
 

         

 
   ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (TCJ-W2) ของบริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จ ากัด (มหาชน) 

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 4.0 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ จ านวนไม่เกิน 21,940,106 หุ้น 
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 10 บาท มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท ควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ (TCJ-W2) จ านวนไม่เกิน 43,880,212 หน่วย 

โดยไม่คิดมูลค่าใบส าคัญแสดงสิทธิ (อัตราส่วน 4:1:2) 
วนัท่ีจองซ้ือ     22 พฤษภาคม 2560        23 พฤษภาคม 2560       24 พฤษภาคม 2560        25 พฤษภาคม 2560          26 พฤษภาคม 2560                  

 ขอ้มูลผูจ้องซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน โปรดกรอกขอ้ความในช่องดา้นล่างน้ีให้ครบถว้น ชดัเจน ตวับรรจง       
 เรียน  บริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) 
 ขา้พเจา้ (นาย, นาง, นางสาว, นิติบุคคล).............................................................. ..........................................................................เลขทะเบียนผูถื้อหุน้เลขท่ี........................................................ 
 บตัรประจ าตวัประชาชน / ใบต่างดา้ว / หนงัสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี........................................................................ที่อยู่ให้เป็นไปตำมที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

     ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 27 มีนาคม  2560  ซึ่งบริษัทฯ ได้รับจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“ฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ”) 
โทรศัพท์บ้าน............................................................................................โทรศัพท์เคลื่อนท่ี... ......................................................................................... 
มีความประสงค์ขอจองซื้อและขอให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ (TCJ-W2) ตามสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้ 
(อัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ควบคู่กับ 2 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ (TCJ-W2) ท่ีราคา 10 บาทต่อหุ้น โดยผู้จองซื้อไม่จ าเป็นต้องกรอกข้อมูลการจองซื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ    
(TCJ-W2) 

จ านวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ (หุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บำท) จ ำนวนเงิน (ตัวอักษร) 
   

 

พร้อมกนัน้ี ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว โดยสั่งจ่าย “บัญชีกำรจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จ ำกัด (มหำชน)” 

เงินโอนเขา้ “บญัชีการจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุนบริษทั ที.ซี.เจ เอเซีย จ ากดั (มหาชน)”   ธนาคารกสกิรไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขท่ี 450-1-01104-0 (ช าระแบบ Bill Payment)                        
สาขาถ.บางนา-ตราดกม.18 

      เช็ค          แคชเชียร์เช็ค         ดราฟต ์(ลงวนัท่ีไม่เกิน 25 พฤษภาคม 2560) เลขท่ีเช็ค......................วนัท่ี........................................ธนาคาร..........................................สาขา................................ 
 หากขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหลกัทรัพย ์(หุ้นสามญัและใบส าคญัแสดงสิทธิฯ) ดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงให้ด าเนินการดงัต่อไปน้ี : (ผู้จองซื้อโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่ำนั้น) 
        ในกรณีที่มีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ : ให้ฝำกไว้กับบริษัทสมำชิก โดยให้ออกใบหลักทรัพย์ตำมจ ำนวนหลักทรัพย์ที่ได้รับกำรจัดสรรไว้ในนำม “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการให้บริษทั.............................................................................. สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี                    น าหลกัทรัพยเ์ขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องขา้พเจา้ช่ือบญัชี............................................................................................ เลขท่ี................................................. 

 ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันั้น  (ช่ือผูจ้องซ้ือตอ้งตรงกบัช่ือบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์เท่านั้น     ในกรณีท่ีระบุช่ือผูจ้องซ้ือไม่ตรงกบัช่ือบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์หรือระบุช่ือบริษทัหลกัทรัพย ์
หรือเลขสมาชิกผูฝ้ากไม่ถูกตอ้งหรือไม่สัมพนัธ์กนั  จะออกใบหลกัทรัพยต์ามจ านวนหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดัสรรในนามผูจ้องซ้ือและจดัส่งใบหลกัทรัพยใ์ห้ ตามช่ือ-ท่ีอยูท่ี่ปรากฏใน
ฐานขอ้มูลผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัปิดการจองซ้ือหลกัทรัพย ์ ซ่ึงบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถขายหลกัทรัพยท่ี์
ไดรั้บจดัสรรไดท้นัวนัท าการวนัแรกของการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดัสรร) 

