
เลขท่ี / No.................................................................... 
 

แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ บริษัท ทีทซีีแอล จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (TTCL-W1) 
Notification Form for Exercise Of Right to Purchase the Ordinary Shares for TTCL Public Company Limited No. 1 (TTCL-W1) 

วนัท่ีย่ืนความจ านงการใช้สทิธิ / Date to notify the intention to exercise ……………………………………………….........ทะเบียนผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเลขท่ี / Warrant holder registration No…………………………………………......................... 
ข้อมูลผู้ยื่นความจ านงการใช้สิทธ ิโปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง 

เรียน  คณะกรรมการบริษัท ทีทีซีแอล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) / To Board of Directors of TTCL Public Company Limited (“the Company”) 
ข้าพเจ้า/ I/We   นาย/ Mr.  นาง/ Mrs.  นางสาว / Miss  นิติบคุคล/ Company ………………………………………………………………………………………………………วนั/เดือน/ปีเกิด / Date of Birth …………………………………......
สญัชาติ / Nationality …………………….   เพศ / Gender…………………   อาชีพ / Occupation ……………………..  ท่ีอยู่เลขท่ี / Address no. ....................... ตรอก/ซอย / Lane/Soi…………………………..ถนน / Road……………………………… 
แขวง/ต าบล / Sub-district ………………………………… เขต/อ าเภอ / District………………………………. จงัหวดั / Province …………………………....... รหสัไปรษณีย์ / Postal code …………….....โทรศพัท์ / Tel………………………  
ประเทศ / Country……………………. เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี / Tax ID No . ....………………………………………   ประเภทการเสียภาษี / Type of Tax Planning  หกัภาษี / Tax to be deduced  ไมห่กัภาษี / Tax not to be deduced 

โปรดระบปุระเภทผู้ใช้สทิธิซือ้หุ้น พร้อมแนบส าเนาหลกัฐานท่ีลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง (Please specify type of Warrant holder and attach the evidence with certified true copy) 
 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย / Thai Individual เลขบตัรประจ าตวัเลขท่ี / ID Card No. ……………………………………………………………………………………................................................. 
 บคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว / Foreign Individual ใบตา่งด้าว / หนงัสือเดินทาง / เลขบตัรประจ าตวัเลขท่ี / Foreigner Card / Passport / ID Card No. ...........................................................................  
 นิติบคุคลสญัชาติไทย / Thai Juristic Entity เลขทะเบียนบริษัท / Company Registration No. ....................................................................................................................................................  
 นิติบคุคลสญัชาตติา่งด้าว / Foreign Juristic Person เลขทะเบียนบริษัท / เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี / Company Registration No. / Tax ID No. ...........................................................................................  

ในฐานะผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ทีทีซีแอล จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (TTCL-W1) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ทีทีซีแอล จ ากดั (มหาชน) ตามรายละเอียดดงันี ้
As a warrant holder of TTCL Public Company Limited No. 1 (TTCL-W1), I/we, hereby, intend to exercise the right to purchase the ordinary shares of TTCL Public Company Limited as stated below: 
1. จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอใช้สิทธิ .................................................................................. หนว่ย 
 Amount of the warrants to exercise   (units) 
2. อัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื อ้หุ้ นสามัญได้ 1 หุ้ น ในราคาหุ้ นละ 18.00 บาท หรือราคาการใช้สิทธิกรณีมีการปรับสิทธิตามเ ง่ือนไขการปรับสิทธิ ท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ ข้อ 5. 

The exercise ratio 1 unit of warrants shall be entitled to purchase 1 ordinary share with exercise price of Baht 18.00 per share, unless the exercise ratio is adjusted otherwise pursuant to the Term and Conditions Clause 5. 
3. รวมเป็นเงินท่ีต้องช าระในการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญ ................................................... บาท (................... ..................................................................) และค่าอากร .......................... บาท (............................................. ) 

Totaling of payment  (Baht) and stamp duty (Baht) 
4. ข้าพเจ้าขอสง่เงินในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัดงักลา่วท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรุงเทพมหานครภายใน 2 วนัท าการ เท่านัน้ โดย 
 I/We herewith submit for payment of the ordinary shares that could be collectible in Bangkok within 2 business days only: by 
    เช็ค / Cheque    แคชเชียร์เช็ค / Cashier Cheque     ดร๊าฟท์ / Draft                         

