทรัสต�”) ขอแจ�งรายชื่อผู�จัดจําหน�ายและตัวแทน
จําหน�ายหน�วยทรัสต�ของทรัสต�เพ�่อการลงทุนในสิทธิการเช�าอสังหาร�มทรัพย� เคทีบีเอสที มิกซ� (“KTBSTMR”)  
ในป�จจ�บันดังน้ี 

 
ผู�จัดการการจดัจําหน�ายหน�วยทรัสต� 
บร�ษัทหลักทรัพย� เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน) 
87/2 อาคารซีอาร�ซีทาวเวอร� ชั้น 9, 18, 39, 52 ออลซีซ่ันส�เพลส ถนนว�ทยุ 
แขวงลุมพ�นี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท� (02) 351-1800 
www.ktbst.co.th 

ผู�จัดจําหน�ายหน�วยทรัสต� 
บร�ษัทหลักทรัพย� ฟ�นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 
999/9 อาคาร ดิ ออฟฟ�ศเศส แอท เซ็นทรัลเว�ลด� ชั้น 18 และ ชั้น 25 ถนนพระราม 1 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท� (02) 658 – 9500 
www.fnsyrus.com 

 บร�ษัทหลักทรัพย� เมอร�ชั่น พาร�ทเนอร� จํากัด (มหาชน) 
942/81 ชาญอิสสระทาวเวอร� 1 ชั้น 2 ถนนพระราม 4  
แขวงสุร�ยวงศ� เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท� (02) 660 – 6677 
www.merchant.co.th 

บร�ษัทหลักทรัพย� ไอร�า จํากัด (มหาชน) 
319 อาคารจัตุรัสจามจ�ร� ชัน้ 17 และ 20 ถนนพญาไท 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท� (02) 080 – 2888 
www.aira.co.th 
 

http://www.ktbst.co.th/
http://www.fnsyrus.com/
http://www.merchant.co.th/
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บร�ษัทหลักทรัพย� เอสบีไอ ไทย ออนไลน� จํากัด  
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร�  ชั้น 31 ถนนเพชรบุร�ตัดใหม� 
แขวงบางกะป� เขตห�วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท� (02) 022 – 1499 
www.sbito.co.th  

ตัวแทนจําหน�ายหน�วยทรัสต� 
บร�ษัทหลักทรัพย�หยวนต�า (ประเทศไทย) จํากัด 
127 อาคารเกษร ทาวเวอร� ชั้น 14-16 ถนนราชดําร� 
แขวงลุมพ�นี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท� (02) 009 – 8355 
www.yuanta.co.th 

บร�ษัทหลักทรัพย� คันทร�่ กรุ�ป จํากัด (มหาชน) 
132 อาคารสินธรทาวเวอร� 1 ชั้น 3 และอาคารสินธรทาวเวอร� 3 ชั้น 18 และ 20 
ถนนว�ทยุ  แขวงลุมพ�นี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท� (02) 205 – 7272 
www.cgsec.co.th 

บร�ษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
199 อาคารคอลัมน�ทาวเวอร� ชั้น G และชั้น 21-23 
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท� (02) 649 – 2000 
www.mfcfund.com 

บร�ษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน เอเชีย เวลท� จํากัด 
540 อาคารเมอร�คิวร�่ ทาวเวอร� ห�องเลขท่ี 1701,1702 ชั้นท่ี 17 
ถนนเพลินจ�ต ลุมพ�นี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท� (02) 207 – 2100 
www.awam.co.th 

 

 ในการน้ี วันทําการเป�ดขาย IPO ของ KTBSTMR เร��มตั้งแต� วันที่ 19 ถึง 29 ต.ค. 2564 ผู�ท่ีสนใจลงทุน
สามารถติดต�อเพ�่อขอรับข�อมูลการจองซ้ือหน�วยทรัสต�จากผู�จัดการการจัดจําหน�ายหน�วยทรัสต� หร�อผู�จัด
จําหน�ายหน�วยทรัสต� หร�อ ตัวแทนจําหน�ายหน�วยทรัสต� ได�ตามท่ีอยู�ข�างต�นน้ี 

จ�งเร�ยนมาเพ�อ่โปรดทราบ 

   ขอแสดงความนับถือ 

บร�ษัท เคทีบีเอสที ร�ท แมเนจเมนท� จํากัด 
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