ใบจองซือ หุ้นสามัญเพิมทุน บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
เลขทีใบจอง / Subscription No………………………………………
Subscription From For Newly Issued Ordinary Shares of Chuo Senko (Thailand) Public Company Limited
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุน จํานวน 22,500,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 5.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 7.50 บาท เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิมทุน
Offering Newly Issued Ordinary Shares (the “Shares”) 22,500,000 shares with a par value of Baht 5.00 per share at the offering price of Baht 7.50 per share to existing shareholders at a ratio of 1 existing ordinary share for 1 newly issued ordinary share
วันทีจองซื Lอ
 25 พฤษภาคม 2558  26 พฤษภาคม 2558  27 พฤษภาคม 2558  28 พฤษภาคม 2558  29 พฤษภาคม 2558
Subscription Date
May 25, 2015
May 26, 2015
May27, 2015
May 28, 2015
May 29, 2015
ข้ อมูลผู้จองซือ หุ้นสามัญเพิมทุน โปรดกรอกข้ อความในช่ องด้ านล่ างนีใ ห้ ครบถ้ วน ชัดเจน ตัวบรรจง (Subscriber’s details- please fill in the completed information)
ข้ าพเจ้ า (นาย, นาง, นางสาว, นิติบคุ คล) I/We (Mr., Mrs., Miss, Corporate)…………………………………………….…………………………………. เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที / Shareholder Register No…………………..………..……………….....
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
เลขประจําตัวประชาชน................................................................
 บุคคลธรรมดาทีไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย
เลขทีใบต่างด้ าว/หนังสือเดินทาง...........................................................................
Natural Person of Thai Nationality ID Card No.
Natural Person of Foreign Nationality Foreign Card/ Passport No.
 นิติบคุ คลสัญชาติไทย
เลขทะเบียนนิติบคุ คล...................................................................
 นิติบคุ คลสัญชาติตา่ งด้ าว
เลขทะเบียนนิติบคุ คล...........................................................................................
Juristic Person of Thai Nationality Company Registration No.
Juristic Person of Foreign Nationality Company Registration No.

บ้ านเลขที....................................................................... ตรอก/ซอย.......................................................................... ถนน.............................................................................แขวง/ตําบล.......................................................................
Address
Lane/Soi
Road
Sub-District
เขต/อําเภอ............................................................................................ จังหวัด........................................................................................................... รหัสไปรษณีย์.....................................................................................................
District
Province
Postal Code
สัญชาติ..................................................................................................... อาชีพ......................................................................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด / วันจดทะเบียนนิติบคุ คล (ปี พ.ศ.).............................................
Nationality
Occupation
Date of Birth / Date of Registration (B.E.)
หมายเลขโทรศัพท์ผ้ จู องซื Lอ
โทรศัพท์บ้าน................................................................................................ โทรศัพท์เคลือนที .........................................................................................
Subscriber’s telephone number Residence
Mobile Phone
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี .............................................................................. ประเภทของการหักภาษี ณ ทีจ่าย
 ไม่หกั ภาษี ณ ทีจ่าย
 หักภาษี ณ ทีจ่าย
Tax ID No.
Type of Withholding Tax
Non Withholding Tax
Withholding Tax
ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที 17 เมษายน 2558 ข้ าพเจ้ าถือหุ้นสามัญของบริษัท จํานวน................................................................หุ้น มีสิทธิในการจองซื Lอหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน...................................................................................หุ้น
According to the Shareholder Register Book as of April 17, 2015 I/We own .................................................................. shares, and have the entitlement to subscribe for .....................................................................shares
มีความประสงค์ขอจองซื Lอและขอให้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท ดังนี L / Hereby subscribe for and request allotment of newly issued ordinary shares of Chuo Senko (Thailand) Public Company Limited
รายละเอียดการจอง (Subscription details)
 จองซื Lอน้ อยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement
 จองซื Lอตามสิทธิ ทงจํ
ั L านวน / Subscription for full entitlement
 จองซื Lอเกินสิทธิ (เฉพาะส่วนเพิม) / Subscription in excess of the entitlement (only the excess portion)
รวมจองซือ ทัง สิน / Total Subscription

จํานวนหุ้นทีจองซือ (หุ้น) / No. of Share subscribed (shares)

จํานวนเงินทีจองซือ (บาท) / Subscription Amount (Baht)

หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดําเนินการดังต่อไปนี L: (ผู้จองซื Lอโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึง เท่านัน)
L
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, only one method)
 แบบไร้ ใบหุ้ น (Script less) นํ า หุ้ นเข้ าบั ญ ชี ซื อL ขายหลัก ทรั พ ย์ ข องตนเอง โดยให้ ออกหุ้ นสํ า หรั บ หุ้ นที ไ ด้ รั บ การจั ด สรรในนามของ “บริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จํ า กั ด เพื อ ผู้ฝ าก” และดํ า เนิ น การให้ บริ ษั ท
.......................................................................................................สมาชิกผู้ฝากเลขที........................................(โปรดระบุชือและหมายเลขสมาชิกผู้ฝากตามทีมีรายชือปรากฏด้ านหลังใบจอง) นําหุ้นเข้ าฝากไว้ กับบริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํ ากัด
เพือบัญชีซื Lอขายหลักทรัพย์ ชือ ….……........................ .......... ...........…เลขที………………………...…………….. ซึงข้ าพเจ้ ามีอยู่กบั บริ ษัทนันL (ชือผู้จองซื Lอต้ องตรงกับชือบัญชีซื Lอขายหลักทรัพย์ มิฉะนันจะดํ
L าเนินการออกใบหุ้นในชือของผู้จองซื Lอแทน)
Script less Method, deposit Shares under my/our securities trading account by issuing the share certificate for the allotted Shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and have
…………………………………………participant no. …..……….……...………… (Please specify name and participant no. from the list as shown on the back of this form), deposits the said Shares with Thailand Securities
Depository Company Limited for my/our securities trading account name…………………………………………………… no. …………….………….......…... (The subscriber’s name must correspond to the securities trading account
name, otherwise the share certificate will be issued in the name of the subscriber instead.)
 นําหุ้นเข้ าฝากบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ โดยให้ ออกหุ้นสําหรับหุ้นทีได้ รับการจัดสรรในนามของ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผู้ฝาก” และนําหุ้นเข้ าฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํ ากัด โดยเข้ า
บัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที 600 เพือข้ าพเจ้ า (การถอนเป็ นใบหุ้นในภายหลัง ผู้จองซื Lอต้ องเสียค่าธรรมเนียมตามที บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด)
Deposit Shares under the issuer account by issuing the share certificate for the allotted Shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and deposit the said Shares with Thailand
Securities Depository Company Limited under the issuer account no. 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) ให้ ออกใบหุ้นสําหรับหุ้นทีได้ รับการจัดสรรในนามของข้ าพเจ้ า และส่งใบหุ้นให้ กบั ข้ าพเจ้ า โดยข้ าพเจ้ าอาจได้ รับใบหุ้นภายหลังจากทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าวเข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและ
ขออนุญาตให้ ทําการซื Lอขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Script Method, issue the share certificate in my/our name and deliver it to me/us whereby, I/we agree that I/we may obtain the share certificate after the Stock Exchange of Thailand has approved the listing of the said Shares
and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand.
พร้ อมกันนี L ข้ าพเจ้ าขอส่งเงินค่าจองซื Lอหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าวโดย / I/We enclose herewith my/our payment by
 เช็คธนาคาร / Cashier Cheque  เช็คบุคคล /Personal Cheque  ดราฟต์ / Draft  เงินโอน / Transfer “บมจ. ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) เพือการจองซื Lอหุ้น” ธนาคารกรุงเทพ สาขาเอ็มโพเรี ยม บัญชีกระแสรายวันเลขที 096-3-019757 /