ในกรณีที่ไม่มีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ 
ขอรับใบหลักทรัพย์  ให้ออกใบหลกัทรัพยต์ามจ านวนหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดัสรรไวใ้นนามขา้พเจา้  และจดัส่งใบหลกัทรัพยใ์ห้ขา้พเจา้ตามช่ือ-ท่ีอยูท่ี่ปรากฏในฐานขอ้มูลผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ ทางไปรษณียล์งทะเบียน ภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัปิดการจองซ้ือหลกัทรัพย ์โดยขา้พเจา้ยนิดีมอบหมายให้บริษทัฯ ด าเนินการใด ๆ  เพื่อจดัท าใบหลกัทรัพยต์ามที่ขา้พเจา้ได้
แจง้ความประสงคไ์ว ้
เข้ำบัญชี 600 ให้ออกใบหลกัทรัพยต์ามจ านวนหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดัสรรไวใ้นช่ือของบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั และน าหลกัทรัพยเ์ขา้ฝากไวก้บับริษทั ศูนยรั์บ
ฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั โดยน าเขา้บญัชีของบริษทั ไทย-เยอรมนั โปรดกัส์ จ  ากดั (มหาชน) สมาชิกเลขท่ี 600 กรณีเลือกรับหลกัทรัพยเ์ขา้บญัชี 600 ในช่องน้ี กรุณากรอก 
“เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลกัทรัพยเ์ฉพาะผูท่ี้ประสงค์น าหลกัทรัพยฝ์ากเขา้บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์(Issuer Account) เท่านั้น” เพื่อน าส่งให้แก่บริษทั ศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ดว้ย 

ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไมไดรั้บการจดัสรรหลกัทรัพยห์รือไดรั้บการจดัสรรหลกัทรัพยไ์ม่ครบตามจ านวนหลกัทรัพยท่ี์จองซ้ือ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการคืนเงินค่าจองซ้ือหรือเงินส่วนเกินค่าจองซ้ือโดย จ่ำย
เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามขา้พเจา้และจดัส่งตามท่ีอยูท่ี่ปรากฏในฐานขอ้มูลผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ทางไปรษณียล์งทะเบียน (การรับคืนเงินดว้ยเช็คขีดคร่อม อาจมีค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงผูจ้อง
ซ้ือตอ้งรับผิดชอบเม่ือน าเช็คไปเรียกเกบ็เงิน) และน าส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามช่ือ-ท่ีอยูท่ี่ปรากฏในฐานขอ้มูลผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 27 มีนาคม 2560 
ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงวา่จะจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนน้ี หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นและ
เอกสารประกอบการจองซ้ือท่ีถูกตอ้งเรียบร้อย พร้อมช าระเงินค่าจองซ้ือ มาถึงบริษทัฯ ภายในระยะเวลาการจองซ้ือ หรือ หากเช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท ์ท่ีสั่งจ่ายแลว้นั้นไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถือวา่
ขา้พเจา้สละสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดังกล่าว  ขา้พเจา้ไดอ่้านหนงัสือแจง้การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและสารสนเทศของ บริษทัฯ และยินยอมผูกพนัตามหนงัสือแจง้การจดัสรรฯ และ
สารสนเทศดงักล่าวและท่ีจะไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมในภายหนา้อีกดว้ย 
         ลงช่ือ............................................................................ผูจ้องซ้ือ 
การลงทุนในหลกัทรัพยย์อ่มมีความเส่ียง และก่อนตดัสินใจจองซ้ือหลกัทรัพย ์ควรศึกษาขอ้มูลอยา่งรอบคอบ                            (.........................................................................) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักฐานการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (TCJ-W2) ของบริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จ ากัด (มหาชน) 
(ผูจ้องซ้ือโปรดกรอกขอ้ความในส่วนน้ีดว้ยตวับรรจงให้ครบถว้นชดัเจน) 

วนัท่ีจองซ้ือ                      22 พฤษภาคม 2560       23 พฤษภาคม 2560        24 พฤษภาคม 2560        25 พฤษภาคม 2560         26 พฤษภาคม 2560ใบจองซ้ือเลขท่ี ……………………… 

บริษทั ที.ซี.เจ เอเซีย จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บเงินจาก (ช่ือตามใบจอง)......................................................................................................................................เพื่อจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน
บริษทั ที.ซี.เจ เอเซีย จ ากดั (มหาชน)  ในราคาหุ้นละ 10 บาท ควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิ (TCJ-W2) หน่วยละ  - 0 - บาท 

จ านวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ (หุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บำท) จ ำนวนเงิน (ตัวอักษร) 
   

