เลขที่ ………………………………

ใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
Intention Form for Exercise of Right to Purchase Newly Issued Ordinary Shares of BCPG Public Company Limited
 BCPG-W1  BCPG-W2
ครั้งที่ ………………………………………………………………………………
วันกำหนดใช้สิทธิ ………………………………………………………………………………
วันที่ยื่นความจำนงการใช้สิทธิ ………………………………………………………………………………
ทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเลขที่ ………………………………………………………………………………
เรียน คณะกรรมการบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ข้าพเจ้า (โปรดระบุประเภทผู้ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน)
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขทีบ่ ัตรประจำตัวประชาชน ............................................................
 บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย เลขที่ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ...........................................................................
 นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล ..........................................................................
 นิติบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล ....................................................................................................
ข้ า พเจ้ า  นาย  นาง  นางสาว  อื ่ น ๆ (ระบุ . ............................................................) ชื ่ อ ...........................................................................................................นามสกุ ล
..............................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด .......................................................... เพศ .................................................................................. สัญชาติ ...................................................................... อาชีพ ........................................................................
ที่อยู่เลขที่ ................... หมู่ที่ ................... ตรอก/ซอย ......................................................... ถนน ....................................................................................... แขวง/ตำบล ...................................................................................
เขต/อำเภอ ............................................... จังหวัด ..................................................... รหัสไปรษณีย์............................. โทรศัพท์ (บ้าน) ..................................................... โทรศัพท์ (มือถือ) ................................................
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ........................................................................................................................................................................... ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย  ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย  หักภาษี ณ ที่จ่าย
ในฐานะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
1. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ใช่บุคคลอเมริกัน (U.S. Person/U.S. Persons ตามนิยามที่กำหนดใน Regulation S ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 1933 (U.S.
Securities Act of 1933)) และไม่ได้เป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา
2. ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นพลเมืองของ หรือมีถิ่นที่อยู่ หรือพักอาศัยใน หรืออยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายของเขตอำนาจใดๆ ที่การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือการออกหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญนั้นต้องห้ามตามกฎหมาย หรือจะ หรืออาจจะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องมีหน้าที่ในการยื่นคำขอ จดทะเบียน เปิดเผย หรือภาระหน้าที่อื่นใดในเขตอำนาจนั้น
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
กรณีถือเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ
กรณีถือเป็นใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
เลขทีใ่ บสำคัญแสดงสิทธิ
เลขที่เอกสารการถอนหลักทรัพย์
วันที่
เลขที่บริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์
ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)