เลขท่ีเช็ค / Cheque No. …………………………………………………. วนัท่ี / Dated ……………………………… ธนาคาร / Bank …………………………………… สาขา / Branch …………………………………… 
 ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บริษัท ทีทีซีแอล จ ากัด (มหาชน) ”   
 Crossed and made payable to “TTCL Public Company Limited” 
5. ข้าพเจ้าได้สง่มอบใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัและขอรับทอนใบส าคญัแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ดงันี  ้
 I/We, hereby, have delivered the warrant certificates and receive the less warrants, which are not exercised (if any) as follows: 
 สง่มอบใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน .................................................. ใบ ตามรายละเอียด ดงันี ้ Amount of delivered warrants .................................................. certificate (s) with the following details; 
 เลขท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ ........................................... จ านวนหนว่ย .............................หนว่ย Warrant certificate(s) No. …………………………………….amount ……………………………….…units 
 เลขท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ ........................................... จ านวนหน่วย .............................หน่วย Warrant certificate(s) No. …………………………………….amount ……………………………….…units 
 รวมจ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีสง่มา .................................................................หน่วย The total number of delivered warrants ………………………………………………………………….units 
 จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถ้ามี) ...............................................หน่วย Amount of the less warrants which are not exercised (if any) ………………………………………..units 
6. หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัดงักลา่วแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้(โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
 If the ordinary shares are allotted to me/us, I/we hereby agree to have either one of the following executed (Please choose only one choice) 
  ให้ออกใบหุ้นสามญัท่ีได้รับจดัสรรไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัท ......................................................... สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี ................................... น าหุ้นนัน้เข้าฝากไว้กบั   

 บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์เลขท่ี ............................................................ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนัน้ (ช่ือผู้ ใช้สิทธิซือ้หุ้นสา มญัต้องตรงกับช่ือบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ มิฉะนัน้จะ 
 ด าเนินการออกใบหุ้นในช่ือของผู้ใช้สิทธิซือ้แทน) 

  Issue the ordinary shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and proceed for …………………………..………….. Participant No. ……………………. 
 to deposit those ordinary shares with Thailand Securities Depositary Company Limited for securities trading account No. …………………………………. that I/we have with the abovementioned  
 company (The Warrant holder’s name must correspondent with the trading account name otherwise a share certificate will be issued in the name of the Warrant holder) 

  ให้ออกใบหุ้นสามญัท่ีได้รับจดัสรรไว้ในช่ือของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ายินดีท่ีจะมอบหมายให้บริษัทด าเนินการใดๆ เพ่ือท าการจดัท าใบหุ้นสามญัและการสง่มอบใบหุ้นสามญัให้ข้าพเจ้าภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีใช้สิทธิซือ้หุ้น 
  Issue the ordinary shares certificates in my name for the allotted amount of ordinary shares. I/We here by agree to assign the Company to proceed in any manner to have the ordinary share  

 certificates made and delivered to me within 15 business days after the exercise date 
  ให้ฝากหุ้ นสามัญตามจ านวนท่ีได้รับการจัดสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ” และน าหุ้ นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยน าเข้าบัญชีของบริษัท  

 ผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 (การขอถอนเป็นใบหลักทรัพย์ในภายหลัง ผู้ ใช้สิทธิซือ้หุ้ นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามท่ีบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด ) ในการนี ้ผู้ ใช้สิทธิซือ้หุ้ นจะต้อง 
 กรอกรายละเอียดเ พ่ิมเติมใน “แบบสอบถามเพ่ือหาข้อบ่งชี ก้ารเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ ประสงค์ น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ ออกหลักทรัพย์ ( Issuer Account)” และ “แบบสอบถามส าหรับ 
 ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA Status) เฉพาะนิติบุคคล” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัท (www.ttcl.com) **ทัง้นี  ้บริษัทขอสงวนสิทธิไม่น าฝากหุ้ นเข้าบัญชี 600 หากมีข้อบ่งชีว้่าท่านอาจเป็นบุคคล 
 อเมริกนั โดยจะด าเนินการออกและจดัสง่ใบหุ้นตามท่ีอยู่ข้างต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน** 

  Issue the ordinary shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” and deposit those share with Thailand Securities Depository Company Limited under Issuer Account  
 for account number 600 (For issuing a share certificate later, Warrant holder shall pay the fees as specified by Thailand Securities Depository Company Limited) In respect of this, the Warrant holder is  
 required to fill in the additional form, namely “U.S. Indicia Checklist (Individual & Juristic Person) Only for shareholder wishing to deposit securities into the Issuer Account” and “Entity Status  
 Certification and Information Disclosure Consent Form under FATCA only Juristic Person” which it can be downloaded from the Company’s website (www.ttcl.com) **If you have any indicia of US  
 status, the Company reserves the right not to deposit shares under account number 600 and will issue and deliver share certificate to the address as stated above by registered mail** 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงวา่จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัจ านวนดงักลา่ว หรือในจ านวนท่ีท่านจดัให้ และจะไมย่กเลิกการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญันี ้แตห่ากข้าพเจ้าไมส่ง่แบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยพร้อม 
เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ มาถึงบริษัทภายในก าหนดระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ หรือ เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ ไมผ่า่นการช าระเงินจากธนาคาร ให้ถือวา่ข้าพเจ้าแสดงเจตนาไมป่ระสงค์ใช้สิทธิการซือ้หุ้น 
I/We, hereby, undertake to exercise the right to purchase the above amount of ordinary shares or any amount as allotted to me and shall not cancel my subscription. If I/we do not deliver this form which has been completely filled in 
and cheque / cashier cheque / draft to the Company within exercise period or cheque / cashier cheque / draft be refused from bank, it shall be deemed that I/we do not intend to exercise the right to purchase ordinary shares 

 

  ลงช่ือ / Signature ............................................................ .... ผู้ ใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญ / Warrant holder 
   (…………………………………………………..) 

