ใบจองเลขที/่ Subscription Form No._______________Sub
ส่ วนที่ 1 : สําหรั บบริษัท
ใบจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 353,740,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.00 บาท เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่
Not exceeding 353,740,000 newly issued ordinary shares with the par value of Baht 1.00 per share at the offer price of Baht 3.00 per share offered to existing shareholder at the ratio of 1 existing share to 2 ordinaryshare

วันที่จองซือ้ / Date
2 ก.ค. 2556 / 2 Jul 2013
3 ก.ค. 2556 / 3 Jul 2013
4 ก.ค. 2556 / 4 Jul 2013
5 ก.ค. 2556 / 5 Jul 2013
8 ก.ค. 2556 / 8 Jul 2013
ข้ าพเจ้ า (นาย, นาง, นางสาว, บริ ษัท, อื่นๆ) / I/We (Mr., Mrs., Miss, Company name, others) ...........................……………………………….……………………………………………………..……………………………..………
ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่ / Shareholder’s Register No...........................……………………....................................................................เบอร์ โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ / Telephone No ……............................……………………
ข้ าพเจ้ ามีห้ นุ เดิมตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556 จํานวน…………..………………….……………….……….….…หุ้น มีสทิ ธิในการจองซื ้อหุ้นใหม่จํานวน ………………………….....…………………………..….หุ้น
According to the shareholder register as at March 15, 2013, I/we own …………………………………………………… shares and have the rights to subscribe for ……………………..…………………….…… shares.
ข้ อมูลการจองซือ้ / Subscription
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์จะจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ ดังนี ้/ I/We wish to subscribe for the shares as follows:
จํานวนหุ้นที่จองซื ้อ/ No. of shares subscribed
จํานวนเงินที่ชําระ/ Amount (Baht)
จองซื ้อตามสิทธิทงจํ
ั ้ านวน / Subscription for full entitlement
โปรดเลือกข้ อใดข้ อหนึง่
จองซื ้อตํ่ากว่าสิทธิท่ีได้ รับจัดสรร / Subscription for lower than the entitlement
Choose only one item
จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ (เฉพาะส่วนที่เพิ่ม)/ Subscription for more than the entitlement (Only the excess proportion)
รวม / Total
พร้ อมกันนี ้ ข้ าพเจ้ าขอส่งเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดย / I/We have enclosed the payment made by
1) เงินโอน / Money transfer โอนเข้ าบัญชี “บมจ. เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น เพื่อการจองซือ้ห้ นุ สามัญเพิ่มทุน” ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาถนนบางนา-ตราด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 333-1-73585-4
Credit account “Nation Broadcasting Corporation Public Company Limited for share subscription”, saving account no. 333-1-73585-4, Bank of Ayudhya Public Company Limited, Bangna-Trad Road Branch.
2) เช็ค / Personal cheque แคชเชียร์ เช็ค / Cashier’s cheque ดร๊ าฟท์/ Bank draft เลขที่/Cheque no. ..........................….......................ธนาคาร/Bank……………………………สาขา/Branch…………………………
สัง่ จ่าย “บมจ. เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น เพื่อการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน” ลงวันที่........................................ (ไม่เกิน 4 ก.ค. 56 และสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ภายใน 1 วันทําการเท่านั ้น)
Payable to “Nation Broadcasting Corporation Public Company Limited for share subscription” Date................................... (not later than 4 Jul 13 and must be cleared at a clearing house in Bangkok within 1 business
day only)
ข้ อมูลการจองซือ้ / Subscription
หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดําเนินการดังนี ้ (ผู้จองซื ้อหุ้นโปรดกากบาทในช่องที่เลือก)
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 (Scriptless)
นําหุ้นเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง: ให้ ออกใบหุ้นสามัญที่ได้ รับจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” และดําเนินการให้ บริษัทหลักทรัพย์….………………….………………
สมาชิกผู้ฝากเลขที่……………..………. (ระบุชื่อใดชื่อหนึ่งตามรายละเอียดทีป่ รากฏด้ านหลังใบจองซื ้อหุ้นนี ้) นําหุ้นสามัญเข้ าฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ ซึง่ ข้ าพเจ้ ามี
อยู่กบั บริ ษัทนัน้ บัญชีเลขที่ ……………………………......…………….. (ชื่อบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ต้องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื ้อหุ้นเท่านั ้น)
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.)
นําหุ้นเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ : ให้ ออกใบหุ้นสามัญที่ได้ รับจัดสรรนั ้นไว้ ในชื่อ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุ้นเข้ าฝากกับ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จํากัด โดยนําเข้ าบัญชีของบริ 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 Issuer account
number 600 for my/our name
แบบรับเป็ นใบหุ้น (Script) โดยให้ ออกใบหุ้นสามัญที่ได้ รับจัดสรรนัน้ ไว้ ในชื่อของข้ าพเจ้ าและจัดส่งใบหุ้นที่ได้ รับจัดสรรให้ ข้าพเจ้ าตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ ในทะเบียนผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้ าพเจ้ ายินดีมอบหมายให้
บริ ษัทฯดําเนินการใดๆ เพื่อจัดทําและส่งมอบใบหุ้นให้ ข้าพเจ้ าภายใน 15 วันทําการ นับจากวันปิ ดการจองซื ้อ โดยข้ าพเจ้ ารับทราบว่าข้ าพเจ้ าอาจได้ รับใบหุ้นล่าช้ าหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหลักทรัพย์ของบริษัทเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนให้ 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 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
ในกรณีจองซื ้อเกินกว่าสิทธิและข้ าพเจ้ าไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ หรื อได้ รับการจัดสรรได้ ครบถ้ วนตามจํานวนที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ ข้ าพเจ้ าตกลงรับเงินคืนโดยให้ บริ ษัทดําเนินการดังต่อไปนี ้ (โปรดเลือกข้ อใดข้ อ
