
หมายเหต:ุ   หากผู้จองซือ้ประสงคจ์ะเปล่ียนแปลงที่อยู่ที่ให้ไว ้โปรดแจง้การแกไ้ขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปที่ฝ่ายปฎิบติัการหลกัทรพัย ์บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด 

                    เลขที่ 62 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2229-2800 

เลขที่/ No…………………………………………….. 
แบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัของ บริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) (AS-W1)  

Subscription Form to Exercise the Right to Purchase Ordinary Shares of Asiasoft Corporation Public Company Limited (AS-W1) 
 

วนัที่ยื่นความจ านงการใชสิ้ทธิ/ Date to notify the intention to exercise  
         29 เมษายน 2563 / 29 April 2020               30 เมษายน 2563 / 30 April 2020               1 พฤษภาคม 2563 / 1 May 2020                4 พฤษภาคม 2563 / 4 May 2020                5 พฤษภาคม 2563 / 5 May 2020                6 พฤษภาคม 2563 / 6 May 2020                  

           7 พฤษภาคม 2563 / 7 May 2020               8 พฤษภาคม 2563 / 8 May 2020                11 พฤษภาคม 2563 / 11 May 2020            12 พฤษภาคม 2563 / 12 May 2020            13 พฤษภาคม 2563 / 13 May 2020                  
ทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเลขที่/ Warrant holder registration No. …………………………………………………………………………..               

โปรดกรอกขอ้ความในช่องดา้นล่างน้ีให้ครบถว้น ชัดเจน ตวับรรจง 
ขา้พเจา้มีความประสงคท์ีจ่ะใชสิ้ทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ดงัน้ี  
 I/We intend to exercise the right to purchase the ordinary shares of Asiasoft Corporation Public Company Limited as follows : 
จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอใชสิ้ทธิ/ Amount of the Warrants to be exercised …………………………………………………………….. หน่วย/ Units 
จ านวนหุ้นสามญัที่ไดจ้ากการขอใชสิ้ทธิ/ Amount of the ordinary shares received from the exercise of the Warrants ……………………………………………………………. หุ้น/ Shares 
อตัราการใชสิ้ทธิเท่ากบั ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามญั 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2 บาท/ The exercise ratio is warrant 1 unit : ordinary share 1 share with the exercise price of Baht 2.00 per share. 
รวมเป็นเงินที่ตอ้งช าระในการใชสิ้ทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญั/ Total payment for shares subscription …………………………………………….. บาท/ Baht (…………………………..…………………………………………………………………..) 
ขา้พเจา้ไดช้ าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าวโดย/ I/We herewith make the payment for share subscription by …………………………………………  
สั่งจ่าย “บริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน)”/ payable to “Asiasoft Corporation Public Company Limited” 
ลงวนัที่ / Date ……………………………………….……..  ธนาคาร / Bank ……………………..…………..……………………….  สาขาที่โอน / Branch ………………………………………………………. 
(โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ จะตอ้งสามารถเรียกเกบ็ไดใ้นกรุงเทพมหานคร ภายในวนัที่ 14 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น) (for Cheque or cahshier Cheque or Draft must be cleared at a clearing house in Bangkok within 14 May 2020 only) 
โอนเขา้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ช่ือบญัชี “บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)”/ transfer to saving account name “Asiasoft Corporation Public Company Limited” เลขที่บญัชี 028-411004-1/ Account number  028-411004-1 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาคลองตัน/ The Siam Commercial Bank Public Company Limited, Klongton Branch, พร้อมแนบส าเนา Slip การโอนมาพร้อมน้ีดว้ย/ with a copy of pay-in slip enclosed. 
ขา้พเจา้ไดส่้งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิและขอรับทอนใบส าคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) ดงัน้ี/ I have delivered the warrant certificates and request to receive the part of warrants that are not exercised back (if any) 
ส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน/ Amount of delivered Warrants ………………………………………………….. ใบ/ certificate (s) ตามรายละเอยีดดงัน้ี/ with the following details 
เลขที่ใบส าคญัแสดงสิทธิ/ Warrant Certificate (s) No. …………………………………………………………… จ านวน/ Amount ……………………………………………………………… หน่วย/ Units 
จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถา้มี)/ Amount of unexercised warrants to be returned (if any) ……………………………………………………………………….. หน่วย/ Units 
 