จำนวนหุ้น
8.00

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการดังต่อไปนี้: (ผู้ประสงค์จะใช้สิทธิโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น)
 นำหุ ้ น เข้ า บั ญ ชี ซ ื ้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ข องตนเอง: ให้ อ อกหุ ้ น สามั ญ ตามจำนวนที ่ ไ ด้ ร ั บ การจั ด สรรนั ้ น ไว้ ใ นชื ่ อ "บริ ษ ั ท ศู น ย์ ร ั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จำกั ด เพื ่ อ ผู ้ ฝ าก" และดำเนิ นการให้
บริษัท .........................................................สมาชิกผู้ฝ ากเลขที่    นำหุ้น สามัญเข้า ฝากไว้กับ บริษัท ศูน ย์รับฝากหลักทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพ ย์ ของข้าพเจ้า
ชื่อ ................................................................................. เลขที่ ..................................................... ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น (ชื่อผู้ประสงค์จะใช้สิทธิต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ มิฉะนั้นจะดำเนินการออกใบหุ้นสามัญใน
ชื่อผู้ประสงค์จะใช้สิทธิแทน)
 นำหุ้นเข้าฝากบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์: ให้นำหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับ TSD โดยนำเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) (การขอถอนเป็นใบหุ้นสามัญในภายหลัง
ผู้ประสงค์จะใช้สิทธิจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ TSD กำหนด) กรณีเลือกรับหุ้นเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) ในช่องนี้ โปรดกรอกข้อมูลและลงนามในเอกสารเพิ่มเติมสำหรับการ
ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) ตามที่ TSD กำหนดดังนี้ 1) แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) 2) แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบ
สถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล) เพื่อนำส่งให้แก่ TSD ด้วย (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่นำฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) ในกรณีไม่ได้กรอกข้อมูลตามที่กำหนด หรือหากมีข้อ
บ่งชี้ว่าท่านอาจเป็นบุคคลสหรัฐฯ โดยจะดำเนินการออกใบหุ้นสามัญในชื่ อผู้ประสงค์จะใช้สิทธิ แทน) นอกจากนี้ การถอนหุ้นออกจากบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) ต้องติดต่อผ่านบริษัท
หลักทรัพย์ทั่วไป ผู้ประสงค์จะใช้สิทธิจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการดำเนินตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ กำหนด
 ออกเป็นใบหุ้น: ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุ้นสามัญทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไ ว้ข้างต้น โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัทฯ ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้การ
จัดทำใบหุ้นสามัญ และส่งมอบใบหุ้นสามัญให้แก่ข้าพเจ้าภายใน 15 วันทำการนับจากวันกำหนดใช้สิทธิในแต่ละครั้งที่เกี่ยวข้อง (บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรได้ทันวันที่หุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเริ่มทำการซื้อขายได้ในวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าขอส่งเงินตามจำนวนการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวโดย (ผู้ประสงค์จะใช้สิทธิโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น)
 เงินโอน เข้าบัญชีเงินฝากชื่อ “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)” ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพหลโยธิน บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 099-1-39229-7
 เช็ค  แคชเชียร์เช็ค  ดราฟต์ เลขทีเ่ ช็ค ................................................. วันที่ ............................................................ ธนาคาร ................................................................สาขา .....................................................
(กรณีเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือแคชเชียร์เช็ค จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวันกำหนดใช้สิทธิแต่ละครั้ง)
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการที่แสดงไว้ข้างต้นนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ได้กรอกรายละเอียด
ครบถ้วนเรียบร้อย หรือไม่ส่งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ระบุไว้ข้างต้น หรือไม่ปิดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) หรือชำระจำนวนเงินค่าหุ้น และ/หรือ ภาษีไม่ครบถ้วนตามจำนวนในการใช้สิทธิ ภายใน
กำหนดระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ในรุ่นนั้นๆ
ลงชื่อ .......................................................................................... ผู้จองซื้อหุ้นสามัญ
(..................................................................................)

หลักฐานการรับใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (ผู้ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน)
เลขที่ ...............................................................................
วันที่ ...............................................................................
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบแสดงความจำนงใช้สิทธิ) ........................................................................................................................................................ เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจี จำกัด
(มหาชน)
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน .................................. หุน้ ในราคาหุ้นละ 8.00 บาท รวมเป็นเงิน ................................................ บาท (........................................................................................................................................... บาท)
โดยชำระเป็น เงินโอน  เช็ค  แคชเชียร์เช็ค  ดราฟต์ เลขที่เช็ค .................................................... ลงวันที่ .................................................. ธนาคาร .............................................................. สาขา ..............................................
หากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวแล้ว ผู้จองซื้อต้องการให้ดำเนินการส่งมอบหุ้นดังนี้




นำหุ้นสามัญเข้าฝากในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” เลขที่สมาชิกผู้ฝาก  บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เลขที่ …...........................................................................................
นำหุ้นสามัญเข้าฝากในนามบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600
ออกใบหุ้นสามัญในนามของผู้ประสงค์จะใช้สิทธิ และจัดส่งใบหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น ภายใน 15 วันทำการนับจากวันกำหนดใช้สิทธิในแต่ละครั้งที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ ...................................................................................................

หมายเหตุ หากผู้จองซื้อประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรงและจัดส่งให้ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด: 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-009-9999

ผู้ฝากเลขที่
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029
030

ชื่อบริษัท
บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited
บริษัทหลักทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด
TRINITY SECURITIES CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB SECURITIES CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วีโกลบอล จำกัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.

Broker
ผู้ฝากเลขที่
032
034
038
048
050
051
052
200
211
213
221
224
225
229
230
244
247
248
924

ชื่อบริษัท
บริษัทหลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย์เอเชีย เวลท์ จำกัด
SIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED.
บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด
JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี(ประเทศไทย) จำกัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ฟินนั เซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB-BROKER
236
242
257

301
302
303
304
305
308
312
316
320
328

ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด
SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO.,LTD.

243
245

CUSTODIAN
ธนาคารซิตี้แบงก์เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
329
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
330
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) – ผู้รับฝากทรัพย์สนิ
334
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
336
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
337
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
339
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
340
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
343
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจีสาขากรุงเทพฯ – เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
345
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH -CUSTODY SERVICES
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
425
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด (เพื่อตราสารหนี้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ )
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี้)
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

