สิงทีส่ งมาด้ วยลําดับ ที / Enclosure 2

เลขทีใบจอง / Subscription No...........................................

ใบจองซือหุ้นสามัญเพิ มทุนบริ ษทั บี จิ สติ กส์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”)
Subscription Form for New Ordinary Shares of Begistics Public Company Limited

ใบจองซือ ใบต่ อ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านัน

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ มทุน จํานวน 871,759,905 หุ้นมูลค่าที ตราไว้ห้นุ ละ 0.68 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.33 บาทให้แก่ผถ้ ู ือหุ้นเดิ มในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิ ม มีสิทธิ ซือหุ้นสามัญเพิ มทุนใหม่ได้ 1 หุ้น (อัตราส่วน 1:1)
Offering New Ordinary Shares (the “Shares”) 871,759,905 shares with a par value of Baht 0.68 per share at the offering price of Baht 0.33 per share to existing shareholders at a ratio of 1 existing share for 1 new shares

26 ส.ค. 2562 / 26 August 2019 27 ส.ค. 2562 / 27 August 2019 28 ส.ค. 2562 / 28 August 2019
29 ส.ค. 2562 / 29 August 2019
30 ส.ค. 2562 / 30 August 2019
ข้อมูลผู้จองซื อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี ให้ ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง(Subscriber’s details – please fill in the completed information)
ชือ/Name  นาย/Mr.  นาง/Mrs.  นางสาว/Miss นิตบิ ุคคล/Corporate ...........................................................................................เลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ เลขที/Shareholder’s Register No................................
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเลขประจําตัวประชาชน
 บุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้าว เลขทีใบต่างด้า ว/หนังสือเดินทาง ....................................................
Natural Person of Thai Nationality ID Card No.
Natural Person of Alien Nationality Alien Card/ Passport No.
 นิตบิ ุคคลสัญชาติไทยเลขทะเบียนนิตบิ ุคคล…………………………………………………………
 นิตบิ ุคคลสัญชาติตา่ งด้าว เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล………………………………….....….………..…….
Juristic Person of Thai Nationality Company Registration No.
Juristic Person of Alien Nationality Company Registration No.
ทีอยูใ่ ห้เป็ นไปตามทีปรากฏในฐานข้อมูลผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนฯ (วันที 6 สิงหาคม 2562) ซึงบริษทั ฯ ได้รบั จากบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ฐานข้อมูลผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ”) /
shareholders database in accordance with the share register book as of 6 August 2019 that the Company obtains from Thailand Securities Depository Co., Ltd. (“Company’s Shareholders Database”)
โทรศัพท์ทติี ดต่อได้ / Telephone ......................................
ข้าพเจ้ามีหุน้ เดิมของบริษทั ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนฯ ในวันที 6 สิงหาคม 2562 จํานวน / According to the Share Register Book as of 6 August 2019, I/We own ……................................……….....หุน้ / shares มีสทิ ธิ
ในการจองซือหุน้ สามัญเพิมทุนของบริษทั จํานวน / and have the rights to subscribe to the ordinary shares of the Company for …………………………………………. หุน้ /shares มีความประสงค์ขอจองซือและขอให้
จัดสรรหุน้ สามัญของ บริษทั บี จิสติกส์ จํากัด (มหาชน) ดังนี Hereby subscribe for and request allotment of new ordinary shares of Begistics Public Company Limited
ประเภทการจองซือ
จํานวนหุน้ ทีจองซือ (หุ้น)
รวมเป็ นเงินทังสิน (บาท)
Subscription type
No. of shares subscribed (shares)
Amount (Baht)
วันทีจองซือ / Date