 
หลักฐานการแจ้งความจ านงใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามัญ (โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วย) / Receipt for the Notification of Intention to Exercise the Right to purchase ordinary shares (please fill in this portion)  

 
วนัท่ี / Date …………………………………………………………………       เลขท่ี / No. ………………………………………………………..…………… 
ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………. ประสงค์ใช้สิทธิซื อ้หุ้ นสามัญของบริษัท ทีที ซีแอล จ ากัด (มหาชน) ตามใบส าคัญแสดงสิทธิจ านวน ..... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . หุ้ น  
I/We hereby intend to exercise the right to purchase the ordinary shares of TTCL Public Company Limited under the warrants in amount of               shares 
ในราคาหุ้นละ 18.00 บาท รวมเป็นเงิน ........................................................บาท (.................................................................................................................................... บาท)  
At the price of Bath 18.00 per share, totaling in the amount of   Baht Baht  
โดยช าระเงินผา่น / made payable by      เช็ค / Cheque    แคชเชียร์เช็ค / Cashier Cheque     ดร๊าฟท์ / Draft                          
เลขท่ีเช็ค / Cheque No. ………………………………………………… วนัท่ี / Dated …………………………………………………….. ธนาคาร / Bank …………………………………………. สาขา / Branch …………………………………….. 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถ้าม)ี / Amount of the less warrants which are not exercised (if any)……………………………………………………….. หนว่ย / unit(s) 
 
  เจ้าหน้าท่ีผู้รับมอบอ านาจ / Authorized Officer ................................................................  

 

   

http://www.ttcl.com/
http://www.ttcl.com/


 

 
 

 

BROKER 
ผูฝ้ากเลขที ่/ 
PARTICIPANT NO. 

ชือ่บรษิทั / COMPANY NAME 
ผูฝ้ากเลขที ่/ 
PARTICIPANT NO. 

ชือ่บรษิทั / COMPANY NAME 

002 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั  
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

030 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

032 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั  
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

004 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

034 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั(มหาชน)  
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

038 บรษิทัหลกัทรพัย ์เออซี ีจ ากดั (มหาชน)  
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน)  
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน)  
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

050 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั  
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ ากดั 
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

051 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

010 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรร์ลิ ลนิช ์(ประเทศไทย) จ ากดั  
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED  

200 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 บรษิทัหลกัทรพัย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั  
UBS SECURITIES(THAILAND) LIMITED 

013 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท ์จ ากดั  
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

224 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)  
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บรษิทัหลกัทรพัย ์แอพเพลิ เวลธ ์จ ากดั (มหาชน)  
APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

225 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั  
CLSA SECURITIES(THAILAND) LIMITED 

016 บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

229 บรษิทัหลกัทรพัย ์เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั  
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED  

019 บรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั      
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

230 บรษิทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ากดั 
 GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

022 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีิตี ้จ ากดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

244 บรษิทัหลกัทรพัย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จ ากดั  
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

023 บรษิทัหลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จ ากดั  
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

247 บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั  
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บรษิทัหลกัทรพัยย์โูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก ้จ ากดั 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

027 บรษิทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน)  
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

029 บรษิทัหลกัทรพัยก์รุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

SUB BROKER 

236 ธนาคาร ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน)  
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 บรษิทัหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกจิหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซติีค้อรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED 

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

CUSTODIAN 

301 ธนาคารซติีแ้บงก ์เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK N.A.- CUSTODY SERVICES 

329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

330 ธนาคารฮ่องกงและเซีย่งไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (เพื่อตราสารหนี้) 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.- BOND 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) – ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY 

334 บรษิทัหลกัทรพัยเ์พื่อธุรกจิหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซีย่งไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LIMITED.BKK. 

336 ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

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

308 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

339 ธนาคาร ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรบัฝากทรพัยส์นิ) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

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

340 ธนาคาร เจพมีอรแ์กน เชส 
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PCL. 

343 ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจ ีสาขากรุงเทพฯ-เพื่อรบัฝากทรพัยส์นิ 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH-CUSTODY SERVICES 

345 ธนาคาร ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

326 ธนาคารเดอะรอยลัแบงกอ๊์อฟสกอตแลนด ์เอน็..ว.ี สาขากรุงเทพฯ 
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. BANGKOK BRANCH 

425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพื่อลกูคา้) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

328 ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

  


