
ด าเนินการออกใบหุน้ในช่ือของผูจ้องซ้ือแทน) 
กรณีที่ไม่มีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย์: 
  น าหุ้นเข้าฝากบญัชีของบริษทัผู้ออกหลกัทรัพย์ โดยให้ออกหุน้ส าหรับหุ้นท่ีไดรั้บการจดัสรรในนามของ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั โดยเขา้บญัชีของ

อเมริกนัตามกฎหมาย FATCA ผูจ้องซ้ือยนิยอมท่ีจะรับการจดัสรรหุน้สามญัเป็นใบหุน้แทน 

ลงช่ือ......................................................................................................... .ผูจ้องซ้ือ 
(........................................................................................................)  

หมายเหตุ: การลงทุนในหลกัทรัพย์ย่อมมีความเส่ียง และผู้ลงทุนควรศึกษาและท าความเข้าใจข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน 

 
หลกัฐานการรับจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุน (ผู้จองซ้ือ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตวับรรจง) 

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

โดยช าระเป็น  เงินโอน  เช็ค  แคชเชียร์เช็ค  ดร๊าฟท ์เลขท่ีเช็ค ..................................................................... วนัท่ี ............................................................... ธนาคาร ........................................................................ สาขา .................................................. 

 น าหุน้เขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตนเอง ในนามของ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี □□□ บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ลขท่ี ....................................................................................................... 

 ออกใบหุน้ในนามของผูจ้องซ้ือ 
เจา้หนา้ท่ีผูรั้บมอบอ านาจ .............................................................. 

การคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพม่ิทุน (ถ้ามี) 
ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดรั้บจดัสรรหรือไดรั้บการจดัสรรไม่ครบตามจา นวนท่ีจองซื้อ ขา้พเจา้ตกลงให้ดา เนินการคืนเงินคา่จองซื้อ หรือคืนเงินส่วนท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรร โดยไม่มีดอกเบี้ย เป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะในนามของผูจ้องซื้อ และจดัส่งใหต้ามช่ือ
และท่ีอยูท่ี่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนักา หนดรายช่ือผถืู้อหุน้ ทางไปรษณียลง์ ทะเบียนภายใน 15 วนัทา การ นบัจากวนัส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ท้งันี้ หากไดมี้การจดัส่งเช็คขีดคร่อมดงักล่าวทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยท่ีู่ระบุไวใ้นสมุด
ทะเบียนผถืู้อหุน้โดยถูกตอง้ แลว้ ใหถื้อวา่ผูจ้องซื้อไดรั้บเงินคา่จองซื้อคืนแลว้โดยชอบ และผูจ้องซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย หรือคา่เสียหายใดๆ และผูจ้องซื้อจะเป็นผูรั้บผิดชอบคา่ธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งเม่ือนา เช็คขีดคร่อมไปเรียกเกบ็เงิน 
ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงวา่จะจองซื้อหุน้สามญัเพิ่มทุนตามจา นวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนนี้ แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นและเอกสารประกอบการจองซื้อท่ีถูกตอ้งเรียบร้อย
พร้อมชา ระค่าจองซื้อ มาถึงบริษทัภายในระยะเวลาการจองซื้อ หรือเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท ์ไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดต้ามเวลาท่ีกา หนด ใหถื้อวา่ขา้พเจา้สละสิทธิในการจองซื้อหุน้สามญัเพิ่มทุนในครั้งนี้ ขา้พเจา้เขา้ใจและยอมรับว่าหากขา้พเจา้เขา้ขา่ย
เป็นบุคคลท่ีหากไดรั้บการจดัสรรหุน้ดงักล่าวแลว้ทา ใหห้รืออาจเป็นผลใหเป้ ็ นการกระทา การขดัต่อกฎหมายใดๆ หรือระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพยภ์ายใตก้ฎหมายไทย และ/หรือทา ใหห้รืออาจเป็นผลใหบร้ ิษทมั ีหนา้ท่ีตาม
กฎหมายต่างประเทศ ให้ถือวา่ขา้พเจา้จะไม่มีสิทธิในการจองซื้อหุน้สามญัเพิ่มทุนในครั้งนี้ ขา้พเจา้ตกลงและยนิยอมให้บริษทใั ช้หลกัฐานและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดงตนและ/หรือการระบุตวัตนของขา้พเจา้รวมถึงขอ้มูลเก่ียวกบผั รัู้บประโยชน์ท่ีแทจร้ ิ ง
ของขา้พเจา้จากสถาบนัการเงิน (รวมถึงบริษทหลั กทรั ัพย ์และ/หรือ นิติบุคคลอ่ืนใด) ท่ีขา้พเจา้มีการทา ธุรกรรมทางการเงิน ท้งันี้ เพื่อปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามญัเพม่ิทุนและสารสนเทศของบริษทัแล้ว และยนิยอมผูกพนัตามเอกสารดงักล่าว รวมท้ังที่จะได้มีการแก้ไขเพม่ิเติมในภายหน้าอกีด้วย 
 

