
ใบจองซือ้เลขท่ี ……………………………………………………….. 

  ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุ บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ากัด (มหาชน)(“บริษัทฯ”) 
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 8,085,000 หุ้น แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสัดส่วน มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท  

ราคาเสนอขายหุ้นละ 10.00 บาท ในอัตราส่วน 3 หุ้นเดมิ ต่อ 1 หุ้นใหม่  

วันที่จองซือ้   3 มิถุนายน 2559   6 มิถุนายน 2559   7 มิถุนายน 2559   8 มิถุนายน 2559  9 มิถุนายน 2559 

ข้อมูลผู้จองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุน (โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง) 
เรียน บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ ดส์ จ ำกดั (มหำชน)และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) (“บวัหลวง”) ซึง่เป็นตวัแทนของบริษัทฯ 
ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว/นิติบคุคล) ……………………………………….………………….…………………….………… เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นเลขที่ ……………….……………................................................………………… 
บตัรประจ ำตวัประชำชน / ใบต่ำงด้ำว / หนงัสอืเดินทำง / เลขทะเบยีนนิติบคุคล เลขที่  .................................................................................................ที่อยู่ให้เป็นไปตำมที่ปรำกฏในฐำนข้อมลูผู้ถือหุ้นของบริษัทฯตำมสมดุทะเบยีน
ผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 13 พฤษภำคม 2559 ซึง่บริษัทฯได้รับจำก บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (“ในฐำนข้อมลูผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)   โทรศพัท์ที่ติดต่อได้………………………………………………………………….. 
สญัชำติ  .................................................เลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษี…………………..………………………………………………………ประเภทของกำรหกัภำษี ณ ที่จ่ำย         ไม่หกัภำษี ณ ที่จ่ำย          หกัภำษี ณ ที่จ่ำย 
มีควำมประสงค์ขอจองซือ้หุ้นและขอให้จดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุควบใบส ำคญัแสดงสทิธิของบริษัทฯ ดงันี ้ 

รำยละเอียดกำรจอง (โปรดระบใุห้ชดัเจน) จ ำนวนหุ้นท่ีจองซือ้ จ ำนวนเงินท่ีช ำระ (บำท) จ ำนวนเงินท่ีช ำระ (ตวัอกัษร) 

 จองซือ้ตำมสทิธิทัง้จ ำนวน    

 จองซือ้น้อยกว่ำสทิธิ    

 จองซือ้มำกกว่ำสทิธิ (เฉพำะสว่นท่ีมำกกว่ำสทิธิ)    

รวม    
 

หำกข้ำพเจ้ำได้รับกำรจดัสรรหุ้นดงักลำ่วแล้ว ข้ำพเจ้ำตกลงให้ด ำเนินกำรดงัต่อไปนี :้ (ผู้จองซือ้หุ้นโปรดกำกบำทในช่องที่เลอืก) 
 ในกรณีที่มีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ : ให้ฝำกใบหุ้นสำมญัตำมจ ำนวนท่ีได้รับกำรจดัสรรนัน้ไว้ในชื่อ“บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผู้ฝำก” และด ำเนินกำรให้บริษัท ……………….……………………….. 
 สมำชิกผู้ฝำกเลขท่ี …………………..……… น ำหุ้นเข้ำฝำกไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อเข้ำบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ เลขท่ี .……............………...…………………………………….....….......  
 ชื่อ ……………………………………………………………………………………..… ซึง่ข้ำพเจ้ำมีอยู่กบับริษัทนัน้ (ชื่อผู้จองซือ้ต้องตรงกบัชื่อบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์)  

ในกรณีที่ระบชุื่อผู้จองซือ้ไม่ตรงกบัชื่อบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ หรือระบชุื่อบริษัทหลกัทรัพย์ หรือเลขสมำชิกผู้ฝำกไม่ถกูต้องหรือไม่สมัพนัธ์กนั จะออกใบหุ้นตำมจ ำนวนท่ีได้รับกำรจดัสรรในนำมผู้จองซือ้และจัดส่งใบหุ้นให้ตำม
ชื่อที่อยู่ที่ปรำกฏในฐำนข้อมลูผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีน ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแต่วนัปิดกำรจองซือ้หุ้น ซึ่งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถขำยหุ้นที่ได้รับจัดสรรได้ทันวันท ำกำรแรก
ของกำรซือ้ขำยหุ้นท่ีได้รับกำรจดัสรร) 

ในกรณีที่ไม่มีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ :   
 เข้ำบญัชี 600 ให้ฝำกใบหุ้นสำมญัตำมจ ำนวนท่ีได้รับกำรจดัสรรนัน้ไว้ในชื่อ “บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั” และน ำหุ้นเข้ำฝำกไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั โดยน ำเข้ำบญัชีของ

บริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ำพเจ้ำ กรณีเลือกรับหุ้นเข้าบัญชี 600 ในช่องนี ้กรุณากรอก “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัท 
ผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้” เพื่อน าส่งให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ด้วย ในกรณีไม่จดัท าเอกสารตามที่ TSD ก าหนด จะด าเนินการออกเป็นใบหุ้นแทน 

