
ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)                เลขท่ีใบจอง / Subscription No……………………………………… 
Subscription From For Newly Issued Ordinary Shares of Charn Issara Development Public Company Limited 

การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ จ านวน 177,945,322 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.42 บาท  เสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิม ในอตัราสว่น 5 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 
Offering Newly Issued Ordinary Shares (the “Shares”) 177,945,322 shares with a par value of Baht 1.00 per share at the offering price of Baht 1.42 per share  to existing shareholders at a ratio of 5 existing ordinary share for 1 newly issued ordinary share 

วนัท่ีจองซือ้                    11 ธนัวาคม 2561             12 ธนัวาคม 2561                  13 ธนัวาคม 2561                    14 ธันวาคม 2561                 17 ธนัวาคม 2561         
Subscription Date           December 11, 2018           December 12, 2018                 December 13, 2018                   December 14, 2018                December 17, 2018 

ข้อมูลผู้จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง (Subscriber’s details- please fill in the completed information) 
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, นิติบคุคล) I/We (Mr., Mrs., Miss, Corporate) …………………………………………….…………………………………. เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขท่ี / Shareholder Register No…………………..………..………………..... 
 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย                    เลขประจ าตวัประชาชน................................................................                 บคุคลธรรมดาท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทย                เลขท่ีใบตา่งด้าว/หนงัสือเดนิทาง........................................................................... 
     Natural Person of Thai Nationality     ID Card No.                                                                                                    Natural Person of Foreign Nationality      Foreign Card/ Passport No. 
 นิติบคุคลสญัชาติไทย                           เลขทะเบียนนิติบคุคล...................................................................                 นิติบคุคลสญัชาติตา่งด้าว                           เลขทะเบียนนิติบคุคล........................................................................................... 
     Juristic Person of Thai Nationality     Company Registration No.                                                                             Juristic Person of Foreign Nationality      Company Registration No. 
บ้านเลขท่ี....................................................................... ตรอก/ซอย.......................................................................... ถนน.............................................................................แขวง/ต าบล....................................................................... 
Address                                                                           Lane/Soi                                                                          Road                                                                            Sub-District 
เขต/อ าเภอ............................................................................................  จงัหวดั........................................................................................................... รหสัไปรษณีย์..................................................................................................... 
District                                                                                                  Province                                                                                                          Postal Code                                                       
สญัชาติ..................................................................................................... อาชีพ......................................................................................................... วนั/เดือน/ปี เกิด / วนัจดทะเบียนนติิบคุคล (ปี พ.ศ.)............................................. 
Nationality                                                                                               Occupation                                                                                                  Date of Birth / Date of Registration (B.E.) 
หมายเลขโทรศพัท์ผู้จองซือ้               โทรศพัท์บ้าน................................................................................................ โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ......................................................................................... 
Subscriber’s telephone number     Residence                                                                                                   Mobile Phone 
เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี..............................................................................     ประเภทของการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย              ไม่หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย                         หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
Tax ID No.                                                                                                     Type of Withholding Tax                            Non Withholding Tax                         Withholding Tax 
ตามทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 ข้าพเจ้าถือหุ้นสามญัของบริษัท จ านวน................................................................หุ้น มีสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน...........................................................................หุ้น 
According to the Shareholder Register Book as of November 26, 2018 I/We own ................................................................ shares, and have the entitlement to subscribe for .................................................................shares 
มีความประสงค์ขอจองซือ้และขอให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ดงันี ้/  Hereby subscribe for and request allotment of newly issued ordinary shares of Charn Issara Development Public Company Limited 

รายละเอียดการจอง (Subscription details) จ านวนหุ้นที่จองซือ้ (หุ้น) / No. of Share subscribed (shares) จ านวนเงินที่จองซือ้ (บาท) / Subscription Amount (Baht) 
 จองซือ้น้อยกวา่สิทธิ / Subscription for less than the entitlement   
 จองซือ้ตามสิทธิทัง้จ านวน / Subscription for full entitlement   
 จองซือ้เกินสิทธิ (เฉพาะส่วนเพิ่ม) / Subscription in excess of the entitlement (only the excess portion)   

รวมจองซือ้ทัง้สิน้ / Total Subscription   
 

หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นดงักลา่วแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงัตอ่ไปนี :้ (ผู้จองซือ้โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึง่เท่านัน้) 
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) 
 แบบไร้ใบหุ้ น  (Script less) น าหุ้ น เข้าบัญ ชี ซื อ้ขายหลักทรัพ ย์ของตนเอง  โดยให้ออกหุ้ นส าหรับหุ้ น ท่ี ได้รับการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูน ย์รับฝากหลักทรัพ ย์  (ประเทศไทย) จ ากัด  เพ่ื อผู้ ฝาก” และด าเนินการให้บริษัท 

.......................................................................................................สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี........................................(โปรดระบช่ืุอและหมายเลขสมาชิกผู้ฝากตามท่ีมีรายช่ือปรากฏด้านหลงัใบจอง) น าหุ้นเข้าฝากไว้กับบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
เพ่ือบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ ช่ือ ….……........................ .......... ...........…เลขท่ี………………………...…………….. ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนัน้ (ช่ือผู้จองซือ้ต้องตรงกบัช่ือบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ มิฉะนัน้จะด าเนินการออกใบหุ้นในช่ือของผู้จองซือ้แทน) 
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), deposit 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 subscriber instead.) 

