
เลขที� / No.................................................................... 
 

แบบแสดงความจาํนงการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามัญของ บริษัท ทีทซีีแอล จาํกัด (มหาชน) ครั�งที� 2 (TTCL-W1) 
Notification Form for Exercise Of Right to Purchase the Ordinary Shares for TTCL Public Company Limited No. 2 (TTCL-W1) 

วนัที�ยื�นความจาํนงการใชสิ้ทธิ / Date to notify the intention to exercise ……………………………………………….........ทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเลขที� / Warrant holder registration No…………………………………………......................... 
ข้อมูลผู้ยื�นความจาํนงการใช้สิทธิ โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี�ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง 

เรียน  คณะกรรมการบริษัท ททีซีแีอล จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) / To Board of Directors of TTCL Public Company Limited (“the Company”) 
ขา้พเจา้/ I/We  � นาย/ Mr. � นาง/ Mrs. � นางสาว / Miss � นิติบคุคล/ Company ………………………………………………………………………………………………………วนั/เดือน/ปีเกิด / Date of Birth …………………………………......
สญัชาติ / Nationality …………………….   เพศ / Gender…………………   อาชีพ / Occupation ……………………..  ที�อยู่เลขที� / Address no. ....................... ตรอก/ซอย / Lane/Soi…………………………..ถนน / Road……………………………… 
แขวง/ตาํบล / Sub-district ………………………………… เขต/อาํเภอ / District………………………………. จงัหวดั / Province …………………………....... รหสัไปรษณีย ์/ Postal code …………….....โทรศพัท ์/ Tel………………………  
ประเทศ / Country……………………. เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี / Tax ID No . ....………………………………………   ประเภทการเสียภาษี / Type of Tax Planning � หกัภาษี / Tax to be deduced � ไมห่กัภาษี / Tax not to be deduced 

โปรดระบปุระเภทผูใ้ชสิ้ทธิซื Zอหุน้ พรอ้มแนบสาํเนาหลกัฐานที�ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง (Please specify type of Warrant holder and attach the evidence with certified true copy) 
���� บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย / Thai Individual เลขบตัรประจาํตวัเลขที� / ID Card No. ……………………………………………………………………………………................................................. 
���� บคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งดา้ว / Foreign Individual ใบตา่งดา้ว / หนงัสือเดินทาง / เลขบตัรประจาํตวัเลขที� / Foreigner Card / Passport / ID Card No. ...........................................................................  
���� นิติบคุคลสญัชาติไทย / Thai Juristic Entity เลขทะเบียนบริษัท / Company Registration No. ....................................................................................................................................................  
���� นิติบคุคลสญัชาตติา่งดา้ว / Foreign Juristic Person เลขทะเบียนบริษัท / เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี / Company Registration No. / Tax ID No. ...........................................................................................  

ในฐานะผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซืZอหุน้สามญัของบริษัท ทีทีซีแอล จาํกดั (มหาชน) ครัZงที� 2 (TTCL-W1) ขา้พเจา้มีความประสงคที์�จะใชสิ้ทธิในการจองซืZอหุน้สามญัของบริษัท ทีทีซีแอล จาํกดั (มหาชน) ตามรายละเอียดดงันีZ 
As a warrant holder of TTCL Public Company Limited No. 2 (TTCL-W1), I/we, hereby, intend to exercise the right to purchase the ordinary shares of TTCL Public Company Limited as stated below: 
1. จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ขอใชสิ้ทธิ .................................................................................. หน่วย 
 Amount of the warrants to exercise   (units) 
2. อัตราการใช้สิท ธิ เท่ากับใบสําคัญแสดงสิทธิ  1 หน่วย มี สิท ธิ ซื Zอหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น  ในราคาหุ้นละ 18.00 บาท ห รือราคาการใช้สิท ธิกรณีมีการปรับสิทธิตามเ งื� อนไขการปรับ สิทธิ ที� ก ําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ  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. รวมเป็นเงินที�ตอ้งชาํระในการใชสิ้ทธิซื Zอหุน้สามญั ................................................... บาท (.....................................................................................) และค่าอากร .......................... บาท (.............................................) 

