เลขที่ใบจอง/Subscription Form No. ........................................................

ใบจองซือ้ หุ้นสามัญ บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

Subscription Form for Ordinary Shares of AI Energy Public Company Limited

แบบ ก

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จากัด (มหาชน) จานวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น (Pre-emptive Right)
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.75 บาท เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญของ AI ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
Offering to existing shareholders of ordinary shares (the “Shares”) at a ratio of 2 existing shares of AI for 1 share of Company with a par value of Baht 1 per share at the offering price of Baht 4.75 per share
วันที่จองซือ้
 19 ธันวาคม 2556 / 19 December 2013  20 ธันวาคม 2556 / 20 December 2013
เรี ยน คณะกรรมการบริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) / To Board of Directors of AI Energy Public Company Limited (“the Company”)
ข้ าพเจ้ า/ I นาย/ Mr.นาง/ Mrs.นางสาว/ Missนิติบคุ คล/ Company.......................................................................................................... เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่ / Registration No ...........................................
เลขประจาตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล/Alien card/Passport No./Company Registration No…………………………………………………………………..โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ / Tel. ....................................................
ข้ าพเจ้ ามีห้ ุนสามัญ เดิม ของบริ ษั ท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากัด (มหาชน) ตามทะเบียนผู้ถื อ หุ้น ณ วั นที่ 9 ธั นวาคม 2556 จานวน / According to the Share Register Book as of 9 December 2013, I
own .................................................... หุ้น / shares มีสทิ ธิในการจองซื ้อหุ้นของบริ ษัทฯ จานวน / and have the rights to subscribe to the new shares of the Company for ..................................................... หุ้น / shares
จานวนเงินที่ชาระ (บาท) /
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอจองซื ้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน) ดังนี ้
จานวนหุ้นที่จองซื ้อ (หุ้น) /
Total Payment Amount (Baht)
No. of share subscription (Shares)
I wish to subscribe for the new shares of the Company as follows:
□ จองซื ้อตามสิทธิทั ้งจานวน / Subscription for full of the entitlement
□ จองซื ้อน้ อยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement

พร้ อมกันนี ้ ข้ าพเจ้ าขอส่งเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวโดยชาระเป็ น I enclose my payment by
□ เงินโอน (ชาระเงินได้ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทุกสาขา) / Pay-in (Payment shall be made at all branches of the Siam Commercial Bank Plc.)
□ เช็คบุคคล / Personal Cheque
□ เช็คธนาคาร / Cashier’s Cheque
□ ดร๊ าฟท์ / Draft
(ในกรณีที่ส่งค่าจองซื ้อหุ้นเป็ นเช็ค หรื อแค็ชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ จะต้ องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีในเขตกรุ งเทพมหา นครภายใน 1 วันทาการ / In case of payment by cheque or cashier’s cheque or
draft, it shall be able to be cleared in Bangkok district within 1 working day)
เลขที่เช็ค / Cheque No ……….…………………………. ลงวันที่ / Date ………………………..…………………. ธนาคาร / Bank…………………..…………….……………สาขา / Branch………………………………………
โดยสัง่ จ่าย “บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื ้อหุ้น” Comp code : 2699 ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
Payable to “FSS For Share Subscription”, Comp code : 2699, The Siam Commercial Bank Public Company Limited
เมื่อข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว ในการส่งมอบหุ้น ข้ าพเจ้ าตกลงให้ บริ ษัทดาเนินการดังต่อไปนี ้ : (โปรดเลือกข้ อใดข้ อหนึง่ )
If I am allotted the said Shares, I agree to have either of the following processed by the Company (choose one only)
□ ให้ ฝากใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรนั ้นไว้ ในชื่อ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และดาเนินการให้ บริ ษัท………....………………………………........................ สมาชิกผู้ฝาก
เลขที่ ………………...........................นาหุ้นเข้ าฝากไว้ กบั บริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัดเพื่อเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์เลขที่……………………………..……..……………ซึง่ ข้ าพเจ้ ามีอยู่กบั บริ ษัทนั ้น
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 securities a/c no.
……………………...…………………………...
maintained at the said TSD member company
□ ให ฝากใบหุ นสามัญตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรนั ้นไว ในชื่อ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุ้นเข้ าฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้ าบัญชีของ
บริ ษัทที่ออกหลักทรั พย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า (การขอถอนเป็ นใบหลักทรั พย์ในภายหลังผู้จองซื ้อหุ้นจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด)
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 shall pay the fees as specified by TSD)
□ ให้ ออกใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้ รับจัดสรรนั ้นไว้ ในชื่อของข้ าพเจ้ าและจัดส่งใบหุ้นให้ ข้าพเจ้ าตามที่อยู่ ที่ระบุไว้ ในทะเบียนผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้ าพเจ้ ายินดีมอบหมายให้ บริ ษัทฯ ดาเนินการใดๆ เพื่อ
ทาให้ การจัดทาใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้นให้ แก่ข้าพเจ้ าภายใน 15 วัน นับจากวันปิ ดการจองซื ้อหุ้น
Issue a share certificate in my name for the allotted Shares and deliver the share certificate to me by registered mail according to the address stated in the shareholder register. I agree to have the
Company do the necessary to have the share certificate issued and delivered to me within 15 days from the closing date of the subscription period.

