
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  

ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท อนิเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ ากัด (มหาชน)      
หุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวนไมเ่กิน 203,591,502,350 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ 0.01 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.0125  บาท เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัราสว่น  1  หุ้นเดิม ตอ่ 1 หุ้นสามญัใหม ่ 
Subscription Form for Rights Issue of Ordinary Shares of The International Engineering Public Company Limited  
Not over  203,591,502,350 new ordinary shares, par value: Baht 0.01 at the offer price of Baht 0.0125 per share offered to existing shareholder at 1 existing shares to 1 ordinary share  

                                วันท่ีจองซือ้        23 พฤศจิกายน 2560            24 พฤศจิกายน 2560              27 พฤศจิกายน 2560             28 พฤศจิกายน 2560              29 พฤศจิกายน 2560              
Date                       November  23, 2017               November  24, 2017                 November  27, 2017                November  28, 2017                November  29, 2017    

ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, บริษัท, อ่ืนๆ) / I/We (Mr., Mrs., Miss, Company name, others) ...........................……………………………….……………………………………………………..……………………………………………………………………. 
ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขท่ี / Shareholder’s Register No....................…………………….....................................................................................เบอร์โทรศพัท์ท่ีสามารถติดตอ่ได้ / Telephone No ……............................…. ........................................................ 
ท่ีอยู่ /  Address .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
ข้าพเจ้ามีหุ้นเดมิตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี  2 พฤศจิกายน 2560 จ านวน….………..…………….…………………...…….……………………..……หุ้น มีสิทธิในการจองซือ้หุ้นใหมจ่ านวน  ……………………..…………………….....………..........................หุ้น   
According to the shareholder register as at 2 November 2017 /we own ……………………..……………………………………..……..….. shares and have the rights to subscribe for..………..……………………………………………………… shares 
ข้อมูลการจองซือ้  /  Subscription 

 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุในครัง้นี ้ ดงันี ้
I / We wish to subscribe for the shares as follows: 

จ านวนหุ้นท่ีจองซือ้ 
No. of shares subscribed 

จ านวนเงินท่ีช าระ 
Amount (Baht) 

 

                        จองซือ้ตามสิทธิทัง้จ านวน  / Subscription for full entitlement                  โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ง / choose one only    

                        จองซือ้ต ่ากวา่สิทธิท่ีได้รับจดัสรร  / Subscription under entitlement    
                        จองซือ้เกินกวา่สิทธิท่ีได้รับจดัสรร (ระบเุฉพาะจ านวนท่ีจองเกินสทิธิ)  / Subscription over entitlement (Specify excess proportion only)    

 รวม / Total    

 

พร้อมกนันี ้ ข้าพเจ้าขอสง่เงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว  โดยช าระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  ตามรายละเอียดท่ีปรากฏด้านหลงัใบจองซือ้หุ้นนี/้  I/We have enclosed the payment 
made by Bill Payment through Siam Commercial Bank detailed as per enclosed at the end of this subscription form  
ข้อมูลการรับหลักทรัพย์  /  Method of receiving securities 

        
หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัดงักลา่ว  ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงันี ้(ผู้จองซือ้หุ้นโปรดกากบาทในช่องท่ีเลือก) 
If the shares are allotted to me/us, I/we agree to have either one of the following actions taken (please mark  “” in front of your choice) 
 
  แบบไร้ใบหุ้น (Scriptless)  

  น าหุ้นเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของตนเอง: ให้ออกใบหุ้นสามญัท่ีได้รับจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัทหลกัทรัพย์….……………………………..…….................…….………….. 
สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี………...............…......................……. (ระบช่ืุอใดช่ือหนึ่งตามรายละเอียดท่ีปรากฏด้านหลงัใบจองซือ้หุ้นนี)้ น าหุ้นสามญัเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กบั
บริษัทนัน้ บญัชีเลขท่ี ………........................……………………..... (ช่ือบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ต้องเป็นช่ือเดยีวกบัช่ือผู้จองซือ้หุ้นเท่านัน้) 

               To issue the share certificates in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” for the allotted ordinary shares and have (name of broker) ………………..……..………………………………………………. 
               Participant no. ........…………………………............    (See the list appearing on the back of this subscription form) deposit those shares with Thailand Securities Depository Company Limited for securities trading account number 
               ……………….……………………………… with which I/we have maintained my/our account.  (Name of the Subscriber must be the same with Account Name.) 

 น าหุ้นเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ :     ให้ออกใบหุ้นสามญัท่ีได้รับจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ    “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั”   และน าหุ้นเข้าฝากกบั   บริษัท ศนูย์รบัฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั    
      โดยน าเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า 

                       To issue the share certificates in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” and deposit those shares with Thailand Securities Depository Company Limited under the Issuer account number 600 for my/our name. 
 