 ขอรับใบหุ้น  ให้ออกใบหุ้นสำมญัตำมจ ำนวนท่ีได้รับจดัสรรนัน้ไว้ในชื่อของข้ำพเจ้ำและจดัสง่ใบหุ้นให้ข้ำพเจ้ำตำมชื่อที่อยู่ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน ภำยใน 15 วันท ำกำรนับแต่วันปิด
กำรจองซือ้หุ้น ซึง่บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถขำยหุ้นท่ีได้รับจดัสรรได้ทนัวนัท ำกำรแรกของกำรซือ้ขำยหุ้นท่ีได้รับกำรจดัสรร) 

ผู้จองซือ้ต้องยื่นใบจองซือ้นีพ้ร้อมเอกสำรประกอบกำรจองซือ้และหลกัฐำนช ำระเงินค่ำจอง.ซือ้หุ้น(ส ำเนำ Bill Payment) ณ ทีท่ ำกำรของตวัแทนท่ีแจ้งก ำหนดไว้ (บวัหลวง) เท่ำนัน้  โดยช ำระค่ำจองซือ้ผ่ำนระบบ Bill Payment  ที่
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ตำมแบบฟอร์มทีก่ ำหนด โดย 
 เงินโอนเข้ำ “บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) เพื่อกำรจองซือ้หลกัทรัพย์ 2 “  หรือ 
   เช็คบคุคล / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊ำฟท์  ลงวนัท่ีพร้อมยื่นเอกสำรกำรจองซือ้ ภำยใน 16.00 น. ของวนัท่ี 7 มิถนุำยน 2559 และต้องเรียกเก็บเงินได้ภำยในวนัท ำกำรถดัไป สัง่จ่ำยบริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ำกดั(มหำชน) 
        เพื่อกำรจองซือ้หลกัทรัพย์ 2”   (โดยต้องกรอกรำยละเอียดลงในแบบฟอร์ม Bill Payment และยื่นแบบฟอร์มดงักลำ่วให้กบับวัหลวง เพื่อเป็นหลกัฐำนกำรข ำระเงินภำยในเวลำที่ก ำหนดด้วย ) 
 เลขท่ีเช็ค   ……………………….…………………….….. วนัท่ี …………………..…….…….…….…. ธนำคำร ……………..………..…………………..…….. สำขำ ……….…..………..……………………………………... 
ส ำหรับผู้จองซือ้ที่มีบญัชีซือ้ขำยกบั บมจ.หลกัทรัพย์ บวัหลวง สำมำรถเลอืกช ำระเงินโดยวิธีดังต่อไปนี  ้
 ช ำระโดยโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนอตัโนมติั( ATS)………………….…….  ช ำระโดยหกัเงินจำกบญัชีซือ้ขำยเลขท่ี..............................................และยื่นใบจองซือ้นีแ้ละเอกสำรประกอบให้ครบถ้วนภำยในเวลำตำมที่ก ำหนด 
 

ในกรณีทีข้่ำพเจ้ำไม่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นหรือได้รับกำรจดัสรรหุ้นไม่ครบตำมจ ำนวนหุ้นท่ีจองซือ้ ข้ำพเจ้ำตกลงให้ด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้(โปรดเลอืกเพียง 1 ช่อง) 
 จ่ำยเป็นเช็คหรือดร๊ำฟท์ขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยข้ำพเจ้ำและจัดส่งตำมชื่อที่อยู่ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัททำงไปรษณีย์ลงทะเบียน(กำรรับเงินคืนด้วยเช็คขีดคร่อมอำจมีค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้จองซือ้ต้อง

รับผิดชอบ เมื่อน ำเช็คไปเรียกเก็บเงิน)  

 กรณีผู้จองซือ้มีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์และมีรำยละเอียดบญัชีธนำคำรที่ให้ไว้กบับวัหลวง ขอรับคืนโดยโอนเงินผ่ำนระบบโอนเงินอตัโนมติั (ATS) เพื่อเข้ำบญัชีของข้ำพเจ้ำตำมที่ข้ำพเจ้ำได้จองซือ้ข้ำงต้น  
   

ข้ำพเจ้ำขอรับรองและตกลงว่ำจะจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุควบใบส ำคญัแสดงสทิธิจ ำนวนดังกลำ่ว และจะไม่ยกเลกิกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุควบใบส ำคญัแสดงสทิธินี ้ แต่หำกข้ำพเจ้ำไม่สง่ใบจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุควบ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ได้กรอกรำยละเอียดครบถ้วนและเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ที่ถกูต้องเรียบร้อยพร้อมช ำระค่ำจองซือ้ หรือหำกเช็คบคุคล/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊ำฟท์ที่สัง่จ่ำยแล้วนัน้ไม่ผ่ำนกำรเรียกเกบ็ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำสละสทิธิใน
กำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุควบใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่ว นอกจำกนี ้ ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนหนงัสอืข้อสนเทศกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุควบใบส ำคญัแสดงสทิธิและยินยอมผกูพนัตำมหนังสอืข้อสนเทศและวิธีกำรจองซือ้หุ้นสำมญั
เพิ่มทนุควบใบส ำคญัแสดงสทิธิ และที่จะได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมในภำยหน้ำอีกด้วย 
 
 
 

หลักฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ ดส์ จ ากัด (มหาชน) (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วย) 
วนัท่ี  ………………..……………………………………………    ใบจองซือ้เลขท่ี ................................................................................. 
บริษัทฯ หรือ บวัหลวง ได้รับเงินจำก (ชื่อตำมใบจองซือ้) ………………………………………………………..…………………………..เพื่อจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ ดส์ จ ำกดั (มหำชน)  รวม
จ ำนวน ……………………..………….. หุ้น ในรำคำหุ้นละ 10.00  บำท รวมเป็นเงิน ……….……………………………… บำท โดยช ำระผ่ำน Bill Payment  ( Service Code: BLSIPO ,  BR.NO. 0101 / COMP CODE 41889 )  
 Bill Payment [  ] โดยโอนเงินเข้ำ”บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) เพื่อกำรจองซือ้หลกัทรัพย์ 2”  [  ] โดย เช็คบคุคล /แคชเชียร์เช็ค /ดร๊ำฟท์ (รำยละเอียด)…………………………………………………………….  

 ช ำระโดยโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนอตัโนมติั (ATS) ………………………………………………….. ช ำระโดยหกัเงินจำกบญัชีซือ้ขำยเลขท่ี.......................................................................   
หำกข้ำพเจ้ำได้รับกำรจดัสรรหุ้นดงักลำ่วแล้ว ข้ำพเจ้ำตกลงให้ด ำเนินกำรดงัต่อไปนี  ้
 ออกใบหุ้นในนำม “บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผู้ฝำก”  เลขท่ีสมำชิกผู้ฝำก …………………………………………….….. บญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์เลขท่ี ………………………………………..……… 
 ออกใบหุ้นในนำม “บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั” โดยเข้ำบญัชีของผู้ออกหลกัทรัพย์ สมำชิกเลขท่ี 600 เพื่อข้ำพเจ้ำ   
 ออกใบหุ้นในนำมผู้จองซือ้                                                                                                                                             เจ้ำหน้ำที่ผู้ รับ ………………………….……………………………………………………                                                          

หมำยเหต ุ:  หำกผู้จองซือ้ประสงค์จะเปลีย่นแปลงที่อยู่ที่ให้ไว้ โปรดแจ้งกำรแก้ไขต่อนำยทะเบยีนโดยตรง และจดัส่งไปที่ฝ่ำยปฏิบติักำรหลกัทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  
เลขท่ี 93 อำคำรตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2009-9000 หรือ โทร. 0-2009-9991 

 
ลงช่ือ  ………………………………..…………………...……….… ผู้จองซือ้   
               (…………..……………………………………………) 

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเส่ียง และผู้จองซือ้ควรอ่านหนังสือข้อสนเทศอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจจองซือ้หุ้น 
 

 
(…………..……………………………………………) 

 



                            BROKER 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ชื่อบริษัท 
Company Name 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ชื่อบริษัท 
Company Name 

002 
บริษัทหลักทรัพย์ ทสิโก้ จ ากัด 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 
บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
030 

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

004 
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
032 

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด 

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

005 
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
034 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

038 
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ ากัด (มหาชน) 

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากัด 

CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
048 

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

008 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน) 
ASIA PLUS GROUP HOLDINGS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

050 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จ ากัด (มหาชน)  
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

010 
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
200 

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
211 

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
213 

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด 

ASIA WEALTH COMPANY LIMITED 

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

224 
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 
บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพลิ เวลธ์ จ ากัด (มหาชน) 
APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

225 
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

016 
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

229 
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากัด 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จ ากัด 

KKTRADE SECURITIES COMPANY LIMITED 
230 

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

022 
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากัด 

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 
244 

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี(ประเทศไทย) จ ากัด 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

023 
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 
247 

บริษัทหลักทรัพย์ เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากัด 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมโิก้ จ ากัด 

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

027 
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอสบี 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 

                             SUB BROKER 

236 
ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ ากัด (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีค้อร์ป (ประเทศไทย) จ ากัด 

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
245 

ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

                            CUSTODIAN 

301 
ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES) 

CITIBANK N.A. (CUSTODY SERVICES) 
329 

ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) เพื่อผู้รับฝากทรัพย์สิน 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

302 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
330 

ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชันจ ากัด (เพื่อตราสารหนี)้ 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

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

334 
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ ากัด (มหาชน)  
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. BKK 
336 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากัด (มหาชน) 

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (เพื่อการช าระราคาหลักทรัพย์) 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

337 
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) 

KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 
339 

ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

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

340 
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี)้ 
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน)  

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

343 
ธนาคารซีไอเอม็บี 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) เพื่อรับฝากทรัพย์สิน 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

326 
ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอน็.วี. สาขากรุงเทพฯ 
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.  BANGKOK BRANCH 

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

328 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 
  

 
 

 