หนึง่ )/In case of subscription more than the entitlement and I/We am/are not allotted the said Shares in excess of the entitlement or not allotted for full amount that I/we subscribe for in excess of the entitlement, I/We
agree to have either of the following processed by the Company (Please choose only one method)
ั ชี ..........................................
โอนเงินเข้ าบัญชี โดยต้ องเป็ นบัญชีออมทรัพย์หรื อบัญชีกระแสรายวันของธนาคาร ………………………..สาขา.......................................... ชื่อบัญชี ...................................................... เลขที่บญ
Transfer payment to my/our saving account or current account of Bank .........................................Branch……………………………Account name……………………………….Account no. ………………………….
(ชือ่ บัญชีต้องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อของผู้จองซือ้ ที่ระบุในใบจองซือ้ และโปรดแนบสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้ าแรก/The account name must be the same as the subscriber name specified in the Share Subscription Form and
please attach the copy of the first page of account book)
รับเป็ นเช็คทางไปรษณีย์ เป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายผู้จองซื ้อ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น
Receive an account payee only cheque through registered post, with the address as specified in the shareholder register
ข้ าพเจ้ าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่บริษัทจะจัดสรรให้ โดยไม่ยกเลิกเพิกถอนการจองซื ้อหุ้นสามัญในครัง้ นี ้
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.
- กรุณาแนบใบรับรองการจองซือ้ หุ้น มาพร้ อมกับใบจองซื ้อหุ้นฉบับนี ้ด้ วย / Please attach the Subscription Certificate with this Subscription Form.
หมายเหตุ/Notes:
- เช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ดังกล่าวสามารถเรียกเก็บเงินได้ จากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั ้น /Only cheque or cashier’s cheque or bank draft that can be drawn from Bangkok branches only.
- เช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ดังกล่าวจะต้ องลงวันที่ในระหว่างวันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2556/ The cheque or cashier’s cheque or bank draft should be dated between 2 – 4 July 2013.
- ในกรณีที่เช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดๆให้ ถือว่า ข้ าพเจ้ าสละสิทธิที่จะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครัง้ นี ้/ If the cheque or cashier’s cheque or bank
draft cannot be cleared for whatsoever reason, it is considered that I/we have waived my/our subscription rights.
- ผู้จองซื ้อโปรดสัง่ จ่ายเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ รวมเป็ นฉบับเดียวกัน ทั ้งกรณีจองซื ้อตามสิทธิ หรื อตํ่ากว่าสิทธิ หรื อเกินกว่าสิทธิท่ไี ด้ รับการจัดสรร/ The subscriber shall pay in only one cheque,
cashier’s cheque or bank draft for subscription according to rights or lower than rights or excess of the entitlement .
- ถ้ าจํานวนหุ้นที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อนี ้ ไม่ตรงตามจํานวนเงินที่บริ ษัทได้ รับชําระ บริษัทจะถือตามจํานวนเงินที่ได้ รับชําระเป็ นหลัก/ 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.
ลงชื่อ / Signature ………………………………………..……………………..………ผู้จองซื ้อ / Subscriber
การลงทุนในหลักทรัพย์ มีความเสี่ยงและก่ อนตัดสินใจจองซือ้ หลักทรัพย์ ควรศึกษาข้ อมูลอย่ างรอบคอบ/ Please be aware that there is risk involved in securities investment and make sure you have thoroughly
studied all information before deciding on the share subscription.
ส่ วนที่ 2 : สําหรั บผู้ถือหุ้น หลักฐานการรั บจองซือ้ หุ้น (โปรดกรอกข้ อความในส่ วนนีด้ ้ วย) / Subscription Receipt (Subscriber please also fill in this section)
วันที่จองซือ้ / Date 2 ก.ค. 56 / 2 Jul 13
3 ก.ค. 56 / 3 Jul 13
4 ก.ค. 56 / 4 Jul 13
5 ก.ค. 56 / 5 Jul 13
8 ก.ค. 56 / 8 Jul 13
ใบจองเลขที/่ Subscription Form No. _______________
บริ ษัท เนชัน่ บรอดแคสติ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ได้ รับเงินค่าจองซื ้อหุ้นจาก (ชื่อตามใบจอง)..................................................................................................................................................................................................
Nation Broadcasting Corporation Public Company Limited received money from (name of Subscriber)
เพื่อจองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริ ษัทฯ ในราคาหุ้นละ 3.00 บาท จํานวน............................................................................................. หุ้น รวมเป็ นเงิน.......................................................................................................... บาท
For a subscription of new ordinary shares of Nation Broadcasting Corporation Public Company Limited of .................................shares at Baht 3.00 per shares totaling Baht ................................................................
โดยชําระเป็ น / made payable by เงินโอน / Transfer เช็คธนาคาร / Cashier Cheque เช็คบุคคล / Cheque ดร๊ าฟท์ / Draft
เลขที่เช็ค / Cheque No………………………….. วันที่ / Date……………………..………. (ไม่เกิน 4 ก.ค. 56/not later than 4 Jul 13) ธนาคาร / Bank….……............................... สาขา / Branch………………………………….
ออกใบหุ้นในนาม “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” เลขที่สมาชิกผู้ฝาก......................................................................... บัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์เลขที.่ ......................................................................
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 Issuer account number 600
ออกใบหุ้นในนามผู้จองซื ้อ / Issue a share certificate in the name of Subscriber
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับมอบอํานาจ / Authorized Officer………………………………………………………………