ทังนี
้ ้ การจองซื ้อและการชาระเงินโดยผู้จองซื ้อหุ้นต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นครั ง้ นี ้ ผู้จองซื ้อหุ้นตกลงและรับทราบว่าผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ มีสิทธิปฏิเสธไม่รับการจองซื ้อหากผู้จองซื ้อ
หุ้นกระทาผิดเงื่อนไขดังกล่าว และข้ าพเจ้ ายินยอมและตกลงว่าจะรับซื ้อหุ้นสามัญจานวนดังกล่าวหรื อในจานวนตามที่ ผ้ จู ดั จาหน่ายหลักทรัพย์จดั สรรให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซื ้อหุ้นสามัญนี ้ และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่ผ้ จู ดั จาหน่าย
หลักทรัพย์ปฏิเสธการจองซื ้อ ข้ าพเจ้ ายินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไข ข้ อกาหนดและข้ อความใดๆ ในหนังสือชี ้ชวน รวมทังในหนั
้
งสือบริคณห์สนธิและข้ อบังคับของบริษัทที่มีอยูแ่ ล้ วในขณะนี ้ และ/หรื อซึง่ จะแก้ ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้ าด้ วย
ข้ าพเจ้ าตกลงและยินยอมให้ สถาบันการเงิน (รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรื อ นิติบคุ คลอื่นใด) ที่ข้าพเจ้ ามีการทาธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการแสดงตน และ/หรื อ การระบุตวั ตนของข้ าพเจ้ ารวมถึงข้ อมูล
เกี่ยวกับผู้รับประโยชน์ที่แท้ จริงของข้ าพเจ้ า ให้ แก่ผ้ จู ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เพื่อปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวข้ อง
The subscription and payment made by the subscriber must be in accordance with the conditions specified in the Prospectus. The subscriber agrees and acknowledges that the underwriter or the shall be entitled
to refuse any subscription, which is not complied with the said conditions. I hereby undertake to purchase the said number of shares or any amount allotted to me. I shall not cancel my subscription, and agree to accept
a refund should the subscription be refused. I agree to the conditions of the public offering as stated in the prospectus and the conditions as laid down in the Memorandum and Articles of Association of the Company
currently in force and/or as may be amended in the future.
I hereby agree and consent for the financial institutions, (including securities companies and/or any other juristic persons) with whom I made a financial transaction to disclose my identification and/or identity
information and information relating to my beneficiary to the underwriters for the purpose of complying with the relevant laws regarding anti-money laundering.
การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสีย่ งและผู้จองซื ้อควรอ่านหนังสือชี ้ชวนอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจจองซื ้อหุ้น/

Please be aware that there is risk involved in stock investment, please read the Prospectus thoroughly before subscribing

ลงชื่อ/Signed …………………………………………..……….…ผู้จองซื ้อ/ Subscriber
(…………………………………….……………)

การประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test)
1. ข้ าพเจ้ าได้ ผา่ นการทาแบบประเมิน Suitability Test มาแล้ ว จากบริษัทหลักทรัพย์ของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์หรื อจากบริษัทหลักทรัพย์อื่น และรับทราบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ของข้ าพเจ้ าแล้ ว (กรณีผ้ จู องซื ้อยังไม่เคยผ่านการทาแบบ
ประเมิน Suitability Test ผู้จองซื ้อจะต้ องจัดทาแบบประเมิน Suitability Test ของหุ้นสามัญที่จะจองซื ้อในครัง้ นี ้) /I completed a suitability test with the underwriter or other securities company and acknowledged my acceptable
risk level
2. ข้ าพเจ้ ารับทราบระดับความเสี่ยงของหุ้นสามัญที่ข้าพเจ้ าจะจองซื ้อนี ้จากผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์แล้ ว /I acknowledged the risk level of the ordinary shares which I will subscribe from the underwriter
3. ข้ าพเจ้ าได้ ผา่ นขันตอนการด
้
าเนินการทาความรู้จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ า KYC/CDD และผ่านการศึกษาข้ อมูลในเอกสารสรุปข้ อมูลสาคัญของหลักทรัพย์หรื อหนังสือชี ้ชวนเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว / I completed
KYC/CDD form and studied the Company’s fact sheet or prospectus
ทังนี
้ ้ หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้ าพเจ้ าตามข้ อที่ 1 ข้ างต้ นหรื อผลประเมินลงทุนในหุ้นสามัญครัง้ นี ้ออกมาว่า ข้ าพเจ้ าไม่เหมาะสมกับการจองซื ้อหุ้นในครัง้ นี ้ ข้ าพเจ้ ายังยืนยันและประสงค์ ที่จะจองซื ้อหุ้นสามัญในครัง้ นี ้ และได้
ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันในฐานะผู้จองซื ้อด้ านล่าง โดยข้ าพเจ้ ารับทราบว่า การลงทุนในหุ้นสามัญครัง้ นี ้ไม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ ายอมรับได้ ตามผลประเมิน Suitability Test ดังนัน้ หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุนใน
หุ้นสามัญนี ้ต่อไปในอนาคต ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ไม่มีหน้ าที่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น / Although my result of the suitability test states that the ordinary shares subscription does not comply with my acceptable risk level, I
still insist and intend to subscribe for these ordinary shares by signing below to confirm my investment intention. I acknowledge that I invest in the ordinary shares which do not comply with the result of my suitability
test. Therefore, the underwriters shall have no responsibilities for any loss from my investment in the future.
ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์สามารถปฏิเสธการจองซื ้อในกรณีที่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไปยังไม่มปี ระวัติการทาและไม่ยินยอมทา Suitability Test
หรือผู้ลงทุนรับความเสี่ยงตาม Suitability Test ได้ ต่ากว่าหุ้นสามัญนี ้ และไม่ลงนามยอมรับความเสี่ยงของหุ้นสามัญนี ้

The underwriters can deny any ordinary share subscription if such subscription is from any investor who does not
complete the suitability test, or refuses to do the test, or the result of the test does not comply with the subscription

ลงชื่อ/Signed …………………………………………..……….…ผู้จองซื ้อ/ Subscriber
(…………………………………….……………)

หลักฐานการรั บฝากการจองซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้ อความในส่ วนนีด้ ้ วย)
วันที่จองซื ้อ/Subscription Date ………………………………………………….………..
ใบจองซื ้อเลขที่ / Subscription No. ………………………………………………………
ผู้จดั จาหน่าย ได้ รับเงินจาก / Underwriter received payment from ………………………………………………………………………………………..……..เพื่อจองซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท/For a subscription of the ordinary shares of the Company of
จานวน …………………………………………………….…… หุ้น/Share ในราคาหุ้นละ 4.75 บาท/ at Baht 4.75 per share รวมเป็ นเงิน / totaling of .................................................................................. บาท/ Baht
โดยชาระเป็ น / made payable by
□ เงินโอนเข้ าบัญชี / Pay-in
□ เช็คบุคคล / Personal Cheque
□ เช็คธนาคาร / Cashier’s Cheque
□ ดร๊ าฟท์ / Draft
เลขที่เช็ค / Cheque No. …………………………….………....ลงวันที่ / Date …………………………………ธนาคาร / Bank……………….…………………………..….…………………สาขา / Branch………………….……………………………………..
โดยหากผู้จองซื ้อได้ รับการจัดสรรหุ้นให้ ดาเนินการ / If the subscriber receives the allocation of the aforesaid shares, the subscriber requests as follow :
□
ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” เลขที่สมาชิกผู้ฝาก..........................................................……… บัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์เลขที่.........................................................................................................
Issue a Share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for the Depositors” Participant number……..…………………………Securities trading account number ………………………...………….…
□
ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” โดยเข้ าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า / Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” and
deposit those shares under Issuer account for my name, account number 600
□
ออกใบหุ้นในนามผู้จองซื ้อภายใน 15 วัน นับแต่ปิดการจองซื ้อหุ้น / Issue a share certificate in the name of subscriber within 15 days from the subscription closing date.
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับมอบอานาจ / Authorized Officer ………………………………….……….………….….…………….
หมายเหตุ : หากผู้จองซื ้อประสงค์จะเปลีย่ นแปลงที่อยู่ที่ให้ ไว้ โปรดแจ้ งการแก้ ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปที่ฝ่ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2229 2888