   น าหุ้นเข้าฝากบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ โดยให้ออกหุ้นส าหรับหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรในนามของ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือผู้ฝาก” และน าหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยเข้า
บญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า (การถอนเป็นใบหุ้นในภายหลงั ผู้จองซือ้ต้องเสียคา่ธรรมเนียมตามท่ี บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด)  
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) ให้ออกใบหุ้นส าหรับหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรในนามของข้าพเจ้า และสง่ใบหุ้นให้กบัข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้นภายหลงัจากท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและ
ขออนญุาตให้ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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. 

พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอสง่เงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วโดย / I/We enclose herewith my/our payment by 
 เช็คธนาคาร / Cashier Cheque       เช็คบคุคล /Personal Cheque        ดราฟต์ / Draft        เงินโอน / Transfer  “บญัชีจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากดั(มหาชน)” ธนาคารธนชาติ จ ากดั(มหาชน) สาขา ชาญอิสสระทาว
เวอร์2 บญัชีออมทรัพย์เลขท่ี 253-6-02855-2 / “Charn Issara Development Public Company Limited for Share Subscription” Thanachart Bank Public Company Limited, Charn Issara Tower 2 Branch, Saving Account no. 253-6-02855-2 
เลขท่ีเช็ค / Cheque No……………………………………… วนัท่ี / Date…………………………….. ธนาคาร / Bank….…….............................................………….. สาขา / Branch………………………………...……………..  
โดยสัง่จ่าย “บญัชีจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุ บริษัท ชาญอิสสระดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั(มหาชน)” / “Charn Issara Development Public Company Limited for Share Subscription” 
การคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้น (ถ้ามี) Refund of Subscription Amount (if any) 
ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้รับจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไมค่รบตามจ านวนท่ีจองซือ้ ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการคืนเงินคา่จองซือ้ หรือเงินสว่นตา่งคา่จองซือ้ โดยเช็คขีดคร่อมสัง่จ่าย และจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือและท่ีอยูท่ี่ปรากฏในบญัชีรายช่ือผู้ ถือ
หุ้น ณ วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 
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 November 26, 2018. 
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงวา่จะจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนดงักลา่ว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซือ้หุ้นเพ่ิมทุนนี ้แตห่ากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซือ้ท่ีถูกต้องเรียบร้อยพร้อมเช็คบุคคล / แคชเชียร์
เช็ค / ดราฟต์ / ใบโอนเงิน มาถึงบริษัทภายในระยะเวลาการจองซือ้ หรือหาก เช็คบคุคล / แคชเชียร์เช็ค / ดราฟต์ ท่ีสัง่จ่ายแล้วนัน้ไมผ่า่นการเรียกเก็บ ให้ถือวา่ข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว 
 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. 
                                                                                                                                                                                                            ลงช่ือ / Signed.......................................................................................ผู้จองซือ้ / Subscriber 
                                                                                                                                                                                                                                     (…..............………................…………………………) 

การลงทุนในหลักทรัพย์ย่อมมีความเส่ียง และก่อนตัดสินใจจองซือ้หลักทรัพย์ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ / 
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. 

หลักฐานการรับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน / Receipt for subscription for Newly Issued Ordinary Shares (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน / This section must be filled by the subscriber) 
วนัท่ีจองซือ้                    11 ธนัวาคม 2561             12 ธนัวาคม 2561                  13 ธนัวาคม 2561                    14 ธันวาคม 2561                 17 ธนัวาคม 2561         
Subscription Date             December 11, 2018            December 12, 2018                 December 13, 2018                  December 14, 2018                December 17, 2018                   
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ช่ือตามใบจอง) / Charn Issara Development Public Company Limited received money from (name of Subscriber)เพ่ือจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท ในราคาหุ้นละ 1.42 บาท / 
For a subscription of newly issued ordinary shares of Charn Issara Development Public Company Limited at Baht  1.42 per share  

รายละเอียดการจอง (Subscription details newly issued) จ านวนหุ้นที่จองซือ้ (หุ้น) / No. of Share subscribed (shares) จ านวนเงินที่จองซือ้ (บาท) / Subscription Amount (Baht) 

 จองซือ้น้อยกวา่สิทธิ / Subscription for less than the entitlement   
 จองซือ้ตามสิทธิทัง้จ านวน / Subscription for full entitlement   

 จองซือ้เกินสิทธิ (เฉพาะส่วนเพิ่ม) / Subscription in excess of the entitlement (only the excess portion)   
รวมจองซือ้ทัง้สิน้ / Total Subscription    

