
  

  

 
เลขที� / number………………………………… 

แบบแสดงความจาํนงการใชส้ทิธซิื%อหุน้สามญั ของ บรษิทั เอน็เอฟซ ีจาํกดั (มหาชน) (NFC-W1) 
Form for the notification of the intention to exercise the Rights of Warrants to Purchase Ordinary Shares of NFC Public Company Limited (NFC-W1) 

เรยีน คณะกรรมการบรษิทั เอน็เอฟซ ีจํากดั (มหาชน)                                                                   วนัที�ยื�นความจํานงการใชส้ทิธ.ิ................................................................. 
To the Board of Directors of NFC Public Company Limited                                                                                              Date of notify the intention to exercise the rights 
ขา้พเจา้ (นาย / นาง / นางสาว / นติบิุคคล) ..........................................................................................................วนั/เดอืน/ปีเกดิ ....................................... สญัชาต ิ..............................เพศ ...................... 
I/We (Mr. / Mrs. / Miss / Juristic Person)                                                                                         Date of Birth                                   Nationality                    Gender 
อาชพี .....................................ที�อยู่ เลขที� ...................................ตรอก/ซอย ...........................................ถนน .......................................แขวง/ตําบล ................................เขต/อําเภอ .................................. 
Occupation                        Address number                     Lane/Soi                                      Road                                Sub-district                           District 
จงัหวดั ...................................รหสัไปรษณยี์ ..................................ประเทศ ...........................................หมายเลขโทรศพัท ์.......................................................... 
Province                           Postal Code                             Country                                    Telephone number 
เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษ ี. ........................................................... ประเภทการเสยีภาษ ี                หกัภาษ ี                           ไมห่กัภาษ ี
Tax ID number                                                             Type of Tax Paying             Tax to be withheld           Tax not to be withheld 
     บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย               เลขที�บตัรประจําตวัประชาชน .……………….….…………            บุคคลธรรมดาซึ�งเป็นคนต่างชาต ิ     เลขที�หนงัสอืเดนิทาง / ใบต่างดา้ว………………………… 
     Thai natural person                      Identification card number                                                 Foreign natural person                Passport / Alien card number 
       นิติบุคคลสญัชาติไทย                      เลขทะเบยีนนติบิุคคล .………………………………………           นติบิุคคลซึ�งเป็นคนต่างดา้ว            เลขทะเบยีนนติบิุคลล .……………………………………… 
     Thai juristic person                      Corporate registration number                                            Foreign juristic person                Corporate registration number 
     คสัโตเดยีน                                  เลขทะเบยีนนติบิุคคล .……………………………………… 
     Custodian                                  Corporate registration number 
โปรดแนบหลกัฐานประกอบการใชส้ทิธ ิพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง / Please attach certified true copies of supporting documents for the exercise of rights of the Warrants 
ในฐานะผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื%อหุน้สามญัของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจํากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขา้พเจา้มคีวามประสงคจ์ะใชส้ทิธซิื%อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ตามรายละเอยีดต่อไปนี% 
being a Warrant Holder of NFC Public Company Limited (the “Company”), I/We hereby intend to exercise the rights to purchase the Company’s ordinary shares as stated below: 

จํานวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ
ที�ขอใชส้ทิธ ิ(หน่วย) 

Number of Warrants 
to be exercised (Unit) 

อตัราการใชส้ทิธ ิ
(วอแรนท ์: หุน้) 
Exercise Ratio 

(Warrant : Share) 

จํานวนหุน้สามญัที�ไดจ้ากการใชส้ทิธ ิ(หุน้) 
Number of ordinary shares derived From 

the exercise of Warrants (Shares) 

ราคาการใชส้ทิธซิื%อหุน้สามญั 
(บาท/หุน้) 

Exercise Price 
(Baht per share) 

รวมเป็นเงนิที�ตอ้งชาํระสาํหรบัหุน้สามญั (บาท) 
Total payment of the ordinary shares (Baht) 

