
 

 
 

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ (SIRI-W2) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) 
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ จ านวนไม่เกิน 3,614,411,191 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท 

ควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ (SIRI-W2) จ านวนไม่เกิน 3,614,411,191 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าใบส าคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 (อัตราส่วน 3:1:1) 
วันท่ีจองซื้อ        27 ตุลาคม 2557     28 ตุลาคม 2557     29 ตุลาคม 2557     30 ตุลาคม 2557     31 ตุลาคม 2557  

ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง      

เรียน บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, นิติบุคคล) ……………………………………………………………….………………………….………    เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขท่ี ……………………………………………………………………… 
บัตรประจ าตัวประชาชน /ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี...................................................................................ที่อยู่ให้เป็นไปตามที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสมุดทะเบียน 
ผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 10 ตุลาคม 2557 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“ฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ”) 
โทรศัพท์บ้าน............................................................................. โทรศัพท์เคล่ือนท่ี........ ..................................................................................... 
มีความประสงค์ขอจองซื้อและขอให้จัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ (SIRI-W2) ตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้ 

(อัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม ่ควบคู่กับ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 ที่ราคา 1.30 บาทต่อหุ้น โดยผู้จองซื้อไมจ่ าเป็นต้องกรอกข้อมูลการจองซื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2) 

จ านวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ (หุ้น) รวมเป็นเงินท้ังส้ิน (บาท) จ านวนเงิน (ตัวอักษร) 

   

พร้อมกันน้ี ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดยส่ังจ่าย “บัญชีจองซื้อหุน้เพิ่มทุน บมจ.แสนสิริ” 
  เงินโอนเข้า ”บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บมจ.แสนสิริ “  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ประเภทกระแสรายวัน เลขท่ี 111-3-92515-3  (ช าระแบบ Bill Payment ) 
 เช็ค   แคชเชียร์เช็ค   ดร๊าฟท์    (ลงวันท่ีไม่เกิน 30 ตุลาคม 2557)   เลขท่ีเช็ค …………………………. วันท่ี …………….………ธนาคาร ................................................…สาขา…………………………….……… 
หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ (หุ้นสามัญและใบส าคัญแสดงสิทธิฯ) ดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ : (ผู้จองซื้อโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่านั้น) 
 ในกรณีที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์: ให้ฝากไว้กับบริษัทสมาชิก โดยให้ออกใบหลักทรัพย์ตามจ านวนหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรไว้ในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และด าเนินการให ้

บริษัท……………………………………………….................…………. สมาชิกผู้ฝากเลขที่น าหลักทรัพย์เข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของ
ข้าพเจ้าชื่อบัญชี………………………………………………………………………….…….. เลขที่……………………………………………………….. ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น (ชื่อผู้จองซื้อต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพย์ เท่านั้น ในกรณีที่ระบุชื่อผู้จองซื้อไม่ตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือระบุชื่อบริษัทหลักทรัพย์ หรือเลขสมาชิกผู้ฝากไม่ถูกต้องหรือไม่สัมพันธ์กัน จะออกใบหลักทรัพย์ตามจ านวนหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร           
ในนามผู้จองซื้อและจัดส่งใบหลักทรัพย์ให้ตามชื่อ-ที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วันท าการนับแต่วันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหุ้น       
ไม่สามารถขายหลักทรัพย์ที่ได้รับจัดสรรได้ทันวันท าการแรกของการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร) 

ในกรณีที่ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์: 

 ขอรับใบหลักทรัพย์: ให้ออกใบหลักทรัพย์ตามจ านวนหลักทรัพย์ที่ได้รับจัดสรรไวใ้นนามข้าพเจ้า และจัดส่งใบหลักทรัพย์ให้ข้าพเจ้าตามชื่อ-ที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯทางไปรษณยี์ลงทะเบียน ภายใน              
15 วันท าการนับแต่วันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัทฯ ด าเนินการใดๆ เพื่อจัดท าใบหลักทรัพย์ตามที่ข้าพเจ้าได้แจ้งความประสงค์ไว้  

 เข้าบัญชี 600: ให้ออกใบหลักทรัพย์ตามจ านวนหลักทรัพย์ที่ได้รับจัดสรรไว้ในชือ่ของบริษัท ศูนย์รบัฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด และน าหลักทรัพย์เข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด             
โดยน าเข้าบัญชีของ บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) สมาชิกเลขท่ี 600 กรณีเลือกรับหลักทรัพย์เข้าบัญชี 600 ในช่องนี้ กรุณากรอก “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลักทรัพย์
ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์(Issuer Account) เท่านั้น” เพื่อน าส่งให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ด้วย 

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์หรอืได้รับการจัดสรรหลักทรัพยไ์ม่ครบตามจ านวนหลักทรัพย์ที่จองซื้อ ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกเพียง 1 ช่อง) 
 โอนเงินผ่านระบบอัตโนมัติ (ATS) เข้าบัญชีข้าพเจ้า ธนาคาร ........................................................สาขา ....................................... ....เลขท่ีบัญชี ........................................ (โปรดแนบส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

หน้าแรกประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเท่านั้น และชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อหลักทรัพย์เท่านั้น ในกรณีที่ชือ่บัญชีมิใช่บัญชีเดียวกับชือ่ผู้จองซื้อ จะคืนเงินด้วยเช็คขีดคร่อม) (เฉพาะบัญชีของ ธ.กรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) ธ.กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  ธ.กรงุไทย จ ากัด (มหาชน)  ธ.กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ธ.ทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  ธ.ไทยพาณชิย์ จ ากัด (มหาชน)  ธ.ธนชาต จ ากัด (มหาชน) และ ธ.ยโูอบี จ ากัด (มหาชน)  
เท่านั้น)    

 จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะในนามข้าพเจ้าและจัดส่งตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (การรับเงินคืนด้วยเช็คขีดคร่อม อาจมีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบ 
เมื่อน าเช็คไปเรียกเก็บเงิน) 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจอง
ซื้อที่ถูกต้องเรียบร้อย พร้อมช าระเงินค่าจองซื้อ มาถึงบริษัทภายในระยะเวลาการจองซื้อ หรือ หากเช็ค /แคชเชียร์เช็ค /ดร๊าฟท์ ที่ส่ังจ่ายแล้วนั้นไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซื้อหุน้สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 

ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและสารสนเทศของบริษัทฯ และยินยอมผูกพันตามหนังสือแจ้งการจัดสรรฯ และสารสนเทศดังกล่าวและที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าอีกด้วย 

 

การลงทุนในหลักทรัพย์ย่อมมีความเส่ียง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย์ ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ 

หลักฐานการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ (SIRI-W2) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) 
(ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน) 

วันท่ีจองซื้อ    27 ตุลาคม 2557         28 ตุลาคม 2557         29 ตุลาคม 2557        30 ตุลาคม 2557         31 ตุลาคม 2557     ใบจองซือ้เลขท่ี.......................................................... 
บล. ไทยพาณิชย ์จ ากัด ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) ………………………..……….......................เพื่อจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบมจ.แสนสิริ ในราคาหุ้นละ 1.30 บาท ควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 หน่วยละ 0 บาท  

จ านวนหุ้นท่ีจองซื้อ (หุ้น) รวมเป็นเงินท้ังส้ิน (บาท) จ านวนเงิน (ตัวอักษร) 

   
โดยช าระเป็น   เงินโอนเข้าบัญชี (ช าระแบบ Bill Payment )     เช็ค    แคชเชียร์เช็ค    ดร๊าฟท์ (ลงวันท่ีไม่เกิน 30 ตุลาคม 2557)  
เลขท่ีเช็ค ……………………………………. วันท่ี ……………………..….………ธนาคาร ............ ……………………....................................…สาขา……………………………………………………………….……………… 
 ออกใบหลักทรัพย์ ในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” สมาชิกผู้ฝากเลขที่............................................ บัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์เลขท่ี.................................. .............................................. 
 ออกใบหลักทรัพย์ ในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” โดยเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อข้าพเจ้า 
 ออกใบหลักทรัพย์ ในนามผู้จองซื้อ 
กรณีไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์หรอืได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ไม่ครบตามจ านวนหลักทรัพย์ที่จองซือ้ ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกเพียง 1 ช่อง) 
 โอนเงินเข้าบัญชีของข้าพเจ้า ธนาคาร..................................................................................... สาขา............................................................................................. เลขท่ีบัญชี...................................................................  
 จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะในนามข้าพเจ้า และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 10 ตุลาคม 2557  

เจ้าหน้าท่ีผู้รับเอกสารการจอง…………………………………………………………………………………………………  

 
 

 

ลงชื่อ…………………………………………………………ผู้จองซื้อ 

(...................................................................................) 
“กรุณากรอกข้อความให้ครบถ้วน มิฉะนั้นอาจจะถกูตัดสิทธิการจองซื้อ” 

เลขท่ีใบจอง ............................................................. 

ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 

ใบจองซื้อ 1 ใบ  
ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านัน้ 

 



 

 

BROKER 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 
002 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 
030 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
003 บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จ ากัด  (มหาชน) 

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
032 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด   

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
004 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด   

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
033 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากัด 

FINANSA SECURITIES LIMITED                                   
005 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (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 ากดั (มหาชน) 

PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
038 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ ากัด (มหาชน) 

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
007 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
048 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ ากัด (มหาชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
008 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากดั  (มหาชน) 

ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
200 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
010 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จ ากัด  

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
211 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 

UBS SECURITIES(THAILAND) LIMITED 
011 บริษัทหลักทรัพย์ กสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) 

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
213 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED  
013 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
221 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ ากัด (มหาชน) 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC 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 แอพเพิล เวลธ์ จ ากดั 

APPLE WEALTH SECURITIES 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 ากดั 

KKTRADE SECURITIES COMPANY LIMITED 
230 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบลก็ จ ากดั 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 
022 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ 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 เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
026 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบ ีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด  (มหาชน)      

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
248 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด 

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 
027 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี 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 
029 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
  

 
SUB-BROKER 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ชื่อบริษัท 
Company Name 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ชื่อบริษัท 
Company Name 

236 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

242 บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245 ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
CUSTODIAN 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ชื่อบริษัท 
Company Name 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ชื่อบริษัท 
Company Name 

301 ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES 

329 ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. 

330 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงก้ิงคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (เพื่อตราสารหน้ี) 
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) (คัสโตเดี้ยน) 
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงก้ิง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. 

336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. 

337 ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

339 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. 

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

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 

320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพื่อรับฝากทรัพย์สิน 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH–CUSTODY SERVICES 

345 ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

326 ธนาคาร เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ 
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH 

410 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) – เพื่อบริหารเงิน 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY 

328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

 
 