โดยช าระเป็น / made payable by  เชค็ธนาคาร / Cashier Cheque    เช็คบคุคล / Personal Cheque    ดราฟต์ / Draft    เงินโอน / Transfer บญัชีออมทรัพย์เลขท่ี 253-6-02855-2 / Saving Account no. 253-6-02855-2 
เลขท่ีเช็ค / Cheque No……………………………………… วนัท่ี / Date…………………………….. ธนาคาร / Bank….…….............................................………….. สาขา / Branch………………………………...…………… 
 แบบไร้ใบหุ้น (Script less) น าหุ้นเข้าบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยออกใบหุ้นในนาม บจ. ศนูย์รับฝากฯ เพื่อผู้ฝาก /  น าหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ 600 ในนาม บจ. ศนูย์รับฝากฯ เพื่อข้าพเจ้าฯ 

     Script less Method, deposit Shares under my/our securities trading account by issuing the share certificate in the name of 
TSD for Depositors  

 Deposit Shares under the issuer account  no. 600 in the name of TSD for my/our name  
 แบบรับใบหุ้น (Script) ออกเป็นใบหุ้นในนามผู้จองซือ้/ Script Method by issuing the share certificate in the name of subscriber 

    เลขที่สมาชิกผู้ฝาก /  Participant No. …………………………………………………….  

    เลขที่บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ / Securities Trading Account No. …………………………………..                                                      ……………………………………………………………. 
    ใบจองซือ้เลขที่ / Subscription No. ................................................................................... เจ้าหน้าที่ผู้ รับมอบอ านาจ / Authorized Officer 

 



BROKER 

ผู้ฝากเลขท่ี ช่ือบริษัท ผู้ฝากเลขท่ี ช่ือบริษัท 

Participant 
No. 

Company name 
Participant 

No. 
Company name 

002 
บล. ทสิโก้ จ ากดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

030 
บล. ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 
บล. คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

032 
บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั  
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

004 
บล. ดีบีเอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

034 
บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 
บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

038 
บล. เออีซ ีจ ากดั (มหาชน) 
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 
บล. ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
PHATRA SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 
บล. ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 
บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

050 
บล. เอเอสแอล จ ากดั  
ASL SECURTIES COMPANY LIMITED 

008 
บล. เอเซีย พลสั จ ากดั (มหาชน) 
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

051 
บล. เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั  
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

010 
บล. เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES COMPANY LIMITED 

200 
บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
MAYBANK KIM ENG SECURTIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 
บล. กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 
บล. ยบีูเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 
UBS SECURTIES (THAILAND) LTD. 

013 
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KGI SECURTIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 
บล. เอเชียเวลท์ จ ากดั 
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 
บล. โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 
บล. เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จ ากดั (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 
บล. แอพเพิล เวลธ์ จ ากดั (มหาชน) 
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

224 
บล. บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
BUALUANG SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 
บล. ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

225 
บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 
บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

229 
บล. เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากดั 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 
บล. ทรีนีตี ้จ ากดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 
บล. โกลเบล็ก จ ากดั  
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
บล. ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

244 
บล. แมคควอร่ี (ประเทศไทย) จ ากดั 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 
บล. ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

247 
บล. เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 
บล. อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 
บล. เคที ซีมิโก้ จ ากดั 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 
บล. กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 
บล. ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

SUB BROKER 

236 
ธนาคาร ทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

243 
บล. เพ่ือธรุกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 
บล. ซตีิค้อร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 

301 
ธนาคารซตีิแ้บงก์ เอ็น.เอ (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK, N.A. – CUSTODY SERVICES 

328 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

329 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

303 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

330 
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ (เพ่ือตราสารหนี)้ 
THE HONGKOK AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED BANGKOK – BOND 

304 
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
THE HONGKOK AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED BANGKOK 

334 
บล. เพ่ือธรุกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  - CUSTODIAN 

305 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

336 
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

337 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

311 
ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรทแอนด์อินเวสเมนท์แบงก์ 
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK 

339 
ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (เพ่ือรับฝากทรัพย์สิน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

340 
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพ่ือค้าตราสารหนี)้ 
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

315 
ธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) เพ่ือผู้ฝากหลกัทรัพย์ 
SIAM CITY BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)  

341 
บริษัทเงินทนุ สินอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
THE SIAM INDUSTRIAL CREDIT PUBLIC COMPANY LIMITED 

316 
ธนาคาร สินเอเซีย จ ากดั (มหาชน)  
ACL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

343 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพ่ือรับฝากทรัพย์สิน 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH – CUSTODY SERVICES 

344 
บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพย์สิน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

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

345 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพย์สิน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

326 
ธนาคารเดอะรอยลัแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ 
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. BANGKOK BRANCH 

410 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) - เพ่ือบริหารเงิน 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY 

 