 1 : 1.00255  6.48350  
พรอ้มนี% ขา้พเจา้ขอสง่เงนิคา่ซื%อหุน้สามญัดงักลา่ว ที�ธนาคารสามารถเรยีกเกบ็เงนิในเขตกรงุเทพมหานครภายใน v วนัทาํการเทา่นั %น ชาํระโดย 
I/We herewith submit the payment to purchase such ordinary shares that can be called for collection in Bangkok within 1 business day only which paid by 
        เชค็ Cheque              แคชเชียร์เชค็ Cashier Cheque               ดร๊าฟท/ตั zวแลกเงนิธนาคาร Bank Draft / Bill of Exchange          เงินโอน Money Transfer 
เลขที�เชค็ / Cheque Number .......................................... ลงวนัที� / Dated.................................... ธนาคาร / Bank ................................................. สาขา / Branch.......................................... 
สั �งจ่าย “บรษิทั เอน็เอฟซ ีจํากดั (มหาชน)” ประเภทบญัชอีอมทรพัย์ เลขที� v{|-}-~�v�v-� ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน) สาขาบางนา 
Payable to “NFC PUBLIC COMPANY LIMIED”, the saving account at the Bangkok Bank PCL., Bang Na Branch, account number 130-7-42121-2 
ขา้พเจา้ไดส้ง่มอบใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ/ ใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิและขอรบัทอนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ(ถา้ม)ี ดงันี% 
I/We hereby deliver the Warrant Certificate(s) / Warrant Substitute and request for the return of the remaining Warrants, which are not exercised (if any) as follows: 
          ส่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิ จํานวน ......................ใบ ตามรายละเอยีด ดงันี%                                      Amount of delivered Warrants …………… certificate(s) with the following details: 
        เลขที�ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ........................................... จํานวนหน่วย ................................หน่วย           Warrant Certificate(s) number …………………………. amount ……………….. units 
        เลขที�ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ........................................... จํานวนหน่วย ................................หน่วย           Warrant Certificate(s) number …………………………. amount ……………….. units 
          รวมจํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�สง่มา .......................................................................หน่วย              Total number of delivered Warrants ……..………………………………………. units 
        จํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�ขอรบัทอน (ถา้ม)ี.................................................................หน่วย             Amount of the remaining Warrants which are not exercised (if any) …..….…. units 
           ใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิเลขที� ………………………. จํานวน ..................................หน่วย              Warrant Substitute number ……………….……………. amount ……………….. units 
เมื�อขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัดงักลา่ว ขา้พเจา้ตกลงใหบ้รษิทั ฯ ดําเนนิการสง่มอบหุน้ ดงันี% (โปรดเลอืกขอ้ใดขอ้หนึ�ง) 
Upon being allocated the ordinary shares, I / We agree that the Company shall deliver the shares as follow (Please choose one only) : 
           ใหอ้อกใบหุน้สาํหรบัหุน้ที�ไดร้บัการจดัสรรในนามของ “บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื�อผูฝ้าก” และดําเนนิการใหบ้รษิทั..................................................................... 
        สมาชกิผูฝ้ากเลขที� ……..……….…... (ระบุชื�อใดชื�อหนึ�งตามรายชื�อที�ปรากฏดา้นหลงัแบบฟอรม์นี%) นําหุน้นั %นเขา้ฝากไวก้บั “บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื�อผูฝ้าก” 
        เพื�อเขา้บญัชซีื%อขายหุน้ชื�อ ……………………….……………………….. เลขที� ……………………….……………………….. ซึ�งขา้พเจา้มอียูก่บับรษิทันั %น 
        Issue a certificate for the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. for depositors” and proceed for ………………………………………………. 
        Participant number ……..……….…. (specify one of the companies listed on the back of this form), to deposit the said shares with the “Thailand Securities Depository Co., Ltd. 
        for depositors” for my / our share trading account name ……………………….……………………….. number ……………………….……………………….., maintained at such company. 
        ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจํานวนที�ไดร้บัการจดัสรรนั %นไวใ้นชื�อ “บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั” และนําหุน้เขา้ฝากไวก้บั บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั โดยนําเขา้บญัชี

ของบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขที� 600 เพื�อขา้พเจา้ (กรณเีลอืกรบัหุน้เขา้บญัช ี600 ในชอ่งนี% กรุณากรอก “เอกสารเพิ�มเตมิประกอบการจองหลกัทรพัย์เฉพาะผูท้ ี�ประสงคจ์ะนําหลกัทรพัย์ฝากเขา้บญัชี
บรษิทั ผูอ้อกหลกัทรพัย์ (Issuer Account) เทา่นั %น” เพื�อนําสง่ใหแ้กบ่รษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั ดว้ย ในกรณไีมจ่ดัทาํเอกสารตามที� บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
กาํหนด จะดําเนนิการออกเป็นใบหุน้แทน) 

        Deposit a certificate for the allotted ordinary shares in the name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.” and deposit such certificate of the allotted share with the Thailand Securities 
Depository Co., Ltd. under Issuer Account for my/our name account number 600 (if selecting account number 600, please also fill in the “additional supporting documents for the subscription of 
securities for those who wish to deposit the securities into the Issuer Account), to be delivered to the Thailand Securities Depository Co., Ltd.  If the documents required by the Thailand 
Securities Depository Co., Ltd. have not been submitted, a share certificate will be issued. 

          ใหอ้อกใบหุน้สาํหรบัหุน้ที�ไดร้บัการจดัสรรในนามของขา้พเจา้และสง่ใบหุน้ใหแ้กข่า้พเจา้ทางไปรษณยี์ โดยขา้พเจา้อาจไดร้บัใบหุน้ภายหลงัจากที�ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยรบัหุน้เพิ�มทุนดงักลา่ว 
        เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน และอนุญาตใหท้ําการซื%อขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทยแลว้ 
        Issue a certificate for the allotted shares in my / our name and deliver it to me / us by mail whereby, I / we may obtain the share certificate after the Stock Exchange of Thailand has 
        approved the listing of the said newly issued shares and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand. 
ขา้พเจา้ตกลงยนืยนัวา่จะไมเ่พกิถอนการใชส้ทิธซิื%อหุน้สามญั หากขา้พเจา้ไมส่ง่ใบแจง้ความจํานงการใชส้ทิธซิื%อหุน้สามญัที�ไดก้รอกรายละเอยีดครบถว้นเรยีบรอ้ย พรอ้มดว้ย เชค็, แคชเชยีรเ์ชค็, 
ดร๊าฟท/์ตั zวแลกเงนิธนาคาร มาถงึบรษิทัฯ ภายในกาํหนดระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใชส้ทิธ ิหรอืหาก เชค็, แคชเชยีรเ์ชค็, ดร๊าฟท/์ตั zวแลกเงนิธนาคาร ที�ส ั �งจ่ายไมผ่า่นการเรยีกเกบ็ ใหถ้อืวา่การแจง้ 
ความจํานงในการใชส้ทิธสิ ิ%นสภาพลงโดยไมม่กีารใชส้ทิธ ิ
I/We hereby confirm that this exercise of rights to purchase ordinary shares is irrevocable. If I/we do not return this duly completed Form for the notification of the intention to exercise the Rights of 
Warrants to Purchase Ordinary Shares, with payment (Cheque, Cashier Cheque, Bank Draft / Bill of Exchange) to the Company within the period for the notification of the intention to exercise the 
Warrants, or the Cheque, Cashier Cheque, Bank Draft / Bill of Exchange has not been honored, it shall deem that the notification of the intention to exercise the Warrant is nullified without being 
exercised. 
                                                                                                                                ลงชื�อ/Signed…………………………………………………………..ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ/ Warrant Holder 
                                                                                                                                                 (                                                                    ) 