 แบบรับเป็นใบหุ้น (Script) โดยให้ออกใบหุ้นสามญัท่ีได้รับจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือของข้าพเจ้าและจดัสง่ใบหุ้นท่ีได้รับจัดสรรให้ข้าพเจ้าตามช่ือและท่ีอยูท่ี่ระบไุว้ในทะเบียนผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัทฯด าเนินการใดๆ  
      เพ่ือจดัท าและสง่มอบใบหุ้นให้ข้าพเจ้าภายใน15 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้ โดยข้าพเจ้ารับทราบวา่ข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้นลา่ช้าหลงัจากท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนให้ท าการซือ้ขายได้ใน 
      ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
      To issue the share certificates in my/our name and deliver them to me/us as per the name and address specified in the shareholder register by registered mail.  I/We hereby authorize the Company to proceed with all  necessary actions  
      to  have the share certificates issued and delivered to me/us within 15 business days after the close of the subscription period.  I/We also acknowledge that the share certificates may be received by me/us after the Stock Exchange of  
      Thailand has approved the listing and the trading of such securities on the Stock Exchange of Thailand. 

 
การคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้น (ถ้ามี)  / Refund of subscription payment (if any) 

ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้รับจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไมค่รบตามจ านวนท่ีจองซือ้ ข้าพเจ้าตกลงรับเงินคนืโดยให้บริษัทด าเนินการสง่ทางไปรษณีย์ เป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จา่ยผู้จองซือ้ โดยจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ ณ วนัปิดสมดุทะเบียน   
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 “an account payee only” cheque through registered post, with the 
address as per specified in this subscription form. 
. 
                       ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงวา่จะจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามท่ีบริษัทจะจดัสรรให้ โดยไมย่กเลิกเพิกถอนการจองซือ้หุ้นสามญัในครัง้นี  ้แตห่ากข้าพเจ้าไมส่ง่ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อย พร้อมเงินโอนเข้าบญัชี
มาถึงบริษัทภายในระยะเวลาการจองซือ้ให้ถือวา่ข้าพเจ้าแสดงเจตนาไมป่ระสงคจ์ะใช้สิทธิจองและข้าพเจ้ายินยอมรับเงินคนื ข้าพเจ้าได้อา่นหนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุบริษัท อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน) และยินยอมผกูผนัตามหนงัสือแจ้งการ
จดัสรรฯ ดงักลา่ว และท่ีจะได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในภายภาคหน้าด้วย 
                       I/We agree and undertake to subscribe for the new ordinary shares in the number allotted by the Company and shall not revoke the subscription as stated above. If I/we do not return this duly completed subscription form with 
payment through Bill Payment within the subscription period. I/We may be deemed to have not exercised my/our subscription rights and receive the payment back. I/We agree to bind on conditions and any notifications specified in the 
notification of subscription rights for newly issued ordinary shares of The International Engineering Public Company Limited, including the amendment of those in the future. 
 
การประเมินความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Suitability Test) เพื่อจองซือ้หุ้น/ Suitability Test for Share Subscription 

1. ข้าพเจ้าได้ผา่นการท าแบบประเมิน Suitability Test มาแล้ว และรับทราบระดบัความเสีย่งท่ียอมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว / I/We already conducted Suitability Test, and I/we acknowledge my/our risk tolerance level. 
2. ข้าพเจ้ารับทราบระดบัความเสี่ยงของหุ้นสามญัท่ีข้าพเจ้าจะจองซือ้ครัง้นี ้/ I/We acknowledge risk level of share I/we will subscribe for. 

ทัง้นี ้หากผลการประเมนิ Suitability Test ของข้าพเจ้าออกมาวา่ ข้าพเจ้าไมเ่หมาะสมกบัการจองซือ้หุ้นในครัง้นี ้ข้าพเจ้ายงัยืนยนัและประสงค์ท่ีจะจองซือ้หุ้นสามญัในครัง้นี ้และได้ลงลายมือช่ือเพ่ือยืนยนัในฐานะผู้จองซือ้ด้านล่าง โดยข้าพเจ้ารับทราบวา่การลงทนุใน
หุ้นสามญัครัง้นีไ้มเ่หมาะสมกบัระดบัความเสีย่งท่ีข้าพเจ้ายอมรับได้ตามผลการประเมนิ Suitability Test/ If the result of Suitability Test indicates that this share investment does not match my/our risk tolerance level, I/we still wish to subscribe for this 
share. I will put my signature below to confirm my intention for this share subscription. I/We acknowledge that this share investment does not match my risk tolerance level in accordance with the result of suitability test.  
หมายเหตุ/Notes:   - กรุณาแนบใบรับรองการจองซือ้หุ้น และ ส าเนาใบน าฝากช าระเงนิค่าสินค้าและบริการ มาพร้อมกบัใบจองซือ้หุ้นฉบบันีด้้วย /  
                                 Please attach the Subscription Certificate and Copy of Bill Payment Pay-in Slip with this Subscription Form. 
                             - ถ้าจ านวนหุ้นท่ีระบไุว้ในใบจองซือ้นี ้ไมต่รงตามจ านวนเงินท่ีบริษัทได้รับช าระ บริษัทจะถือตามจ านวนเงินท่ีได้รับช าระเป็นหลกั  
                               If the share subscription amount stated in this Subscription Form does not match the payment received, the Company shall regard the payment received as the intended subscription amount. 
 

