
 

 

 

                                                                                                                                                                       เลขทีใ่บจอง................................................................. 
ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน)  

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่  
จ านวนไม่เกิน 1,135,999,882 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท  

 วันท่ีจองซื้อ     16 ตุลาคม 2560   17 ตุลาคม 2560   18 ตุลาคม 2560   19 ตุลาคม2560   20 ตุลาคม2560 
ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน)  โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง 

ข้าพเจ้า (โปรดระบุประเภทผู้จองซ้ือหุ้น)  
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย  เลขประจ าตัวประชาชน………………………………………………………. 
 นิติบุคคลสัญชาติไทย        เลขทะเบียนนิติบุคคล…………………………………………………………       

 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว  เลขทีใ่บต่างดา้ว/หนังสือเดินทาง  .......................................................... 
 นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว    เลขทะเบียนนิติบุคคล………………………………….....….………..……. 

ชื่อ    นาย   นาง   นางสาว   นิติบุคคล............................................................................................................................. .............................................................................................................................. 
ที่อยูท่ี่สามารถติดต่อได ้ บ้านเลขที่.................................... หมู่ที่.................... ตรอก/ ซอย...................................................................................... ถนน................................ ...................................................................  
แขวง/ต าบล........................................................................ เขต/ อ าเภอ................................................................................ จังหวัด ....................................................................รหัสไปรษณีย์ .....................................  
โทรศัพท์................................................................  โทรศัพท์เคลื่อนที่..........................................................  อีเมล์....................................................................................สัญชาติ ..........................................................  
อาชีพ ...................................................................... วันเกดิ /วันจดทะเบียนนิติบุคคล (วว/ดด/ปป) (ค.ศ.)..................../........................./.................เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ......................................................................  
มีความประสงค์ขอจองซ้ือและขอให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังน้ี  (อัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ท่ีราคา 1.50 บาทต่อหุ้น)  

ประเภทการจองซ้ือ สิทธิการจองซ้ือ (หุ้น) จ านวนหุ้นที่จองซ้ือ (หุ้น) ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท) จ านวนเงิน (ตัวอักษร) 

 จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ   1.50   

 จองซื้อตามสทิธิทัง้จ านวน   1.50   

 จองซื้อเกินสิทธ ิ   1.50   

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดังต่อไปน้ี:  (ผู้จองซ้ือหุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่าน้ัน)  
 ให้ฝากใบหุ้นสามัญตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรน้ันไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัท………..…………………………………………..….,……………

สมาชิกผู้ฝากเลขที่ ………………………….. น าหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อเข้าบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์  เลขที่ ...............… ……………………………………….…..…
ชื่อ ………………………………………………………....ซ่ึงข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทน้ัน (ชื่อผู้จองซ้ือต้องตรงกับชื่อบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย ์มิฉะน้ันจะด าเนินการออกใบหุ้นในชื่อผู้จองซ้ือแทน)  

 ให้ฝากใบหุ้นสามัญตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรน้ันไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด” และน าหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยน าเข้าบัญชีของ
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็นใบหลักทรัพย์ในภายหลังผู้จองซ้ือหุ้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด)  

 ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจ านวนที่ได้รับจัดสรรน้ันไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ข้าพเจ้าตามชื่อที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 
กันยายน 2560 โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัทด าเนินการใดๆ เพื่อท าให้การจัดท าใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ข้าพเจ้าภายใน 15 วันท าการ นับจากวันปิดการจองซ้ือหุ้น 

พร้อมกันน้ี ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามัญดังกล่าวโดย    เงินโอน  แคชเชียร์เช็ค    เช็ค   ดร๊าฟท์   
เลขที่เช็ค.………………………….......……….............. วันที่……………………………….............. ธนาคาร ……….………….......…………………………….………  สาขา …………………….…….…………………….. 

โดยสั่งจ่าย  “บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์” เลขที่บัญชี 142-310059-1 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาสาทร 
ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบเต็มตามจ านวนหุ้นที่จองซ้ือ หรือไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่จองซ้ือเกินสิทธิ ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัท 
ด าเนินการคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบ โดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่มีค่าเสียหายใดๆ  ภายใน 10 วันท าการนับแต่วันสิ้นสุดก าหนดระยะเวลาการจองซ้ือและช าระเงิน
ค่าจองซ้ือดังน้ี (ผู้จองซ้ือหุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่าน้ัน) 
 โอนเข้าบัญชีธนาคาร ……………………………………. เลขที่บัญชี.………………............... สาขา………………….. ..ซ่ึงช่ือบัญชีเป็นชื่อของข้าพเจ้า  
  จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามข้าพเจ้าและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 29 กันยายน 2560   

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามจ านวนดังกล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนนี้หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซื้อที่ถูกต้องเรียบร้อย
พร้อมช าระค่าจองซื้อ หรือหากแคชเชียร์เช็ค/เช็ค/ดร๊าฟท์ ที่สั่งจ่ายแล้วนั้นไม่ผ่านการเรียกเก็บภายในวันท าการถัดไป นับแต่วันที่ช าระเงินหรือส่งมอบ ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถ
เพิกถอนได้ ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในสารสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และยินยอมผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในสารสนเทศดังกล่าว และที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังอีกด้วย 

