(สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3)

ใบจองซื ้อเลขที/่ Subscription No...............................................
ใบจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน บริ ษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 482,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท ในอัตราส่วน หุ้นสามัญเดิม 2 หุ้น ต่อ1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (กรณีมีเศษหุ้นให้ ปัดทิ ้ง)
Subscription From for Rights Issue of Ordinary shares of the Tong Hua Holding Public Company Limited
Not exceeding 482,500,000 newly issues ordinary shares with the par value of Baht 1.00 per share at the offer price of the Baht 1.00 per share offered to
existing shareholder at the ratio of 2 existing share to 1 ordinary share (any fraction of shares shall be discarded)

ส่วนที่ 1 : สําหรับบริ ษัท
วันทีจ
่ องซือ
้

16 กรกฏาคม 2561

17 กรกฏาคม 2561

Date

July 16, 2018

July 17, 2018

18 กรกฏาคม 2561
July 18, 2018

19 กรกฏาคม 2561

20 กรกฏาคม 2561

July 19, 2018

July 20, 2018

ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว/บริ ษัท/อื่นๆ)I/We (Mr./Mrs./Miss/Company name/Others).............................................................................................................................ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที/่ Shareholder’s Register No..................................................................
บัตรประจําตัวประชาชน/ใบต่างด้ าว/หนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบคุ คล ........................................................................................... บ้ านเลขที่ ........................................... ซอย............................................................ ถนน.................................................................
ID Card/Alien Card/Passport No./Juristic Number

Residing at

Soi

Road

แขวงตําบล...................................................................................เขต/อําเภอ..................................................................................จังหวัด.......................................................................รหัสไปรษณีย์.................................................โทรศัพท์......................................
Kwang/Tambol

Khet/Amphur

Province

Postal Code

Tel.

ข้ าพเจ้ ามีห้ นุ เดิมตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2558 จํานวน......................................................................................................... หุ้น มีสิทธิในการจองซื ้อหุ้นใหม่จํานวน ........................................................................................................................ หุ้น
I/We own, according to Share Register Book as of 20 August 2015, of

shares, and have the rights to subscribe for

share

ข้ อมูลการจองซื ้อ/Subscription
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์จะจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ ดังนี ้/I/We wish to subscribe for the shares as follows:
รายละเอียดการจอง/Subscription Detail
จองซื ้อตามสิทธิทงจํ
ั ้ านวน/ Subscription for full entitlement
จองซื ้อน้ อยกว่าสิทธิ Subscription for less than entitlement
จองซื ้อมากกว่าสิทธิ (เฉพาะส่วนที่เกินสิทธิ)/Subscription for more than entitlement (for excess portion only)
รวม/Total
พร้ อมกันนี ้ข้ าพเจ้ าขอส่งเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดย
1)
เงินสด

จํานวนเงินที่ชําระ(บาท)/Amount paid (Baht)

จํานวนหุ้นที่จองซื ้อ/No. of shares subscribed

จํานวนเงินที่ชําระ(ตัวอักษร)/Amount paid (in writing)

/ I/We have enclosed the payment made by

Cash

เงินโอน/เข้ าบัญชี “บัญชีจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน บริ ษัท ตงฮัว้ คอมมูนเิ คชัน่ ส์ จํากัด (มหาชน)” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้ อย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 013-3-08891-9 (ต้ องนําสําเนา Pay‐in ยื่นพร้ อมกับใบจองซื ้อนี ้)

2)

Money Transfer Credit account “TONG HUA COMMUNICATIONS PCL. FOR SUBSCRIPTION” Siam Commercial Bank, Talad noi Branch, Current account no. 013‐3‐08891‐9 (Please attach a pay‐in slip with the subscription from)

3)

เช็คบุคคล

แคชเชียร์ เช็ค

ดร๊ าฟท์

เลขที่ ...................... วันที่ ..................... ธนาคาร ......................................สาขา..................................... สัง่ จ่าย “บัญชีจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท ตงฮัว้ คอมมูนเิ คชัน่ ส์ จํากัด (มหาชน)”

Personal Cheque

Cashier Cheque

Bank Draft

Cheque no.

Date

Bank

Branch

Payable to “TONG HUA COMMUNICATIONS PCL. FOR SUBSCRIPTION”