Totaling of payment  (Baht) and stamp duty (Baht) 
4. ขา้พเจา้ขอสง่เงินในการใชสิ้ทธิซื Zอหุน้สามญัดงักลา่วที�สามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นกรุงเทพมหานครภายใน 2 วนัทาํการ เท่านัZน 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 �   แคชเชียรเ์ช็ค / Cashier Cheque  �   ดร๊าฟท ์/ Draft                       �  เงินโอน / Money Transfer    

เลขที�เช็ค / Cheque No. …………………………………………………. วนัที� / Dated ……………………………… ธนาคาร / Bank …………………………………… สาขา / Branch …………………………………… 
 ขีดครอ่มเฉพาะสั�งจ่าย “บริษัท ททีซีแีอล จาํกัด (มหาชน) ”  ประเภทบญัชีออมทรพัย ์ เลขที�บญัชี 925-0-15366-6  ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนอโศกมนตรี 
 Crossed and made payable to “TTCL Public Company Limited”, the saving account number 925-0-15366-6  at the Bangkok Bank, Asokemontri Branch  
5. ขา้พเจา้ไดส้ง่มอบใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซืZอหุน้สามญัและขอรบัทอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) ดงันีZ 
 I/We, hereby, have delivered the warrant certificates and receive the less warrants, which are not exercised (if any) as follows: 
 สง่มอบใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน .................................................. ใบ ตามรายละเอียด ดงันี Z Amount of delivered warrants .................................................. certificate (s) with the following details; 
 เลขที�ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ........................................... จาํนวนหน่วย .............................หน่วย Warrant certificate(s) No. …………………………………….amount ……………………………….…units 
 เลขที�ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ........................................... จาํนวนหน่วย .............................หน่วย Warrant certificate(s) No. …………………………………….amount ……………………………….…units 
 รวมจาํนวนหน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิที�สง่มา .................................................................หน่วย The total number of delivered warrants ………………………………………………………………….units 
 จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ขอรบัทอน (ถา้มี) ...............................................หน่วย Amount of the less warrants which are not exercised (if any) ………………………………………..units 
6. หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัดงักลา่วแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้าํเนินการดงัตอ่ไปนีZ (โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หนึ�ง) 
 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) 
 � ใหอ้อกใบหุน้สามญัที�ไดร้บัจดัสรรไวใ้นชื�อ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื�อผูฝ้าก” และดาํเนินการใหบ้ริษัท ......................................................... สมาชิกผูฝ้ากเลขที� ................................... นาํหุน้นัZนเขา้ฝากไวก้บั   

 บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด เพื�อเขา้บัญชีซืZอขายหลกัทรพัยเ์ลขที� ............................................................ ซึ�งขา้พเจา้มีอยู่กับบริษัทนัZน (ชื�อผูใ้ชสิ้ทธิซื Zอหุน้สามญัตอ้งตรงกบัชื�อบัญชีซืZอขายหลกัทรพัย ์มิฉะนัZนจะ 
 ดาํเนินการออกใบหุน้ในชื�อของผูใ้ชสิ้ทธิซื Zอแทน) 

  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) 

 � ใหอ้อกใบหุน้สามญัที�ไดร้บัจดัสรรไวใ้นชื�อของขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ยินดีที�จะมอบหมายใหบ้ริษัทดาํเนินการใดๆ เพื�อทาํการจดัทาํใบหุน้สามญัและการสง่มอบใบหุน้สามญัใหข้า้พเจา้ภายใน 15 วนัทาํการ นบัจากวนัที�ใชสิ้ทธิซื Zอหุน้ 
  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 
 � ให้ฝากหุ้นสามัญตามจํานวนที�ได้รับการจัดสรรนัZนไว้ในชื�อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ํากัด” และนําหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ํากัด โดยนําเข้าบัญชีของบริษัท 

 ผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที�  600 (การขอถอนเป็นใบหลักทรัพย์ในภายหลัง ผู้ใช้สิทธิซื Zอหุ้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที�บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ํากัด กําหนด) ในการนีZ ผู้ใช้สิทธิซื Zอหุ้นจะต้อง 
 กรอกรายละเอียดเพิ�มเติมใน “แบบสอบถามเพื�อหาข้อบ่งชี Zการเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์น ําหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ ( Issuer Account)” และ “แบบสอบถามสําหรับ 
 ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA Status) เฉพาะนิติบุคคล” ซึ� งสามารถดาวน์โหลดได้ที� เว็บไซต์ของบริษัท (www.ttcl.com) **ทัZงนี Z บริษัทขอสงวนสิทธิไม่น ําฝากหุ้นเข้าบัญชี 600 หากมีข้อบ่งชี Zว่าท่านอาจเป็นบุคคล 
 อเมริกนั โดยจะดาํเนินการออกและจดัสง่ใบหุน้ตามที�อยู่ขา้งตน้ทางไปรษณียล์งทะเบียน** 

  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** 

ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงวา่จะใชสิ้ทธิซื Zอหุน้สามญัจาํนวนดงักลา่ว หรือในจาํนวนที�ท่านจดัให ้และจะไมย่กเลิกการใชสิ้ทธิซื Zอหุน้สามญันีZ แตห่ากขา้พเจา้ไมส่ง่แบบแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิซื Zอหุน้สามญัที�ไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบรอ้ยพรอ้ม 
เช็ค / แคชเชียรเ์ช็ค / ดร๊าฟท ์มาถึงบริษัทภายในกาํหนดระยะเวลาแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิ หรือ เช็ค / แคชเชียรเ์ช็ค / ดร๊าฟท ์ไมผ่า่นการชาํระเงินจากธนาคาร ใหถื้อวา่ขา้พเจา้แสดงเจตนาไมป่ระสงคใ์ชสิ้ทธิการซืZอหุน้ 
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 

 

  ลงชื�อ / Signature ................................................................ ผู้ใช้สิทธิซื Zอหุ้นสามัญ / Warrant holder 
   (…………………………………………………..) 

 

หลักฐานการแจ้งความจาํนงใช้สิทธิจองซื�อหุ้นสามัญ (โปรดกรอกข้อความในส่วนนี�ด้วย) / Receipt for the Notification of Intention to Exercise the Right to purchase ordinary shares (please fill in this portion)  
 
วนัที� / Date …………………………………………………………………       เลขที� / No. ………………………………………………………..…………… 
ขา้พเจา้……………………………………………………………………………. ประสงค์ใช้สิทธิซื Zอหุ้นสามัญของบริษัท ทีที ซีแอล จ ํากัด (มหาชน) ตามใบสําคัญแสดงสิทธิจ ํานวน ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . .. . ..  หุ้น  
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 
ในราคาหุน้ละ 18.00 บาท รวมเป็นเงิน ........................................................บาท (.................................................................................................................................... บาท)  
At the price of Bath 18.00 per share, totaling in the amount of   Baht Baht  
โดยชาํระเงินผา่น / made payable by   �   เช็ค / Cheque �   แคชเชียรเ์ช็ค / Cashier Cheque  �   ดร๊าฟท ์/ Draft                         �  เงินโอน / Money Transfer                                                                                                                               
เลขที�เช็ค / Cheque No. ………………………………………………… วนัที� / Dated …………………………………………………….. ธนาคาร / Bank …………………………………………. สาขา / Branch …………………………………….. 
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ขอรบัทอน (ถา้มี) / Amount of the less warrants which are not exercised (if any)……………………………………………………….. หนว่ย / unit(s) 
 
  เจา้หนา้ที�ผูร้บัมอบอาํนาจ / Authorized Officer ................................................................  

 

   



 

 
 

 

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 

  