 

การประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) 
1.  ข้าพเจ้าได้ผ่านการท าแบบประเมิน Suitability Test มาแล้ว และรับทราบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว 
2.  ข้าพเจ้ารับทราบระดับความเสี่ยงของหุ้นสามัญที่ข้าพเจ้าจะจองซื้อ 
ทั้งนี้ หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าออกมาว่า ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นในครั้งนี้ ข้าพเจ้ายังยืนยันและประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้ และได้ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันในฐานะผู้จองซื้อด้านล่าง โดยข้าพเจ้ารับทราบ
ว่า การลงทุนในหุ้นสามัญครั้งนี้ไม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test ดังนั้น หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุนในหุ้นสามัญนี้ต่อไปในอนาคต บริษัทและบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด ไม่มี
หน้าที่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
บริษัทฯ และ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด สามารถปฏิเสธการจองซื้อในกรณีท่ีผู้ลงทุนท่ัวไปยังไม่มีประวัติการท าและไม่ยินยอมท า  
Suitability Test หรือผู้ลงทุนรับความเสี่ยงตาม Suitability Test ได้ต่ ากว่าหุ้นสามัญนี้ และไม่ลงนามยอมรับความเสี่ยงของหุ้นสามัญนี้ 

 

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) (ผู้จองซื้อ โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย)  

วันที่จองซื้อ    16 ตุลาคม 2560   17 ตุลาคม 2560   18 ตุลาคม 2560    19 ตุลาคม 2560   20 ตุลาคม 2560    เลขทีใ่บจอง...................................................................................... 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากัด ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง)............................................................................................................................................................................................................................................................................    
เพื่อจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุน (  น้อยกว่าสิทธิ   ตามสิทธิทัง้จ านวน    เกินสิทธ)ิ จ านวน................................................หุ้น ในราคาหุ้นละ  1.50 บาท รวมเป็นเงิน........................................................ บาท  
โดยช าระเป็น   เงนิโอน  แคชเชียร์เช็ค    เช็ค   ดร๊าฟท ์      
เลขที่เช็ค.............................................................................. วันที่  .............................................................................ธนาคาร ..........................................................................................สาขา ........................................................................... 

 โดยหากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดังกลา่ว ผู้จองซื้อให้ด าเนนิการ : 
 ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” เลขที่สมาชิกผู้ฝาก.........................................บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่ ...................................................................................... 
 ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด” โดยเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า  
 ออกใบหุ้นในนามผู้จองซื้อ และสง่มอบภายใน 15 วันท าการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น  

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบเตม็ตามจ านวนหุ้นที่จองซื้อ หรือไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่จองซื้อเกินสิทธิ ข้าพเจ้าตกลง
ให้บริษัทด าเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบ โดยไม่มีดอกเบ้ีย และไม่มีค่าเสียหายใดๆ ภายใน 10 วันท าการนับแต่วันสิ้นสุดก าหนดระยะเวลาการจองซื้อและช าระเงินค่าจองซื้อ ดังนี้    
(ผู้จองซื้อหุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น) 
 โอนเข้าบัญชีธนาคาร ………………………………. เลขที่บัญชี.………………............... สาขา……………………………..ซึ่งชื่อบัญชีเป็นชื่อของข้าพเจ้า  
 จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามข้าพเจ้าและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุน้วันที่ 29 กันยายน 2560   

เจ้าหน้าที่ผูร้ับมอบอ านาจ............................................................................................ 
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Participant No. Company Name Participant No. Company Name 
BROKER 

002 บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก ้จ ากัด   
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

030 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จ ากัด  (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

032 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด   
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

004 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด   
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

034 บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

038 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ ากัด (มหาชน) 
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด  (มหาชน) 
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ ากัด (มหาชน) 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด 
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

050 บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จ ากัด 
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จ ากัด  
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

051 บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากัด 
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

010 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED  

200 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD. 

011 บริษัทหลักทรัพย์ กสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 
UBS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

013 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด 
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน)  
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

224 บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จ ากัด 
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED  

225 บริษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด  
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

016 บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จ ากัด  (มหาชน)  
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

229 บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากัด  
JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จ ากดั 
KKTRADE SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบลก็ จ ากดั 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

022 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จ ากัด 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

244 บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

023 บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย ์จ ากัด 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

247 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จ ากัด 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบ ีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)      
UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 บริษัทหลักทรัพย์ เคท ีซีมิโก้ จ ากัด 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

027 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

029 บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

SUB-BROKER 
236 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
243 บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย ์จ ากดั (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
242 บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จ ากัด 

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
245 ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
CUSTODIAN 

301 ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)  
CITIBANK, N.A.-CUSTODY SERVICES 

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

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

330 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (เพื่อตราสารหน้ี) 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.-BOND 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) – ผู้รับฝากทรัพย์สิน 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 

334 บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย ์จ ากดั (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน) 
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK. 

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

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

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

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

339 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

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

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

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PLC. 

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

320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH-CUSTODY 
SERVICES 

345 ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

326 ธนาคาร เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ 
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH 

425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

 