เม่ือขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุ้นสามญัดงักล่าวแลว้ ในการส่งมอบหุ้นขา้พเจา้ตกลงให้บริษทัด าเนินการดงัต่อไปน้ี (โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
If  I/We am/are allotted the said Shares, I/We agree to have either of the following processed by the Company (Choose one only)  

ให้ฝากใบหุ้นสามญัตามจ านวนที่ไดร้ับการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการให้ บริษทั ............................................................................................................ สมาชิกผูฝ้าก
เลขที่ .............................................. น าหุ้นเขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพื่อเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์เลขที่ ......................................................ช่ือ/Name………………….…………………………….….  
ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันั้น/ Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor” for the allotted Shares and  assign for Participant name ......................................................................................... 
TSD member no. ...................................................... To deposit the said Shares with the Thailand Securities Depository Co., Ltd. (“TSD”) for my/our securities a/c no. ................................................................................................................ 
maintained at the said TSD member company. 
ให้ฝากใบหุ้นสามญัตามจ านวนที่ไดร้ับการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั” และน าหุ้นเขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั โดยน าเขา้บญัชีของบริษทัที่ ออกหลกัทรัพย ์
สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพยใ์นภายหลงัผูจ้องซ้ือหุ้นจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราที่ บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั ก าหนด / Issue a share certificate in the Name of “Thailand 
Securities Depository Co., Ltd.” For the allotted Shares and deposit the said Shares with TSD under issuer account for my name account number 600 (for issuing a Share certificate later, subscriber shal l pay the fees as specified by TSD) 
ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจ านวนที่ไดร้ับจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือของขา้พเจา้และจดัส่งใบหุ้นให้ขา้พเจา้ตามช่ือที่อยูท่ี่ระบไุวใ้นทะเบียนผูถ้ือหุ้นทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยขา้พเจา้ยินดีมอบหมายให้บริษทัด าเนินการใดๆ เพื่อท าให้การจดัท าใบ
หุ้นและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ขา้พเจา้ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น / Issue a share certificate in my/our name for the allotted Shares and deliver the share certificate to me/us by registered mail according to the address stated 
in the shareholder register. I/We agree to have the Company do the necessary to have the share certificate issued and delivered to me/us within 15 business days from the exercise date. 

ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงว่าจะจองซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซ้ือหุ้นสามญัน้ี แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัที่ไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบร้อยพร้อมเงินโอนเขา้บญัชี มาถึง
บริษทัภายในระยะเวลาการแจง้ความจ านงใชสิ้ทธิ หรือ เช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟ ไม่ผ่านการเรียกเก็บเงินจากธนาคาร ให้ถือว่าขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิการจองซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ  
I/We hereby undertake to purchase the said Shares and shall not revoke this subscription. If I/we do not return this duly completed subscription form with payment has not been honored within the exercise period. I/We may be deemed to have 
not exercised my/our subscription rights. 
 