                                                                                                                                                          ลงช่ือ / Signature ………………………………………..……………………..………ผู้จองซือ้ / Subscriber   
การลงทุนในหลกัทรัพย์มีความเสี่ยง ก่อนตดัสินใจจองซือ้หลกัทรัพย์ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ / Please be aware there is risk involved in securities investment, ensure you have thoroughly studied information before decidi ng on share subscription. 
 
ส่วนท่ี 2  ส าหรับผู้ถือหุ้น หลักฐานการรับจองซือ้หุ้น  (โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วย) / Subscription Receipt (Subscribers please also fill in this section) 

วันท่ีจองซือ้       23 พฤศจิกายน 2560          24 พฤศจิกายน 2560          27 พฤศจิกายน 2560      28 พฤศจิกายน 2560       29 พฤศจิกายน 2560 
Date                       November  23, 2017             November  24, 2017           November  27, 2017          November 28, 2017           November 29, 2017            
บริษัท อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน)ได้รบัเงินคา่จองซือ้หุ้นจาก (ช่ือตามใบจอง)...................................................................................................................................................................................................................................................... 
The International Engineering Public Company Limited received money from (name of Subscriber) 
เพ่ือจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 0.0125 บาท จ านวน.............................................................................................................. หุ้น รวมเป็นเงิน..................................................................................................................................... บาท 
For a subscription of new ordinary shares of The International Engineering Public Company Limited of                                                        shares at Baht 0.0125 per shares totaling                                                                                             Baht 
โดยช าระเป็นเงินโอนเข้าบญัชีผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) / Bill Payment     
 ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รบัฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” เลขท่ีสมาชิกผู้ฝาก............................................................................ บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์เลขท่ี.................................................................................................................... 
     Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for the Depositor” Participant number                   Securities trading account number 
 ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รบัฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” โดยเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 
     Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” and deposit those shares with Thailand Securities Depository Company Limited under the Issuer account number 600 
 ออกใบหุ้นในนามผู้จองซือ้ / Issue a share certificate in the name of Subscriber 
                                                                                                                                                    เจ้าหน้าท่ีผู้รบัมอบอ านาจ / Authorized Officer……………………………………………………………………… 

ใบจองเลขท่ี/ Subscription Form No. __________________ ส่วนท่ี 1 : ส าหรับบริษัท  
สิง่ที่ส่งมาด้วยล าดับ 5 



 

 
 

BROKER

ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

002 บริษทัหลกัทรัพยทิ์สโก ้จ  ากดั  032 บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั  

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

003 บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั  (มหาชน) 034 บริษทัหลกัทรัพยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.

004 บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั  038 บริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จ  ากดั (มหาชน)

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

005 บริษทัหลกัทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 048 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จ  ากดั (มหาชน)

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

006 บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จ  ากดั  (มหาชน) 050 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเอสแอล จ ากดั 

PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

007 บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 051 บริษทัหลกัทรัพย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ  ากดั

CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.

008 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ  ากดั 052 บริษทัหลกัทรัพย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั 

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

010 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จ  ำกดั   200 บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

 MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED   MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

011 บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 211 บริษทัหลกัทรัพย ์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จ ากดั

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD.

013 บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 213 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท ์จ  ากดั

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.

014 บริษทัหลกัทรัพย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 221 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์  จ  ากดั (มหาชน)

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.

015 บริษทัหลกัทรัพย ์แอพเพิล เวลธ์ จ  ากดั 224 บริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน)

APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED

016 บริษทัหลกัทรัพยธ์นชาต จ ากดั  (มหาชน) 225 บริษทัหลกัทรัพยซี์ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED             CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.

019 บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั     229 บริษทัหลกัทรัพย ์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากดั

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED  JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED   

022 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิต้ี จ  ากดั 230 บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบลก็ จ  ากดั

 TRINITY SECURITIES CO.,LTD. GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

023 บริษทัหลกัทรัพยไ์ทยพาณิชย ์จ  ากดั 244 บริษทัหลกัทรัพย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั

SCB SECURITIES CO.,LTD. MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

026 บริษทัหลกัทรัพยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน)     247 บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จ ากดั

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.  CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD.

027 บริษทัหลกัทรัพย ์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 248 บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ากดั

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

029 บริษทัหลกัทรัพยก์รุงศรี จ  ากดั (มหาชน) 924 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน)

KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

030 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน)   

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.

SUB-BROKER

236 ธนาคาร ทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) 243 บริษทัหลกัทรัพย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์จ  ากดั (มหาชน)

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

242 บริษทัหลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN

301 ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES) 329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) 330 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (เพ่ือตราสารหน้ี)

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) - ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 334 บริษทัหลกัทรัพย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์จ  ากดั (มหาชน) (คสัโตเด้ียน)

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

304 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ ้แบงก้ิง คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน)

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 339 ธนาคาร ทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพยสิ์น)

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพ่ือคา้ตราสารหน้ี)

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED

320 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพ่ือรับฝากทรัพยสิ์น 345 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES  THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดั (มหาชน) 425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือลูกคา้)

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)