เลขที่ใบจอง .
าช

.................................
 จ ากด ั (มห น) 

................................................. 

  ข้อมูลผู้จองซ้ือหุ้นสามัญเพม่ิทุน (โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง) 
ขา้พเจา้  นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล ................................................................................................................................................................. เลขทะเบียนผถืู้อหุน้.................................................................................................................................. 
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: บตัรประจา ตวปรั ะชาชน เลขท่ี..................................................  บุคคลธรรมดาท่ีไม่ใช่สัญชาติไทย: สัญชาติ ...................................  ใบตา่งดา้ว  หนงัสือเดินทาง เลขท่ี ............................................................................... 
 นิติบุคคลสัญชาติไทย: เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี .............................................................  นิติบุคคลท่ีต้งัข้นึ ตามกฎหมายตา่งประเทศ: สัญชาติ....................... เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี .................................................................................................... 

ท่ีอยท่ีู่สามารถติดตอ่ได ้............................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................  
โทรศพัทท่ี์ติดตอ่ได ้.......................................................... โทรศพทั เคล์ ื่อนท่ี .................................................... เลขประจา ตวผูั เส้ ียภาษี ...................................................................... ประเภทของการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย:  ไม่หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย  หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
มีความประสงคข์อจองซื้อและขอใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพ่มิทุน ดงันี้ (กรุณาตรวจสอบสิทธิการจองซื้อท่ีระบุไวใ้นใบรับรองการจองซื้อหุน้ ซึ่งออกโดยบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จา กดั) 

 จองซื้อเกินกวา่สิทธิ (ระบุเฉพาะส่วนเพิ่ม)    

061-8-04543-9 
พร้อมกนันี้ ขา้พเจา้ขอชา ระคา่จองซื้อจา นวนดงักล่าว โดย 

ในกรณีท่ีจา นวนเงินท่ีใชใ้นการชา ระคา่จองซื้อ ต้งัแต ่100,000 บาทขึ้นไป โปรดระบุผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริง  เพื่อผูจ้องซื้อ  เพื่อบุคคลอ่ืนโปรดระบุ ..................................................................................... 
หมายเหตุ: ผไู้ดรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจร้ ิง หมายถึง บุคคลธรรมดาผเปู ้ ็ นเจา้ของท่ีแทจร้ ิง หรือมีอา นาจควบคุมการทา ธุรกรรมของลูกคา้ หรือบุคคลท่ีลูกคา้ทา ธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผูใ้ชอ้า นาจควบคุมนิติบุคคล หรือผูท่ี้มีการตกลงกนัทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

หากขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุน้ดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้า เนินการดงัตอ่ไปนี้ (ผูจ้องซื้อโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่าน้นั) 
กรณีที่มีบญัชีซ้ือขายหลกทรั ัพย์: 

รายละเอยีดการจองซ้ือ ราคา (บาทต่อหุ้น) จ านวนหุ้น (หุ้น) จ านวนเงินที่ช าระ (บาท) จ านวนเงินที่ช าระ (ตัวอกษั ร) 

อบญั เงินโอน เขา้บญัชีออมทรัพย ์เลขท่ี  ธนาคารกสิกรไทย จา กดั (มหาชน) สาขาถนนรัชดาภิเษก (สุขุมวิท-พระรามที 4) ช่ื    ชี 