                                การลงทุนในหุ้นยอ่มมีความเส่ียง / Please be aware of the risk involved in stock investment                                                                                ลงช่ือ……….............................................................................ผูจ้องซ้ือ/ Subscriber 
 ก่อนการตดัสินใจจองซ้ือหลกัทรัพย ์ควรศึกษาขอ้มูลอยา่งรอบคอบ / Please read the relevant information carefully before subscription                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                            (………..............................................................................) 
การประเมินความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) เพื่อจองซ้ือหุ้น / Suitability Test for share subscription 
1.ขา้พเจา้ไดผ่้านการท าแบบประเมิน Suitability Test มาแลว้ และรับทราบระดบัความเส่ียงทีย่อมรับไดข้องขา้พเจา้แลว้ / I/we already conducted Suitability Test, and I/we acknowledge my/our risk tolerance level. 
2.ขา้พเจา้รับทราบระดบัความเส่ียงของหุ้นสามญัที่ขา้พเจา้จะจองซ้ือครั้ งน้ี I/We acknowledge risk level of share I/we will subscribe for. 
ทั้งน้ี หากผลการประเมิน Suitability Test ของขา้พเจา้ออกมาว่า ขา้พเจา้ไม่เหมาะสมกบัการจองซ้ือหุ้นในครั้ งน้ี ขา้พเจา้ยงัยืนยนัและประสงคท์ี่จะจองซ้ือหุ้นสามญัในครั้ งน้ี และไดล้งลายมือช่ือเพือ่ยืนยนัในฐานะผูจ้องซ้ือดา้นล่าง โดยขา้พเจา้
รับทราบว่า การลงทุนในหุ้นสามญัครั้ งน้ีไม่เหมาะสมกบัระดบัความเส่ียงที่ขา้พเจา้ยอมรับไดต้ามผลประเมิน Suitability Test / If the result of Suitability Test indicates that this share investment does not match my/our risk tolerance level, I/we 
still wish to subscribe for this share. I will put my signature below to confirm my intention for this share subscription. I/We acknowledge that this share investment does not match my risk tolerance level in accordance with the result of 
suitability test.                                                        
 
                                                                                                                                                                                                                                                                ลงช่ือ………..............................................................................ผูจ้องซ้ือ/ Subscriber 
                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                            (………..............................................................................)                                                                                         

หลกัฐานการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) (บริษทัฯ) (ผูจ้องซ้ือ โปรดกรอกขอ้ความในส่วนน้ีดว้ย) 
 
วนัที่จองซ้ือ / Subscription Date ………………………………………………………………………….                                                                                                                        เลขที่ / No. ……………………………………………………... 
ผูจ้ดัจ  าหน่ายไดร้ับเงินจาก / Underwriter received payment from ……………………………………………………………………………………………… เพื่อจองซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทัฯ จ านวน/ For a subscription 
of the ordinary shares of the Company of …………………………….……….……………….. หุ้น / Share ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท / at Baht 2.00 per share  รวมเป็นเงิน / totaling of …………………………………………………  บาท /Baht 
โดยช าระเป็น / made payable by                    เงินโอน / Pay-in          
ลงวนัที่ / Date ……………………………………….……..  ธนาคาร / Bank ……………………..…………..……………………….  สาขาที่โอน / Branch ………………………………………………………. 
โดยหากผูจ้องซ้ือไดร้บัการจดัสรรหุ้นให้ด าเนินการดงัต่อไปน้ี / If the subscriber receives the aforesaid shares, the subscriber requests as follow : 
        ออกใบหุ้นในนาม “บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพือ่ผูฝ้าก” เลขที่สมาชิกผูฝ้าก  ......................................................................... บญัชีซ้ือขายหลกัทรพัยเ์ลขที่   ............................................................................................ 
        Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor” Participant number ................................................................. Securities trading account number ..................................................................... 
        ออกใบหุ้นในนาม “บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั” โดยน าเขา้บญัชีของผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขที่ 600 เพือ่ผูจ้องซ้ือ / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.” and deposit    
those shares under issuer account for my name, account number 600 
        ออกใบหุ้นในนามผูจ้องซ้ือ ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น / Issue a share certificate in the name of subscriber within 15 business days from the exercise date 

 
เจา้หนา้ที่ผูร้ับมอบอ านาจ / Authorized Officer  ……….............................................................................. 

 
 

 



BROKER 
ผู้ฝาก

เลขท่ีParticipant 
No. 