ลงวันทีในระหว่างวันที่ 16-19 กรกฏาคม 2561 และนําส่งให้ กบั บริษัทภายในเวลา 11.00 น ของวันที่ 20 กรกฏาคม 2561/ Cheque should be dated between 16 July 2018 to 19 July 2018 and submit to Company by 11.00 a.m. of 20 July 2018)
ข้ อมูลการรับหลักทรัพย์/Method of receiving Securities
หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาํ เนินการ ดังนี ้ (ผู้จองซื ้อหุ้น โปรดกากบาทในช่องที่เลือก) /If the shares are allotted to me/us, I/We agree to have either one of the following actions taken(please mark “X” in front of your choice)
แบบไร้ ใบหุ้น (Script less)
นําหุ้นเข้ าซื ้อขายบัญชีหลักทรัพย์ของตนเอง ให้ ออกใบหุ้นสามัญที่ได้ รับจัดสรรนี ้ไว้ ในชื่อ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” และดําเนินการให้ บริ ษัทหลักทรัพย์..................................................สมาชิกผู้ฝากเลขที่ ..........................
(ระบุชื่อใดชื่อหนึง่ ตามรายละเอียดทีป่ รากฎด้ านหลังใบจองซื ้อหุ้นนี ้) นําหุ้นสามัญเข้ าฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ ซึง่ ข้ าพเจ้ ามีอยูก่ บั บริ ษัทนัน้ บัญชีเลขที่ ..................................................................
(ชื่อบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ต้องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื ้อเท่านัน)
้
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)
(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
my/our account. (Name of the subscriber must be the same with Account Name)

Participant no.
with which I/we have maintained

นําหุ้นเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ : ให้ ออกหุ้นสามัญนันที
้ ไ่ ด้ รับจัดสรรไว้ ในชื่อ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุ้นเข้ าฝากกับ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเข้ าบัญชีของ
บริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า
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 issue account number 600 for my/our name
บริ ษัทขอสงวนสิทธิไม่ นาํ ฝากหลักทรั พย์ เข้ าบัญชีบริ ษทั ผู้ออกหลักทรั พย์ หากมีข้อบ่ งชี้ว่าท่ านอาจเป็ นบุคคลสหรั ฐฯ และจะออกเป็ นใบหลักทรั พย์ แทน/The company reserves the right not to deposit securities into the issuer's account. If there are indications that you may be a US individual. And will issue a securities certificate instead’

แบบรับเป็ นใบหุ้น (Script) โดยให้ ออกใบหุ้นสามัญที่ได้ รับจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อข้ าพเจ้ าและจัดส่งใบหุ้นทีไ่ ด้ รับจัดสรรให้ ข้าพเจ้ าตามชื่อและทีอ่ ยู่ทไี่ ด้ ระบุไว้ ในทะเบียนผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้ าพเจ้ ายินดีมอบหมายให้ บริษัทฯ ดําเนินการใดๆ เพื่อส่งมอบ
ใบหุ้นให้ ข้าพเจ้ าภายใน 15 วันทําการนับจากวันผิดการจองซื ้อ โดยข้ าพเจ้ ารับทราบว่าข้ าพเจ้ าอาจได้ รับใบหุ้นล่าช้ าหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหลักทรัพย์ของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนให้ ทําการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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 certificate issue and delivered to me/us within 16 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 Thailand

การคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้น(ถ้ ามี) / Refund of subscription payment (if any)
ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ รับจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามจํานวนที่จองซื ้อ ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดําเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อ หรื อเงินส่วนต่างค่าจองซื ้อ โดยเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่าย และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและทีอ่ ยู่ที่ปรากฎในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ตาม
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2558
If I/We have not been allotted the shares or have been allotted lower than subscription amount. I/We agree to have the payment returned to me/us by Check crossed “Account Payee Only” and sent to me/us by registered mail at the name
and address appearing in the shareholder register as at 20 August, 2015

ข้ าพเจ้ าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามทีบ่ ริ ษัทจัดสรรให้ โดยไม่ยกเลิกเพิกถอนการจองซื ้อหุ้นสามัญในครัง้ นี ้ I/We agree and under take to subscribe for the new ordinary shares in the number allotted by the Company and shall not
revoke the subscription as stated above.

หมายเหตุ/Note: 1. กรุ ณาแนบใบรับรองการจองซื ้อหุ้นมาพร้ อมกับใบจองซื ้อหุ้นฉบับนี ้ด้ วย /Please attach the Subscription Certificate with this Subscription Form
2. เช็ค/แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ดังกล่าวสามารถเรียกเก็บเงินได้ จากสํานักหักบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานครเท่านัน/้ Only cheque or cashier’s cheque or bank draft that can be drawn from Bangkok Branches only.
3. ในกรณีที่เช็ค/แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ให้ ถือว่าข้ าพเจ้ าสละสิทธิ์ทจี่ ะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้/ If the cheque or cashier’s cheque or bank draft cannot be cleared for whatever
reason, it is considered that I/We have waived my/our subscription rights.

4. ถ้ าจํานวนหุ้นทีร่ ะบุไว้ ในใบจองซื ้อนี ้ ไม่ตรงตามจํานวนเงินที่บริ ษัทฯ ได้ รับชําระ บริ ษัทฯ จะถือตามจํานวนเงินที่ได้ รับชําระเป็ นหลัก/ If shares 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.

ลงชื่อ/Signature.....................................................................................................ผู้จองซื ้อ/subscriber
*การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสีย่ งและก่อนตัดสินใจจองซื ้อหลักทรัพย์ควรศึกษาข้ อมูลอย่างรอบคอบ / Please be aware that there is risk involved in securities investment and make sure you have thoroughly studied information before deciding on the share subscription.