 จองซือน้อยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement
 จองซือตามสิทธิทงจํ
ั านวน /Subscription for full entitlement
 จองซือเกินสิทธิ(เฉพาะส่วนเพิม) / Subscription in excess of the rights (only excess portion)
รวม / Total
หากข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุ้นดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาํ เนินการดังต่อไปนี: (ผูจ้ องซือหุน้ โปรดเลือกวิธใี ดวิธหี นึงเท่านัน)
If the share are allotted to me, I hereby agree and instruct the Company to proceed as follows (Please mark in front of your choice)
 นําหุน้ เข้าบัญชีซอขายหลั
ื
กทรัพย์ของตนเอง โดยให้ออกหุน้ สําหรับหุน้ ทีได้รบั การจัดสรรในนามของ“บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผูฝ้ าก” และดําเนินการให้บริษทั หลักทรัพย์
............................................................ สมาชิกผูฝ้ ากเลขที................................ (โปรดระบุ ชือและหมายเลขสมาชิกผูฝ้ ากตามทีมีรายชือปรากฏด้านหลังใบจอง) นําหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จํากัด
เพือบัญชีซอขายหลั
ื
กทรัพย์ ซึงข้าพเจ้ามีอยู่ กับบริษัทนัน บัญชีเลขที.............................(ชือผูจ้ องซือต้องตรงกับชือบัญชีซอขายหลั
ื
กทรัพย์ มิฉะนันจะดําเนินการนําหุ้นเข้าบัญชีของบริษทั ผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที )
Issue a share for the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and have (name of broker) ………………………………………Participant No. …….....…….……
(Please specify name and participant number from the list as shown on the back of this form), deposit the said shares with for Thailand Securities Depository Company Limited for my/our securities trading account
No. …………….…………. (The subscriber’s name must correspond with the trading a/c name, otherwise the securities will be deposited into the account of Securities Issuer Member No.600)
 นําหุน้ เข้าฝากบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ โดยให้ออกหุ้นสําหรับหุ้นทีได้รบั การจัดสรรในนามของ“บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผูฝ้ าก” และนําหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด โดยเข้าบัญชีของบริษทั ผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกผูฝ้ ากเลขที
เพือข้าพเจ้า. ทังนีผูจ้ องซือต้องกรอกเอกสารเพิมเติม ประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผูท้ ประสงค์
ี
นําหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพ ย์
(Issuer Account) และเอกสารตรวจสอบสถานะFATCA ให้ครบถ้วนและยืนพร้อมใบจองซือหุน้ ฉบับนี(การถอนเป็นใบหุ้นในภายหลัง ผูจ้ องซือต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จํากัด กําหนด)
Issue a share for the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and deposit the said shares with Thailand Securities Depository Company Limited under the issuer
account number 600 for my/our name. The subscriber must fill in additional details for depositing shares in Issuer’s Account No. 600 and FATCA documents and submit together with this subscription form(For issuing
a share certificate later, subscriber will be subject to a fee specified by Thailand Securities Depository Company Limited)
 แบบรับใบหุ้น(Script) ให้ออกใบหุน้ สําหรับหุน้ ทีได้รบั การจัดสรรในนามของข้าพเจ้า และส่งใบหุ้นให้กบั ข้าพเจ้าตามชือและทีอยู่ ทีระบุไว้ในทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียน โดยข้าพเจ้าอาจได้รบั ใบหุ้นภายหลังจากทีตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุน้ สามัญเพิมทุนดังกล่าวเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและขออนุญาตให้ทาํ การซือขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Issue a share certificate in my/our name and deliver it to me/us as per the name and address specified in the shareholder register by registered mail. I/we agree that I/we may obtain the share certificate after the Stock
Exchange of Thailand has approved the listing of the said new shares and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand.

พร้อมกันนี ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซือหุน้ สามัญดังกล่าวโดย I/We enclose herewith my/our payment by
 เงินโอน/เข้าบัญชี “บริษทั บี จิสติกส์ จํากัด (มหาชน)” ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาบางนา ประเภทบัญชีกระแสรายวัน บัญชีเลขที 130-3-18322-0 (ต้องนําสําเนาใบนําฝากยืนพร้อมกับใบจองซือนี) Money Transfer Credit
account “BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED” Bangkok Bank Public Company Limited, Bangna Branch, Current account no.130-3-18322-0 (Please attach a pay-in slip with the subscription form)