“Chuo Senko (Thailand) Public Company Limited for Share Subscription” Bangkok Bank, Emporium branch, current account no. 096-3-019757
เลขทีเช็ค / Cheque No……………………………………… วันที / Date…………………………….. ธนาคาร / Bank….…….............................................………….. สาขา / Branch………………………………...……………..
โดยสัง จ่าย “บมจ. ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) เพือการจองซื Lอหุ้น” / “Chuo Senko (Thailand) Public Company Limited for Share Subscription”
การคืนเงินค่ าจองซือ หุ้น (ถ้ ามี) Refund of Subscription Amount (if any)
ในกรณีทีข้าพเจ้ าไม่ได้ รับจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามจํานวนทีจองซื Lอ ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดําเนินการคืนเงินค่าจองซื Lอ หรื อเงินส่วนต่างค่าจองซื Lอ โดยเช็คขีดคร่อมสัง จ่าย และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชือและทีอยู่ทีปรากฏในบัญชีรายชือผู้ถือ
หุ้น ณ วันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที 17 เมษายน 2558
If I/We have not been allotted the Shares or have been allotted lower than subscription amount, I/we agree to have the payment or excess payment returned to me/us by Cheque crossed “Account Payee Only” and sent to me/us by
registered mail at the name and address appearing on the Shareholder Register Book as of book closing date for collecting the shareholders’ name on April 17, 2015.
ข้ าพเจ้ าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื Lอหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซื Lอหุ้นเพิมทุนนี Lแต่หากข้ าพเจ้ าไม่ส่งใบจองซื อL หุ้นสามัญเพิ มทุนที ได้ กรอกรายละเอียดครบถ้ วนและเอกสารประกอบการจองซื อL ที ถูกต้ องเรี ยบร้ อยพร้ อมเช็คบุคคล / แคชเชี ยร์
เช็ค / ดราฟต์ / ใบโอนเงิน มาถึงบริ ษัทภายในระยะเวลาการจองซื อL หรื อหาก เช็คบุคคล / แคชเชียร์ เช็ค / ดราฟต์ ทีสงั จ่ายแล้ วนันไม่
L ผา่ นการเรี ยกเก็บ ให้ ถือว่าข้ าพเจ้ าสละสิทธิในการจองซื อL หุ้นสามัญเพิ มทุนดังกล่าว
I/We hereby undertake to subscribe 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 Personal Cheque/ Cashier Cheque/ Draft/ Pay-in slip has not been honoured within the subscription period, I may be deemed to have not exercised my/our subscription rights.
ลงชือ / Signed.......................................................................................ผู้จองซื Lอ / Subscriber
(…..............………................…………………………)
การลงทุนในหลักทรั พย์ ย่อมมีความเสียง และก่ อนตัดสินใจจองซือ หลักทรั พย์ ควรศึกษาข้ อมูลอย่ างรอบคอบ /
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.
หลักฐานการรั บจองซือ หุ้นสามัญเพิมทุน / Receipt for subscription for Newly Issued Ordinary Shares (ผู้จองซือ โปรดกรอกข้ อความในส่ วนนีด ้ วยตัวบรรจงให้ ครบถ้ วนชัดเจน / This section must be filled by the subscriber)
วันทีจองซื Lอ
 25 พฤษภาคม 2558  26 พฤษภาคม 2558  27 พฤษภาคม 2558  28 พฤษภาคม 2558  29 พฤษภาคม 2558
Subscription Date
May 25, 2015
May 26, 2015
May 27, 2015
May 28, 2015
May 29, 2015
บริ ษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ได้ รับเงินจาก (ชือตามใบจอง) / Chuo Senko (Thailand) Public Company Limited received money from (name of Subscriber)เพือจองซื Lอหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท ในราคาหุ้นละ 7.50 บาท / For a
subscription of newly issued ordinary shares of Chuo Senko (Thailand) Public Company Limited at Baht 7.50 per share
รายละเอียดการจอง (Subscription details)
 จองซื Lอน้ อยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement
 จองซื Lอตามสิทธิ ทงจํ
ั L านวน / Subscription for full entitlement
 จองซื Lอเกินสิทธิ (เฉพาะส่ วนเพิม) / Subscription in excess of the entitlement (only the excess portion)
รวมจองซือ ทัง สิน / Total Subscription