BROKER
ผู้ฝากเลขที่

ชื่อบริษัท

ผู้ฝากเลขที่

ชื่อบริษัท

002

บริษัทหลักทรั พย์ ทิสโก้ จากัด

030

บริษัทหลักทรั พย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)

003

บริษัทหลักทรั พย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

032

บริษัทหลักทรั พย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด

004

บริษัทหลักทรั พย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จากัด

033

บริษัทหลักทรั พย์ ฟิ นันซ่ า จากัด (มหาชน)

005

บริษัทหลักทรั พย์ ซิกโก้ จากัด (มหาชน)

034

บริษัทหลักทรั พย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

006

บริษัทหลักทรั พย์ ภัทร จากัด (มหาชน)

038

บริษัทหลักทรั พย์ ยูไนเต็ด จากัด (มหาชน)

007

บริษัทหลักทรั พย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด

048

บริษัทหลักทรั พย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน)

008

บริษัทหลักทรั พย์ เอเชีย พลัส จากัด (มหาชน)

200

บริษัทหลักทรั พย์ เมย์ แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

010

บริษัทหลักทรั พย์ เมอร์ ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จากัด

211

บริษัทหลักทรั พย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย) จากัด

011

บริษัทหลักทรั พย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

213

บริษัทหลักทรั พย์ ซีไอเอ็มบี-จีเค (ประเทศไทย) จากัด

013

บริษัทหลักทรั พย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

221

บริษัทหลักทรั พย์ เมอร์ ช่ นั พาร์ ทเนอร์ จากัด

014

บริษัทหลักทรั พย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

224

บริษัทหลักทรั พย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)

015

บริษัทหลักทรั พย์ สินเอเซีย จากัด

225

บริษัทหลักทรั พย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด

016

บริษัทหลักทรั พย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)

229

บริษัทหลักทรั พย์ เจพีมอร์ แกน (ประเทศไทย) จากัด

019

บริษัทหลักทรั พย์ เกียรตินาคิน จากัด

230

บริษัทหลักทรั พย์ โกลเบล็ก จากัด

022

บริษัทหลักทรั พย์ ทรี นิตี ้ จากัด

244

บริษัทหลักทรั พย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด

023

บริษัทหลักทรั พย์ ไทยพาณิชย์ จากัด

247

บริษัทหลักทรั พย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด

026

บริษัทหลักทรั พย์ ยูโอบี เคย์ เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

248

บริษัทหลักทรั พย์ เคที ซีมิโก้ จากัด

027

บริษัทหลักทรั พย์ อาร์ เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

924

บริษัทหลักทรั พย์ ฟิ นันเซีย ไซรั ส จากัด (มหาชน)

029

บริษัทหลักทรั พย์ กรุ งศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

SUB BROKER
236

ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)

243

บริษัทหลักทรั พย์ เพื่อธุรกิจหลักทรั พย์ จากัด (มหาชน)

242

บริษัทหลักทรั พย์ ซิตคี ้ อร์ ป (ประเทศไทย) จากัด

245

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)

CUSTODIAN
301

ธนาคารซิตแี ้ บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)

328

ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

302

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

329

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

303

ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์ สิน

330

ธนาคารฮ่ องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (เพื่อตราสารหนี)้

304

ธนาคารฮ่ องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด

334

บริษัทหลักทรั พย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดีย้ น)

305

ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)

336

ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)

308

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) เพื่อรั บฝากทรั พย์ สิน

337

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

311

ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ ปอเรทแอนด์ อินเวสเม้ นท์แบงก์

339

ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์ สิน)

312

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

340

ธนาคาร เจพีมอร์ แกน เชส (เพื่อค้ าตราสารหนี)้

315

ธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน) เพื่อผู้ฝากหลักทรัพย์

341

บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

316

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)

343

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)

320

ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจี สาขากรุ งเทพฯ (เพื่อรั บฝากทรัพย์ สิน)

344

บริษัทหลักทรั พย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เพื่อรั บฝาก
ทรั พย์ สิน

324

ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)

345

ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน) เพื่อรับฝากทรั พย์ สิน

326

ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์ อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุ งเทพฯ

410

ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) (เพื่อบริหารเงิน)