 แคชเชียร์เช็ค Cashier Cheque  เช็ค Cheque  ดร๊าฟท์ Draft โดยสังจ่าย“บริษทั บี จิ สติ กส์ จํากัด (มหาชน)” (Payable to “BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED”)
เลขทีเช็คCheque No…………….......………..............วันทีDate……………………….............ธนาคารBank….………….......…………………………….……… สาขาBranch……………….…….………………………
ในกรณีทข้ี าพเจ้าไม่ไ ด้รบั จัดสรรหรือได้รบั การจัดสรรไม่ครบตามจํานวนทีจองซือ ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนินการคืนเงินค่าจองซือ หรือเงินส่วนต่างค่าจองซือ โดยโอนเงินเข้าบัญชีขา้ พเจ้า ธนาคาร ......................................สาขา
............................................. เลขทีบัญชี ............................................... (โปรดแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเท่านัน และชือบัญชีตอ้ งเป็ นชือเดียวกับชือผูจ้ องซือหลักทรัพย์เท่านัน)
If I/We have not been allotted the shares or have been allotted lower than subscription amount, I/we agree to have the payment or excess payment returned to my/our account of bank ………….… branch …..……….
No. ………………... (Please enclose the copy of the front page of saving or current bank account book and the name on the book must be the subscriber’s name)
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่า จะจองซือหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซือหุน้ เพิมทุนนี แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซือหุน้ สามัญเพิมทุนทีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซือที
ถูกต้องเรียบร้อยพร้อมเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์/ ใบโอนเงิน มาถึงบริษทั ภายในระยะเวลาการจองซือ หรือหาก เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ทีสังจ่ายแล้วนันไม่ผา่ นการเรียกเก็บ ให้ถอื ว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซือหุน้ สามัญเพิมทุน
I/We hereby undertake to buy the said shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If I/We do not return this duly completed subscription form and the supporting documents for
share subscription together with Cheque/ Draft/ Pay-in slip or the Cheque/ Draft has not been honored within the subscription period. I may be deemed to have not exercised my/our subscription rights.
การลงทุนในหุ้นย่ อมมีความเสียงผู้จองซือควรศึกษาข้ อมูลในสารสนเทศอย่ างรอบคอบก่อนตัดสินใจจองซือหุ้น
ลงชือ ………………………………………………………………. ผูจ้ องซือ Subscriber
Please be aware that there is a risk involved in securities investment and make sure that you have thoroughly studied all
(………………………………………………………)
information before deciding on the share subscription
หลักฐานการรับฝากการจองซือหุ้นสามัญเพิ มทุน Receipt for subscription for Right Issued Shares (ผูจ้ องซื อ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี ด้วยThis section must be filled by the subscriber)

วันทีจองซือ / Date26 ส.ค. 2562 / 26 August 2019 27 ส.ค. 2562 / 27 August 2019  28 ส.ค. 2562 / 28 August 2019  29 ส.ค. 2562 / 29 August 2019  30 ส.ค. 2562 / 30 August 2019
เลขทีใบจอง / Subscription No.............................
บริษทั บี จิสติกส์ จํากัด (มหาชน) ได้รบั เงินจาก (ชือตามใบจอง) / Begistics Public Company Limited received money from (name Subscriber).......................................................................................
เพือจองซือหุน้ สามัญของบริษทั บี จิสติกส์ จํากัด (มหาชน) ในราคาหุน้ ละ 0.33 บาท/ For a subscription of new ordinary shares of Begistics Public Company Limited at Baht 0.33 per share
จํานวน / No. of shares ..................หุน้ / shares รวมเป็ นเงิ น Amount ............................บาท / baht โดยชําระเป็ น / made payable by  Bill Payment ธนาคาร…………………… จํากัด (มหาชน) / ……………........ Bank Pcl.

สาขา/Branch……………………แคชเชียร์เช็ค Cashier Cheque  เช็คCheque  ดร๊ าฟท์ Draft เลขทีเช็ค/ Cheque No…………………วันที/ Date……………………ธนาคาร/ Bank….…….............สาขา/ Branch………………………………
นําหุน้ เข้าบัญชีซือขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยออกใบหุ ้นในนาม บจ. ศู นย์รับฝากฯ เพือผูฝ้ าก/Issue a share certificate in the name of TSD for Depositors