บริษทผั ออกหู ้ ลกทรั ัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 (Issuer Account) เพื่อขา้พเจา้ (การถอนเป็นใบหุน้ในภายหลงั ผูจ้องซื้อตอ้งเสียคา่ธรรมเนียมตามท่ี บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จา กดั กา หนด) และผูจ้องซื้อกรุณากรอก “แบบสอบถามเพื่อหาขอ้

 นา หุน้เขา้ฝากบญชั ีของบริษทผั ออกหู ้ ลกทรั ัพย ์ในนามของ “บริษท ั ศูนยรั์บฝากหลกทรั ัพย ์(ประเทศไทย) จำกดั” สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อขา้พเจา้ 

หมายเหตุ: ผจู้องซื้อสามารถสอบถามเลขทะเบียนผถืู้อหุน้และสิทธิการจองซื้อ หรือสอบถามข้นัตอนการเปล่ียนแปลงท่ีอยท่ีู่ใหไว้  ได้ ทา้ งโทรศพทั  ์02-009-9999 (บริษท ั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย (์ ประเทศไทย) จา กดั) 

การเสนอขายหุ้นสามัญเพม่ิทุนของบริษทัจ านวน 100,000,000 หุ้น ให้แก่ผ้ถู ือหุ้นสามญั   ของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
ในอตัราการจองซ้ือ 5.1 หุ้นสามัญเดมิ ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.80 บาท 

วนัท่ีจองซื้อ                      14 มีนาคม 2565                     15 มีนาคม 2565                     16 มีนาคม 2565                     17  มีนาคม 2565                     18 มีนาคม 2565          

รวมจา นวน ......................................................................................................................................................... หุน้ ในราคาหุน้ละ 1.80 บาท รวมเป็นเงินท้งัสิ้น ....................................................................................................................................................  บาท 

   ใบจองซ้ือหุ้นสามัญบริษทั บูทิค คอร์ปอเรช่ัน

วนัท่ีจองซื้อ                      14 มีนาคม 2565                     15 มีนาคม 2565                     16 มีนาคม 2565                     17  มีนาคม 2565                     18 มีนาคม 2565          

บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชน่ั จา กดั (มหาชน) ไดรั้บเงินจาก (ช่ือตามใบจอง) ................................................................................................................... ................................................... เพื่อจองซื้อหุน้สามญั เพ่มิ ทุนของบริษทั บูทิค คอร์ปอเรชน่ั จา กดั (มหาชน)  

ท่ีอยใู่หเ้ป็นไปตามท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนักา หนดรายช่ือผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งบริษัทได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

 จองซื้อนอ้ยกวา่สิทธิ    
 จองซื้อตามสิทธิท้งัจา นวน    1.80 

รวม    

  ออกใบหุ้นในนามของข้าพเจ้า สา หรับหุน้ท่ีไดรั้บการจดัสรร และส่งใบหุ้นใหก้บัขา้พเจา้ตามช่ือและท่ีอยท่ีู่ระบุไวใ้นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนักา หนดรายช่ือผูถื้อหุน้ ทางไปรษณียลง์ ทะเบียนภายใน 15 วนัทา การ นับจากวนัส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อ

บ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล)” และ “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” ตามท่ีบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จา กดั กา หนด ท้งันี้ หากปรากฏขอ้บ่งชี้ว่าผูจ้องซื้อเป็นบุคคลสัญชาติ

บญัชีซื้อขายหลกัทรัพย ์ช่ือ ............................................................................................. บญัชีซื้อขายหลกัทรัพย ์เลขท่ี ...................................................... ซึ่งขา้พเจา้มีอยกู่บับริษทัน้ัน (ช่ือผูจ้องซื้อตอ้งตรงกบัช่ือบญัชีซื้อขายหลกัทรัพย ์มิฉะน้ันจะ

  น าหุ้นเข้าบัญชี ซ้ือขายหลักทรัพย์ของตนเอง  โดยให้ออกหุ้นส าหรับหุ้น ท่ีได้รับการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู ้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์  /

บริษัทหลักทรัพย์ ชื่อบริษัท ............. .............. ..............  สมาชิกผูฝา้ กเลขที่ □□□ (โปรดระบุช่ือและหมายเลขสมาชิกผูฝ้ากตามท่ีมีรายช่ือปรากฏดา้นหลงัใบจอง) นา หุน้เขา้ฝากไวก้บับริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จา กดั เพื่อเขา้