ส่วนที่ 2 สําหรับผู้ถือหุ้น หลักฐานการรับจองซื ้อหุ้น (โปรดกรอกข้ อความในส่วนนี ้ด้ วย) / Subscription Receipt (Subscribers please also fill in this section)
วันทีจ
่ องซือ
้

16 กรกฏาคม 2561

Date

July 16, 2018

17 กรกฏาคม 2561

18 กรกฏาคม 2561

19 กรกฏาคม 2561

20 กรกฏาคม 2561

ใบจองซือ
้ เลขที/่ Subscription No.......................................................

July 17, 2018

July 18, 2018
July 19, 2018
July 20, 2018
บริ ษัท ตงฮัว้ โฮลดิ ้ง จํากัด (มหาชน) ได้ รับเงินค่าจองซื ้อหุ้นจาก (ชื่อตามใบจองซื ้อ) / Tong Hua Holding PCL. Received money from (Name of Subscriber)...............................................................................................................................................................................................

เพื่อจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท จํานวน ................................................. หุ้น รวมเป็ นเงิน ........................................................บาท
For a subscription of new ordinary shares of the Tong Hua Holding PCL of shares at 1.00 per shares totaling

โดยชําระเป็ น
Made payable by

เงินสด
Cash

เงินโอนเข้ าบัญชี
Transfer

เช็คบุคคล/แคชเชียร์ เช็ค/ดร๊ าฟ เลขทีเ่ ช็ค ..............................................วันที่...................................................ธนาคาร.....................................................................สาขา..........................................................
Personal Cheque/Cashier cheque/Draft

Cheque No.

Date

Bank

Branch

หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดําเนินการดังต่อไปนี ้ / If I/We receive the allocation of the aforesaid shares, I/We request to proceed as follows:
ออกใบหุ้นในนาม “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” เลขทีส่ มาชิกผู้ฝาก.....................................................................................................................บัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์เลขที่ .......................................................................................
Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for the Depositor” Participant number

.Securities trading account number

ออกใบหุ้นในนาม “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” โดยเข้ าบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 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 Issue account number 600
ออกใบหุ้นในนามผู้จองซื ้อ / Issue a share certificate in the name of Subscriber

เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับ..............................................................................................................

ชื่อบริษัท
ผูฝากเลขที่
Company Name
Participant No.
บริษัทหลักทรัพยทิสโก จํากัด
002
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน)
003
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด
004
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD
005
บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)
006
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
007
บริษัทหลักทรัพย ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.
บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด
008
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลินช (ประเทศไทย) จํากัด
010
MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
011
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
013
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
014
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย แอพเพิล เวลธ จํากัด
015
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพยธนชาต จํากัด (มหาชน)
016
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด
019
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ทรีนิตี้ จํากัด
022
TRINITY SECURITIES CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพยไทยพาณิชย จํากัด
023
SCB SECURITIES CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพยยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
026
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
027
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพยกรุงศรี จํากัด (มหาชน)
029
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
030
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.

ชื่อบริษัท
ผูฝากเลขที่
Company Name
Participant No.
ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน)
236
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด
242
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)

รายชื่อสมาชิกผูฝากหลักทรัพย
สําหรับการจองซื้อหุน
ขอมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2560
BROKER
ชื่อบริษัท
ผูฝากเลขที่
Company Name
Participant No.
บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด
032
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
034
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย เออีซี จํากัด (มหาชน)
038
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน)
048
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย เอเอสแอล จํากัด
050
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย เอสบีไอ ไทย ออนไลน จํากัด
051
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากัด
052
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
200
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
211
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย เอเชีย เวลท จํากัด
213
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.
บริษัทหลักทรัพย เมอรชั่น พารทเนอร จํากัด (มหาชน)
221
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.
บริษัทหลักทรัพยบัวหลวง จํากัด (มหาชน)
224
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพยซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
225
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด
229
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด
230
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด
244
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
247
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด
248
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
924
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB-BROKER
ชื่อบริษัท
ผูฝากเลขที่
Company Name
Participant No.
บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
243
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
245
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
ชื่อบริษัท
ชื่อบริษัท
ผูฝากเลขที่
ผูฝากเลขที่
Company Name
Company Name
Participant No.
Participant No.
ธนาคารซิต้แี บงก เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
301
329
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด (เพื่อตราสารหนี้)
302
330
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) - ผูรับฝากทรัพยสิน
บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน)
303
334
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮ แบงกิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
304
336
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
305
337
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพยสิน)
308
339
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร เจพีมอรแกน เชส (เพื่อคาตราสารหนี้)
312
340
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
316
343
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED
ธนาคารดอยซแบงก เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพยสิน
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
320
345
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (เพื่อลูกคา)
328
425
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