 เลขทีสมาชิกผูฝ้ าก/ Participant No. …………………………………เลขทีบัญชีซอขายหลั
ื
กทรัพย์/ Securities trading account number …………………………………..
 นําหุน้ เข้าฝากบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกผูฝ้ ากเลขที ในนาม บจ. ศูนย์รบั ฝากฯ เพือข้าพเจ้าฯ /Issue a share certificate in the name of TSD and deposit the shares with TSD in the issuer account No.600
 แบบรับใบหุน้ (Script) ออกเป็นใบหุน้ ในนามผูจ้ องซือ/ Issue the share certificate in the name of subscriber
ในกรณีทข้ี าพเจ้าไม่ไ ด้รบั จัดสรรหรือได้รบั การจัดสรรไม่ครบตามจํานวนทีจองซือ ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนินการคืนเงินค่าจองซือ หรือเงินส่วนต่างค่าจองซือ โดยโอนเงินเข้าบัญชีขา้ พเจ้า If I/We have not been allotted the shares or
have been allotted lower than subscription amount, I/we agree to have the payment or excess payment returned to my/our account of ธนาคาร / Bank............................... สาขา / Branch .............................................
เลขทีบัญชี / Acc. No. ............................................
เจ้าหน้าทีผูร้ บั มอบอํานาจ/ Authorized Officer ………………………………………..…………………………...

หมายเหตุ : หากผูจ้ องซือประสงค์จะเปลียนแปลงทีอยู่ทีให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปทีฝ่ ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลัก ทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เลขที 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2229-2800

BROKER
ผูฝ้ ากเลขที
Participant No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029
030

ชือบริ ษทั
Company Name

ผูฝ้ ากเลขที
Participant No.
032

บริ ษทั หลักทรัพย์ทิสโก ้ จําก ัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ ป จําก ัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จําก ัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD
บริ ษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จําก ัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จําก ัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จําก ัด
CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จําก ัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จํากัด
MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จําก ัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จําก ัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จํากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จําก ัด
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จําก ัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรี นิตี จํากัด
TRINITY SECURITIES CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จําก ัด
SCB SECURITIES CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จําก ัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จําก ัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์กรุ ง ศรี จํากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จําก ัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.

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

ชือบริ ษทั
Company Name
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จําก ัด (มหาชน)
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จําก ัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จําก ัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่า จําก ัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จําก ัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากัด
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จําก ัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูบีเ อส (ประเทศไทย) จําก ัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ ช นั พาร์ ทเนอร์ จําก ัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.
บริ ษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จําก ัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เจพีมอร์ แกน (ประเทศไทย) จําก ัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จําก ัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จําก ัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จําก ัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมโิ ก ้ จําก ัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จําก ัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB-BROKER
ผูฝ้ ากเลขที
Participant No.
236
242

ผูฝ้ ากเลขที
Participant No.
301
302
303
304
305
308
312
316
320
328

ชือบริ ษทั
Company Name
ธนาคาร ทิสโก ้ จําก ัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซิตีคอร์ ป (ประเทศไทย) จําก ัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)

ผูฝ้ ากเลขที
Participant No.
243
245

CUSTODIAN
ชือบริ ษทั
ผูฝ้ ากเลขที
Company Name
Participant No.
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
329
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย์ จําก ัด (มหาชน)
330
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) - ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน
334
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
ธนาคารฮ ่องกงและเซียงไฮ้ แบงกิง คอร์ ปอเรชัน จําก ัด
336
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
337
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารกสิ กรไทย จําก ัด (มหาชน)
339
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จําก ัด (มหาชน)
340
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จําก ัด (มหาชน)
343
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุ งเทพฯ - เพือรับฝากทรัพย์สิน
345
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จําก ัด (มหาชน)
425
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

ชือบริ ษทั
Company Name
บริ ษทั หลักทรัพย์ เพือธุ รกิจหลักทรัพย์ จําก ัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จําก ัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ชือบริ ษทั
Company Name
ธนาคารทหารไทย จําก ัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ ่องกงและเซียงไฮ้แบงกิงคอร์ ปอเรชัน จํากัด (เพือตราสารหนี )
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
บริ ษทั หลักทรัพย์ เพือธุ รกิจหลักทรัพย์ จําก ัด (มหาชน) (คัสโตเดียน)
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) (เพือรับฝากทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์ แกน เชส (เพือค้าตราสารหนี )
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จําก ัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED
ธนาคารธนชาต จําก ัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุ งไทย จําก ัด (มหาชน) (เพือลูกค้า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