จํานวนหุ้นทีจองซือ (หุ้น) / No. of Share subscribed (shares)

จํานวนเงินทีจองซือ (บาท) / Subscription Amount (Baht)

โดยชําระเป็ น / made payable by  เช็คธนาคาร / Cashier Cheque  เช็คบุคคล / Personal Cheque  ดราฟต์ / Draft  เงินโอน / Transfer บัญชีกระแสรายวันเลขที 096-3-019757 / current account no. 096-3-019757
เลขทีเช็ค / Cheque No……………………………………… วันที / Date…………………………….. ธนาคาร / Bank….…….............................................………….. สาขา / Branch………………………………...……………
 แบบไร้ ใบหุ้น (Script less) นําหุ้นเข้ าบัญชีซือ ขายหลักทรั พย์ ของตนเอง โดยออกใบหุ้นในนาม บจ. ศูนย์รับฝากฯ เพือผู้ฝาก /
 นําหุ้นเข้ าฝากบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรั พย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที 600 ในนาม บจ. ศูนย์รับฝากฯ เพือข้ าพเจ้ าฯ
Script less Method, deposit Shares under my/our securities trading account by issuing the share certificate in the name of
Deposit Shares under the issuer account no. 600 in the name of TSD for my/our name
TSD for Depositors
 แบบรั บใบหุ้น (Script) ออกเป็ นใบหุ้นในนามผู้จองซื Lอ/ Script Method by issuing the share certificate in the name of subscriber
เลขทีสมาชิกผู้ฝาก / Participant No. …………………………………………………….
เลขทีบญ
ั ชีซื Lอขายหลักทรัพย์ / Securities Trading Account No. …………………………………..
…………………………………………………………….
ใบจองซื Lอเลขที / Subscription No. ...................................................................................
เจ้ าหน้ าทีผ้ ูรับมอบอํานาจ / Authorized Officer

BROKER
ผู้ฝากเลขที

ชือบริษัท

ผู้ฝากเลขที

ชือบริษัท

Participant
No.

Company name

Participant
No.

Company name

002
003
004
005
006
007
008
010
011
012
013
014
015
016
019
022
023
026
027

บล. ทิสโก้ จํากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บล. คันทรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บล. ซิกโก้ จํากัด (มหาชน)
SICCO SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บล. ภัทร จํากัด (มหาชน)
PHATRA SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บล. เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บล. เมอร์ ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จํากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES COMPANY LIMITED
บล. กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บล. นครหลวงไทย จํากัด
SIAM CITY SECURITIES COMPANY LIMITED
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KGI SECURTIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บล. พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บล. สินเอเซีย จํากัด
ASIA CREDIT SECURITIES COMPANY LIMITED
บล. ธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บล. เกียรตินาคิน จํากัด
KIATNAKIN SECURITIES COMPANY LIMITED
บล. ทรี นีตี L จํากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED
บล. ไทยพาณิชย์ จํากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บล. บีฟิท จํากัด (มหาชน)
BFIT SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED

029
030
032
033
034
038
048
200
211
213
221
224
225
229
230
244
247
248
924

บล. กรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
AYUDHA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บล. ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บล. ฟาร์ อีสท์ จํากัด
FAR EAST SECURITIES COMPANY LIMITED
บล. ฟิ นนั ซ่า จํากัด
FINANSA SECURITIES LTD.
บล. ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บล. ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)
UNITED SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บล. ไอร่า จํากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KEM ENG SECURTIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
UBS SECURTIES (THAILAND) LTD.
บล. ซีไอเอ็มบี-จีเค (ประเทศไทย) จํากัด
CIMB-GK SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บล. เมอร์ ชนั พาร์ ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บล. บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บล. เจ.พี. มอร์ แกน (ประเทศไทย) จํากัด
JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บล. โกลเบล็ก จํากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บล. ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด
TMB MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บล. เคที ซีมิโก้ จํากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บล. ฟิ นนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB BROKER
236
242

ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บล. ซิตี Lคอร์ ป (ประเทศไทย) จํากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED

243
245

บล. เพือธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
301
302
303
304
305
308
311
312
315
316
320
324
326

ธนาคารซิตี Lแบงก์ เอ็น.เอ (CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. – CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้ แบงกิ Lง คอร์ ปอเรชัน จํากัด
THE HONGKOK AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED BANGKOK
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ ปอเรทแอนด์อินเวสเมนท์แบงก์
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ (ไทย) จํากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) เพือผู้ฝากหลักทรัพย์
SIAM CITY BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร สินเอเซีย จํากัด (มหาชน)
ACL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพือรับฝากทรัพย์สิน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH – CUSTODY SERVICES
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. BANGKOK BRANCH

328
329
330
334
336
337
339
340
341
343
344
345
410

ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้ แบงกิ Lงคอร์ ปอเรชัน (เพือตราสารหนี L)
THE HONGKOK AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED BANGKOK – BOND
บล. เพือธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดี Lยน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บง. ทิสโก้ จํากัด (เพือรับฝากทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์ แกน เชส (เพือการค้ าตราสารหนี L)
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
THE SIAM INDUSTRIAL CREDIT PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บล.ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (เพือรับฝากทรัพย์สิน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (เพือรับฝากทรัพย์สิน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) - เพือบริหารเงิน
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY

