
หมายเหต ุ:  หากผู้จองซื �อประสงค์จะเปลี�ยนแปลงที�อยูท่ี�ให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจดัส่งไปที�ฝ่ายปฏิบติัการหลักทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  
เลขที� 62 อาคารตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 ;229 28>> 

ใบจองซื �อเลขที�............................…....................................…………… 
ใบจองซื �อหุ้นสามัญบริษัท อาร์พีซีจ ีจาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

การเสนอขายหุ้นสามญัจํานวนไม่เกิน @AB,793,896 หุ้น แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วน   
มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ B.AA บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท ในอตัราส่วน B.FA หุ้นเดิม ต่อ B หุ้นใหม่ 

วนัที�จองซื �อ � BG กมุภาพนัธ์ ;@@G     � B> กมุภาพนัธ์ ;@@G     � BI กมุภาพนัธ์ ;@@G   � ;A กุมภาพนัธ์  ;@@G     � ;B กุมภาพนัธ์ ;@@G     � ;J กมุภาพนัธ์ ;@@G       
เรียน  คณะกรรมการบริษัท อาร์พีซีจี  จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ข้อมูลผู้จองซื �อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี �ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง 

ข้าพเจ้าชื�อ � นาย� นาง � นางสาว � นติิบคุคล ......................................................................................................................................................................................................................... เพศ � ชาย � หญิง   

ที�อยู่ที�สามารถตดิต่อได้ที�บ้านเลขที�..................................................ตรอก/ซอย....................................................…..................ถนน...............................................................................................    
แขวง/ตําบล.............................................................................. เขต/อําเภอ............................................................................... จงัหวดั..................……...........................................รหสัไปรษณีย์.......................................... 

โทรศพัท์ ............................................... โทรศพัท์เคลื�อนที� ........................................................อีเมล์ ....................................……..…........................…....................... สญัชาต ิ....…................…. 

อาชีพ ..............................................……............. วนั/เดือน/ปี เกิด (ปีค.ศ.) (วนัจดทะเบียนนติิบคุคล) ...……………….......................................  เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี............….........................……………………….....  
ประเภทของการหกัภาษี ณ ที�จา่ย � ไม่หกัภาษี ณ ที�จา่ย   � หกัภาษี ณ ที�จ่าย       มีความประสงค์ขอจองซื �อหุ้นและขอให้จดัสรรหุ้นสามัญเพิ�มทนุของบริษัทฯ ดงันี �  

รายละเอียดการจอง (โปรดเลือกวธีิใดวิธีหนึ�ง) จํานวนหุ้นที�จองซื �อ จํานวนเงินที�ชาํระ (บาท) จํานวนเงินที�ชาํระ (ตัวอักษร) 

�  จองซื �อตามสิทธิทั �งจํานวน    

�  จองซื �อน้อยกว่าสิทธิ    

�  จองซื �อเกินกว่าสิทธิ (ระบเุฉพาะสว่นเกินสิทธิ)    

                    รวม    
หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นดงักลา่วแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนนิการดงัต่อไปนี �:  (ผู้จองซื �อหุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ�งเทา่นั �น) 
���� ในกรณีที�มีบญัชีซื �อขายหลกัทรัพย์ : ให้ฝากใบหุ้นสามญัตามจํานวนที�ได้รับการจดัสรรนั �นไว้ในชื�อ“บริษัทศนูย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)จํากดัเพื�อผู้ฝาก”และดําเนนิการให้บริษัท………………..……….....……………..…. 

       สมาชิกผู้ฝากเลขที�                               นําหุ้นเข้าฝากไว้กับบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย)จํากดัเพื�อเข้าบญัชีซื �อขายหลกัทรัพย์  ชื�อ.....……………................……………………………...........................…...........  
       เลขที�……………………………………ซึ�งข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนั �น (ชื�อผู้ จองซื �อต้องตรงกับชื�อบญัชีซื �อขายหลกัทรัพย์ มิฉะนั �นจะดําเนนิการออกใบหุ้นในชื�อของผู้จองซื �อแทน)  
���� ในกรณีที�ไม่มีบญัชีซื �อขายหลักทรัพย ์ : ใหฝากใบหุนสามญัตามจํานวนที�ได้รับการจดัสรรนั �นไวในชื�อ “บริษัท ศนูยรับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั” และนําหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จํากดัโดยนําเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที� 600 เพื�อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพย์ในภายหลงัผู้จองซื �อหุ้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที�บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จํากดั กําหนด)  

���� ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจํานวนที�ได้รับจดัสรรนั �นไว้ในชื�อของข้าพเจ้าและจดัส่งใบหุ้นให้ข้าพเจ้าตามชื�อที�อยู่ที�ระบุไว้ข้างต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัทฯ ดําเนนิการใดๆ เพื�อทําให้การจดัทําใบหุ้น
และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ข้าพเจ้าภายใน 15 วนัทําการ นบัจากวันปิดการจองซื �อหุ้น 

พร้อมกนันี � ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื �อหุ้นสามญัดงักล่าวโดยเชค็ / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์  สั�งจ่ายในนาม หรือ เงินโอนเข้าบญัชีชื�อ   ( ทั �งนี �จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครเทา่นั �น ) 
“บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จาํกัด (มหาชน) เพื�อการจองซื �อหุ้น” หรือ “Bualuang Securities Public Company Limited for Share Subscription” 
� เงินโอน / BAHTNET เข้าบญัชีกระแสรายวันเลขที� BAB-_-_JIAF-B ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)สํานกังานใหญ่ (ต้องนําสําเนาpay in ยื�นพร้อมกบัใบจองซื �อ)  �  เช็ค / แคชเชียร์เชค็ / ดร๊าฟท ์  � การโอนเงนิผ่าน (ATS)          
เลขที�เช็ค ………………………………..............................................วันที� ……..................................……….ธนาคาร ……….……………………………………..................สาขา ……………………………………………..... 

ในการจองซื �อหุ้นครั �งนี � ข้าพเจ้า   ���� ได้รับหนังสือชี �ชวนในรูปแบบ (� หนงัสือ    � ซดีีรอม    � อีเมล์) ���� ไม่ประสงค์จะรับหนังสือชี �ชวน (รวมทั �งผู้ ที�ไม่ได้ใส่เครื�องหมายใดๆ) 
 ทั �งนี � การจองซื �อและการชําระเงินโดยผู้จองซื �อหุ้นต้องเป็นไปตามเงื�อนไขตามที�ระบไุว้ในหนงัสือชี �ชวนและหรือวิธีการจองซื �อเพื�อการออกและเสนอขายหุ้นครั �งนี � ผู้จองซื �อหุ้นตกลงและรับทราบว่าบริษัทฯ มีสทิธิปฏิเสธไม่รับการจอง
ซื �อหากผู้จองซื �อหุ้นกระทําผดิเงื�อนไขดงักลา่ว และข้าพเจ้ายนิยอมและตกลงวา่จะรับซื �อหุ้นสามญัจํานวนดงักลา่วหรือในจํานวนตามที�บริษัทฯ จดัสรรให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซื �อหุ้นสามญันี � และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที�บริษัทฯ
ปฏิเสธการจองซื �อ ข้าพเจ้ายนิยอมผกูพนัตนเองตามเงื�อนไขข้อกําหนดและข้อความใดๆ ในหนงัสือชี �ชวนรวมทั �งในหนงัสือบริคณห์สนธิและข้อบงัคบัของบริษัทที�มีอยูแ่ล้วในขณะนี � และ/หรือซึ�งจะแก้ไขเพิ�มเติมต่อไปในภายหน้าด้วย  

การประเมนิความเสี�ยงที�ยอมรับได้ (Suitability Test) 
1. ข้าพเจ้าได้ผา่นการทําแบบประเมนิ Suitability Test มาแล้ว จากบริษัทหลกัทรัพย์ของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์หรือจากบริษัทหลกัทรัพย์อื�น  และรับทราบระดบัความเสี�ยงที�ยอมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว  (กรณีผู้จองซื �อยงัไมเ่คยผา่นการทําแบบ

ประเมิน Suitability Test ผู้จองซื �อจะต้องจัดทําแบบประเมนิ Suitability Test ของหุ้นสามญัที�จะจองซื �อในครั �งนี �) 
2. ข้าพเจ้ารับทราบระดบัความเสี�ยงของหุ้นสามญัที�ข้าพเจ้าจะจองซื �อนี �จากผู้จดัจําหน่ายหลักทรัพย์แล้ว 
3. ข้าพเจ้าได้ผา่นขั �นตอนการดําเนินการทําความรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพื�อทราบข้อเทจ็จริงเกี�ยวกบัลกูค้า KYC/CDD และผา่นการศกึษาข้อมลูในเอกสารสรุปข้อมลูสําคญัของหลกัทรัพย์หรือหนงัสือชี �ชวนเป็นที�เรียบร้อยแล้ว 

ทั �งนี � หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าตามข้อที� B ข้างต้นหรือผลประเมนิลงทนุในหุ้นสามญัครั �งนี �ออกมาวา่ ข้าพเจ้าไมเ่หมาะสมกบัการจองซื �อหุ้นในครั �งนี � ข้าพเจ้ายงัยืนยนัและประสงคที์�จะจองซื �อหุ้นสามญัในครั �งนี � และได้ลง
ลายมือชื�อเพื�อยืนยนัในฐานะผู้จอังซื �อด้านลา่ง โดยข้าพเจ้ารับทราบวา่ การลงทนุในหุ้นสามญัครั �งนี �ไมเ่หมาะสมกบัระดบัความเสี�ยงที�ข้าพเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test ดงันั �น หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทนุในหุ้นสามญันี �
ตอ่ไปในอนาคต ผู้จัดจําหน่ายหลกัทรพัย์ไมม่ีหน้าที�ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั �งสิ �น 
ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจดัจําหน่ายสามารถปฏิเสธการจองซื �อในการณีที�ผู้ลงทนุทั�วไปยังไมม่ีประวตักิารทําและไมยิ่นยอมทํา 
Suitability Test หรือผู้ลงทนุรบัความเสี�ยงตาม Suitability Test ได้ตํ�ากวา่หุ้นสามญันี � และไมล่งนามยอมรับความเสี�ยงของหุ้นสามญันี � 
 
 

หลักฐานการรับฝากการจองซื �อหุ้นสามัญของบริษัท อาร์พซีีจี จาํกัด (มหาชน) (บริษัทฯ”) (ผู้จองซื �อ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี �ด้วย) 

วนัที�จองซื �อ � BG กมุภาพนัธ์  ;@@G  � B> กมุภาพนัธ์ ;@@G     � BI กมุภาพนัธ์ ;@@G   � ;A กมุภาพนัธ์  ;@@G     � ;B กุมภาพนัธ์ ;@@G     � ;J กุมภาพนัธ์ ;@@G       ใบจองซื �อเลขที�……….................……………... 

ผู้จดัจําหนา่ย ....................................................... ได้รับเงนิจาก (ชื�อตามใบจอง)  ..............................................................................................................................................................................................................….. 

เพื�อจองซื �อหุ้นสามญัของบริษัทฯ จํานวน……….................................................................หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงิน ....................………...........................……………….......................….................... บาท                         

โดยชําระเป็น     � เงินโอน / BAHTNET      �  เช็ค / แค็ชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์      � การโอนเงินผา่น (ATS                                                               

เลขที�เช็ค ………………….……………….........…..…….. วนัที� …………..........…………. ธนาคาร ……..…..……………………………….. สาขา …………………………………............……………………………………... 

���� ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื�อผู้ฝาก” เลขที�สมาชิกผู้ฝาก บญัชีซื �อขายหลกัทรัพย์เลขที� ...........................……....................................................……….. 
���� ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั” โดยเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที� 600 เพื�อข้าพเจ้า  
���� ออกใบหุ้นในนามผู้จองซื �อ 
 

เจ้าหน้าที�ผู้ รับมอบอํานาจ ......................................................................................... 

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี�ยง 
และผู้จองซื �อควรอ่านหนังสือชี �ชวนอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจจองซื �อหุ้น 

ลงชื�อ …………………….………………………………..……….…ผู้จองซื �อ 
(…………………………….……………...………….…………)   

  
 

ลงชื�อ …………………….………………………………..……….…ผู้จองซื �อ 
(…………………………….……………...………….…………)    

 

 

�  



 

BROKER 

ผู้ฝากเลขที� 
Participant No. 

ชื�อบริษัท 
Company Name 

ผู้ฝากเลขที�  
Participant No. 

ชื�อบริษัท 
Company Name 

002 บริษัทหลักทรัพย์ ทสิโก้ จํากัด 

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 
029 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) 

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี�  กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
030 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกัด 

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
032 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากดั 

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

005 บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จาํกัด (มหาชน) 

SICCO SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
034 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บริษัทหลักทรัพย์ ภทัร จาํกัด (มหาชน) 
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

038 บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเตด็ จาํกัด (มหาชน) 

UNITED SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกัด 

CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
048 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จาํกัด (มหาชน)  

AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED (PRUDENT SIAM) 

008 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากดั (มหาชน) 

ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
200 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)  

KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

010 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลนิซ์ (ประเทศไทย) จาํกัด 

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
211 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากดั 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

011 บริษัทหลักทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
221 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั�น พาร์ทเนอร์ จํากดั (มหาชน) 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

013 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
224 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากดั (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

014 บริษัทหลักทรัพย์ โนมรูะ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน)  
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

225 บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกัด 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

015 บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซยี จํากดั 

ACL SECURITIES COMPANY LIMITED 
229 บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จํากดั 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

016 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

230 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบลก็ จาํกัด 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

019 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตนิาคนิ จาํกัด 

KIATNAKIN SECURITIES COMPANY LIMITED 
244 บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี(ประเทศไทย) จาํกดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี � จํากัด 

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 
247 บริษัทหลักทรัพย์ เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จาํกดั 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

023 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณชิย์ จาํกัด 

SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 
248 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมโิก้ จํากัด 

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

026 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จาํกัด (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

027 บริษัทหลักทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย)จาํกัด (มหาชน) 
OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

SUB BROKER 

236 ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 บริษัทหลักทรัพย์ เพื�อธุรกิจหลักทรัพย์ จาํกัด (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี �คอร์ป (ประเทศไทย) จาํกดั 

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
245 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 

301 ธนาคารซตีิ �แบงก์ เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES) 

CITIBANK N.A. (CUSTODY SERVICES) 
328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน) 

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
329 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เพื�อผู้รับฝากทรัพย์สิน 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

303 ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) (ผู้รับฝากทรัพย์สนิ) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 

334 บริษัทหลักทรัพย์ เพื�อธุรกิจหลักทรัพย์ จาํกัด (มหาชน)  
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮ้ แบงกิ �ง คอร์ปอเรชั�น จาํกัด 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. BKK 
336 ธนาคารเกียรตินาคนิ จาํกดั (มหาชน) 

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) (เพื�อการชําระราคาหลักทรัพย์) 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

337 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) (เพื�อรับฝากทรัพย์สนิ) 

KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 
339 ธนาคารทสิโก้ จํากัด (เพื�อรับฝากทรัพย์สนิ) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

311 ธนาคารคาลิยง (เครดติ อะกริกอล อินโดสุเอช) 
CALYON BANK, BANGKOK BRANCH (CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ) 

340 ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส (เพื�อการค้าตราสารหนี �) 
JP MORGAN CHASE BANK BANGKOK BRANCH  (BOND TRADING) 

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

341 บริษัทเงินทนุ สินอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) 
THE SIAM INDUSTRIAL CREDIT PUBLIC COMPANY LIMITED 

315 ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน) (เพื�อผู้ฝากหลักทรัพย์) (SCIB) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 
342 บริษัทเงินทนุ ฟินันซ่า จาํกัด  

FINANSA CREDIT COMPANY LIMITED 

316 ธนาคารสนิเอเซีย จาํกัด (มหาชน) (คัสโตเดี �ยน) 

ACL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) (ASIA CREDIT) 
343 ธนาคารซไีอเอม็บี ไทย จาํกัด (มหาชน) 

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

318 บริษัท ดอยช์ ทรัสตรี จาํกัด 

DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED 
344 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

PST for Custodian 

320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ 

DEUTSCHE BANK AG. BANGKOK BRANCH 
345 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เพื�อรับฝากทรัพย์สนิ 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

324 ธนาคารยโูอบี จาํกัด (มหาชน)  
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED  

407 ธนาคารซมูโิตโม มติซยุ แบงงกิ �ง คอร์ปอเรชั�น 

SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION 

326 ธนาคารเดอะรอยลัแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี.  

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.  BANGKOK BRANCH 
417 ธนาคารอาร์ เอช บี จาํกัด 

RHB BANK BERHAD 
 
 