โดยช าระเป็น       เงินโอนเขา้บญัชี (ช าระแบบ Bill Payment)        เช็ค           แคชเชียร์เช็ค        ดราฟต ์(ลงวนัท่ีไม่เกิน 25 พฤษภาคม 2560) 
เลขท่ีเช็ค...................................................วนัท่ี..................................................ธนาคาร.......................................................................สาขา......................................................................... 
    ออกใบหลกัทรัพย ์ในนาม “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี..........................บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ลขท่ี............................................ 
    ออกใบหลกัทรัพย ์ในนาม “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” โดยเขา้บญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อขา้พเจา้ 
    ออกใบหลกัทรัพย ์ในนามผูจ้องซ้ือ               เจา้หนา้ท่ีผูรั้บเอกสารการจอง............................................................................ 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 

ใบจองซื้อ 1 ใบ 
ต่อ 1 หมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น 

 



 

                 

BROKER 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ช่ือบริษทั 

Company Name 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ช่ือบริษทั 

Company Name 

002 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ำกดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

030 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

032 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ำกดั 
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

004 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

034 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

038 บรษิทัหลกัทรพัย ์เออซี ีจ ำกดั (มหำชน) 
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ำกดั (มหำชน) 
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอร่ำ จ ำกดั (มหำชน) 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั 
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

050 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ำกดั 
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี พลสั จ ำกดั (มหำชน) 
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

051 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จ ำกดั 
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

010 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรร์ลิ ลนิช ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

200 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บรษิทัหลกัทรพัย ์กลกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 บรษิทัหลกัทรพัย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท ์จ ำกดั 
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จ ำกดั (มหำชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ ัน่ พำรท์เนอร ์จ ำกดั (มหำชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บรษิทัหลกัทรพัย ์แอพเพลิ เวลธ ์จ ำกดั 
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

224 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

225 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคเคเทรด จ ำกดั 
KKTRADE SECURITIES COMPANY LIMITED 

229 บรษิทัหลกัทรพัย ์เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ำกดั 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีิตี ้จ ำกดั 
TRINITY SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

230 บรษิทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ำกดั 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพำณิชย ์จ ำกดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

244 บรษิทัหลกัทรพัย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จ ำกดั 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

026 บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

247 บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บรษิทัหลกัทรพัย ์อำรเ์อชบ ีโอเอสเค (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก ้จ ำกดั 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บรษิทัหลกัทรพัย ์กรงุศร ีจ ำกดั (มหำชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

SUB-BROKER 
ผูฝ้ากเลขท่ี 
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Participant No. 

ช่ือบริษทั 
Company Name 

236 ธนำคำร ทสิโก ้จ ำกดั (มหำชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 บรษิทัหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกจิหลกัทรพัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซติีค้อรป์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245 ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 
ผูฝ้ากเลขท่ี 

Participant No. 

ช่ือบริษทั 
Company Name 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษทั 
Company Name 

301 ธนำคำรซติีแ้บงก ์เอน็.เอ. (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK, N.A. – CUSTODY SERVICES 

329 ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO., LTD. 

330 ธนำคำรฮ่องกงและเซีย่งไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (เพื่อตรำสำรหนี้) 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK. - BOND 

303 ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) – ผูร้บัฝำกทรพัยส์นิ 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY 

334 บรษิทัหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกจิหลกัทรพัย ์จ ำกดั (มหำชน) (คสัโตเดีย้น) 
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

304 ธนำคำรฮ่องกงและเซีย่งไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK. 

336 ธนำคำรเกยีรตนิำคนิ จ ำกดั (มหำชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO., LTD. 

337 ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

339 ธนำคำร ทสิโก ้จ ำกดั (มหำชน) (เพื่อรบัฝำกทรพัยส์นิ) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO., LTD. 

340 ธนำคำร เจพมีอรแ์กน เชส (เพื่อคำ้ตรำสำรหนี้) 
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 ธนำคำรไอซบีซี ี(ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC 
COMPANY LIMITED 

343 ธนำคำร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ำกดั (มหำชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 ธนำคำรดอยซแ์บงก ์เอจ ีสำขำกรุงเทพฯ – เพื่อรบัฝำกทรพัยส์นิ 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH-CUSTODY 
SERVICES 

345 ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

326 ธนำคำร เดอะรอยลัแบงกอ๊์อฟสกอตแลนด ์เอน็.ว.ี สำขำกรุงเทพฯ 
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH 

410 ธนำคำรกรุงศรอียธุยำ จ ำกดั (มหำชน) – เพื่อบรหิำรเงนิ 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY 

328 ธนำคำรกรุงศรอียธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

  