รายชื่อสมาชิกผู้ฝากหลักทรั พย์ กับ ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํากัด
BROKER
ผู้ฝากเลขที่
Participant No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026

ชื่อบริ ษัท
Company Name

ผู้ฝากเลขที่
Participant No.
027

บริ ษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จํากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
CIMB SECURITIES INTERNATIONAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน)
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จํากัด
MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จํากัด
ASIA CREDIT SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จํากัด
KIATNAKIN SECURITIES CO.,LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นิตี ้ จํากัด
TRINITY SECURITIES CO.,LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด
SCB SECURITIES CO.,LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.

029
030
032
034
048
200
211
224
225
229
230
244
247
248
924

ชื่อบริ ษัท
Company Name
บริ ษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์ แกน (ประเทศไทย) จํากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB-BROKER
236
242

301
302
303
304
305
308
312
316
320
324
326

ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซิตี ้คอร์ ป (ประเทศไทย) จํากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)
CUSTODIAN
ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สิน
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited
ธนาคาร เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH

243
245

328
329
330
334
336
337
339
340
343
345

บริ ษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้งคอร์ปอเรชัน่ จํากัด (เพื่อตราสารหนี ้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
บริ ษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดี ้ยน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์ แกน เชส (เพื่อค้ าตราสารหนี ้)
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