 เช็ค  แคชเชียร์เช็ค  ดร๊าฟท ์เลขท่ีเช็ค ............................................... วนัท่ี ................................ ธนาคาร ............................................... สาขา ............................................. โดยขีดคร่อมส่งั จ่ายเฉพาะ
ลงวนัท่ีไม่เกิน 16 มีนาคม 2565 และสามารถเรียกเกบ็เงินจากสา นกหั  ักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัทา การถดัไปเท่าน้นั 
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BROKER

ผูฝ้ากเลขที ชือบริษทั ผูฝ้ากเลขที ชือบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

002 บริษทัหลกัทรัพยท์ิสโก ้จาํกดั  032 บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบีเอสที จาํกดั (มหาชน)

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

003 บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทรี กรุ๊ป จาํกดั  (มหาชน) 034 บริษทัหลกัทรัพยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.

004 บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั  038 บริษทัหลกัทรัพย ์บียอนด ์จาํกดั (มหาชน)

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD Beyond Securities Public Company Limited

005 บริษทัหลกัทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 048 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จาํกดั (มหาชน)

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

006 บริษทัหลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) 050 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเอสแอล จาํกดั 

Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

007 บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั 051 บริษทัหลกัทรัพย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จาํกดั

CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.

008 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จาํกดั 052 บริษทัหลกัทรัพย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จาํกดั 

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND)  LIMITED 

010 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ริล ลินช ์(ประเทศไทย) จาํกดั  200 บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

 MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED  MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

011 บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 211 บริษทัหลกัทรัพย ์ยบูีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD.

013 บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 213 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.

014 บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 221 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ชนั พาร์ทเนอร์  จาํกดั (มหาชน)

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.

015 บริษทัหลกัทรัพย ์คิงส์ฟอร์ด จาํกดั (มหาชน) 224 บริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวง จาํกดั (มหาชน)

KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED

016 บริษทัหลกัทรัพยธ์นชาต จาํกดั  (มหาชน) 225 บริษทัหลกัทรัพยซี์ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED             CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.

019 บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั     229 บริษทัหลกัทรัพย ์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จาํกดั

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED  JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED   

022 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิตี จาํกดั 230 บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบลก็ จาํกดั

 TRINITY SECURITIES CO.,LTD. GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

023 บริษทัหลกัทรัพยไ์ทยพาณิชย ์จาํกดั 242 บริษทัหลกัทรัพย ์ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จาํกดั

SCB SECURITIES CO.,LTD. CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)

026 บริษทัหลกัทรัพยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั  (มหาชน)     244 บริษทัหลกัทรัพย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จาํกดั

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

027 บริษทัหลกัทรัพย ์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 247 บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จาํกดั

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD.

029 บริษทัหลกัทรัพยก์รุงศรี จาํกดั (มหาชน) 248 บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั

KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

030 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) 924 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน)

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD. FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN

ผูฝ้ากเลขที ชือบริษทั ผูฝ้ากเลขที ชือบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

236 ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

245 ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) 329 ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน)

TMBThanachart Bank Public Company Limited TMBThanachart Bank Public Company Limited

301 ธนาคารซิตแีบงก ์เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES) 330 ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮแ้บงกิงคอร์ปอเรชนั จาํกดั (เพือตราสารหนี)

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 334 บริษทัหลกัทรัพย ์เพือธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) (คสัโตเดยีน)

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. TSFC  SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

303 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) - ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 336 ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน)

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited

304 ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ ้แบงกิง คอร์ปอเรชนั จาํกดั 337 ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน)

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. TMBThanachart Bank Public Company Limited

305 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 339 ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) (เพือรับฝากทรัพยสิ์น)

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

308 ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพือคา้ตราสารหนี)

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED

316 ธนาคารไอซีบซีี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 350 บริษทัหลกัทรัพย ์สยามเวลธ์ จาํกดั

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

320 ธนาคารดอยซ์แบงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพือรับฝากทรัพยสิ์น 425 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) (เพือลูกคา้)

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES  KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)


	3_Enclosure 3_Subscription_Form (RO) TH
	BC - List of Participants on Subscription Form