ช่ือบริษัท 
Company Name 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษัท 
Company Name 

002 บริษัทหลกัทรพัยท์ิสโก ้จ ากัด  
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บริษัทหลกัทรพัยก์รุงศรี จ ากัด (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษัทหลกัทรพัย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

032 บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด 
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

005 บริษัทหลกัทรพัย ์ซีไอเอ็มบี อินเตอรเ์นชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
CIMB SECURITIES INTERNATIONAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

034 บริษัทหลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากัด (มหาชน)  
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

038 บริษัทหลกัทรพัย ์เออีซี จ ากัด (มหาชน)  
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 บริษัทหลกัทรพัย ์ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด 
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

043 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ ากัด  
ASIA WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

008 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย พลัส จ ากัด (มหาชน) 
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 บริษัทหลกัทรพัย ์ไอร่า จ ากัด (มหาชน) 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

010 บริษัทหลกัทรพัย ์เมอรริ์ล ลินช ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

200 บริษัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 บริษัทหลกัทรพัย ์ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 บริษัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

224 บริษัทหลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ากัด (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

014 บริษัทหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสิน จ ากัด (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

225 บริษัทหลกัทรพัยซ์ี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

015 บริษัทหลกัทรพัย ์แอพเพิล เวลธ ์จ ากัด 
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

229 บริษัทหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากัด 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

016 บริษัทหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากัด (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

230 บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จ ากัด 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

019 บริษัทหลกัทรพัยห์ยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

244 บริษัทหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากัด 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนิตี ้จ ากัด 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

247 บริษัทหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากัด 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

023 
 

บริษัทหลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จ ากัด 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

248 บริษัทหลกัทรพัย ์เคที ซีมิโก ้จ ากัด 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

026 บริษัทหลกัทรพัยยู์โอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

027 บริษัทหลกัทรพัย ์ อารเ์อชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

SUB-BROKER 

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

243 บริษัทหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกิจหลักทรพัย ์จ ากัด (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษัทหลกัทรพัย ์ซิตีคอ้รป์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

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

CUSTODIAN 

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

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

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) - ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น  
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY  

334 บริษัทหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกิจหลักทรพัย ์จ ากัด (มหาชน)  
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชั่น จ ากัด  
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. 

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

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) – เพื่อรบัฝากทรพัยสิ์น 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

339 ธนาคาร ทิสโก ้จ ากัด (มหาชน) (เพื่อรบัฝากทรพัยสิ์น) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

311 ธนาคารคาลิยง (เครดิต อะกริกอล อินโดสเุอช) 
CALYON BANK (CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ) 

340 ธนาคาร เจพีมอรแ์กน เชส (เพื่อคา้ตราสารหนี)้ 
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

312 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

341 บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
THE SIAM INDUSTRIAL CREDIT PUBLIC COMPANY LIMITED 

315 ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) (เพื่อผูฝ้ากหลกัทรพัย)์  
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN  

342 บริษัทเงินทุน ฟินนัซ่า จ ากัด  
FINANSA CREDIT COMPANY LIMITED 

316 ธนาคารสินเอเซีย จ ากัด (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 
ACL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)  

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

318 บริษัท ดอยช ์ทรัสตรี จ ากัด 
DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED 

344 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH  

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

324 ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน)  
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

407 ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอรป์อเรชั่น 
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION 

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

417 ธนาคารอาร ์เอช บี จ ากัด 
RHB BANK BERHAD 

หมายเหตุ/Notes:  
- ถา้จ านวนหุน้ที่ระบุไวใ้นใบจองซือ้นีไ้ม่ตรงตามจ านวนเงนิที่บริษทัไดร้บัช าระ บรษิัทจะถือตามจ านวนเงนิที่ไดร้บัช าระเป็นหลกั/ 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. 
-.ผูจ้องจะตอ้งแนบใบน าฝากช าระเงนิค่าสินคา้และบรกิาร (Bill Payment Pay-In Slip) ใหค้รบถว้นตามจ านวนเงนิทีโ่อน / The subscriber must attach all bill payment as total payment for subscription. 
 