  

  

หลกัฐานการรบัแบบแสดงความจาํนงการใชส้ทิธซิื%อหุน้สามญั ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจาํกดั (มหาชน) (NFC-W1) (ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธโิปรดกรอกขอ้ความในส่วนนี%ดว้ย)  
RECEIPT OF FORM FOR THE NOTIFICATION OF THE INTENTION TO EXERCISE THE RIGHTS OF NFC-W1 (WARRANT HOLDER PLEASES ALSO FILL IN THIS PORTION) 

 
วนัที� / Date …………………………………………………………………………..                                                                                   เลขที� / Number……………………………………………………. 
บรษิทั เอน็เอฟซ ีจาํกดั (มหาชน) ไดร้บัเงนิจาก (ชื�อตามแบบแสดงความจาํนง)  ………………………………………………………….............................. เพื�อซื%อหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั เอน็เอฟซ ีจาํกดั (มหาชน) NFC-W1 
NFC Public Company Limited has received money from (Name of warrant holder)                                              to purchase the ordinary shares of NFC Public Company Limited under Warrants “NFC-W1” 
จํานวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

ที�ขอใชส้ทิธ ิ(หน่วย) 
Number of Warrants 
to be exercised (Unit) 

อตัราการใชส้ทิธ ิ
(วอแรนท ์: หุน้) 
Exercise Ratio 

(Warrant : Share) 

จํานวนหุน้สามญัที�ไดจ้ากการใชส้ทิธ ิ(หุน้) 
Number of ordinary shares derived From 

the exercise of Warrants (Shares) 

ราคาการใชส้ทิธซิื%อหุน้สามญั 
(บาท/หุน้) 

Exercise Price 
(Baht per share) 

รวมเป็นเงนิที�ตอ้งชาํระสาํหรบัหุน้สามญั (บาท) 
Total payment of the ordinary shares (Baht) 

 1 : 1.00255  6.48350 
 
 

          เชค็ Cheque                            แคชเชยีรเ์ชค็ Cashier Cheque                 ดร๊าฟท/์ตั zวแลกเงนิธนาคาร Bank Draft / Bill of Exchange                      เงนิโอน Money Transfer 
          เลขที�เชค็ / Cheque Number .......................................... ลงวนัที� / Dated.................................... ธนาคาร / Bank ................................................. สาขา / Branch.......................................... 
     ออกใบหุน้ในนาม บ.ศนูยร์บัฝากฯ เพื�อ /Issue the share certificate in the name of TSD for    สมาชกิผูฝ้ากเลขที� / Participant number.....................บญัชซีื%อขายหลกัทรพัยเ์ลขที� / Securities trading account No………….....………. 
     ออกใบหุน้ในนามผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ/ Issue the share certificate in the name of warrant holder 

 
เจา้หน้าที�ผูร้บัมอบอาํนาจ / Authorized Officer ………………………………………………………. 

 
  



  

  

ผ ู้ฝากเลขที 
Participant No. 

ชือบริษทั 
Company Name 

ผ ู้ฝากเลขที 
Participant No. 

ชือบริษทั 
Company Name 

BROKER 
002 บรษิทัหลกัทรพัยท์สิโก ้จาํกดั   

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 
030 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล จาํกดั (มหาชน) 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
003 บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี� กรุ๊ป จาํกดั  (มหาชน) 

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  
032 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จาํกดั   

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
004 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั   

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
034 บรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
005 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
038 บรษิทัหลกัทรพัย ์เออซี ีจาํกดั (มหาชน) 

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
006 บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั  (มหาชน) 

PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
048 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอร่า จาํกดั (มหาชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
007 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
050 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จาํกดั 

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 
008 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี พลสั จาํกดั  

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 
051 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จาํกดั 

SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 
010 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรร์ลิ ลนิช ์(ประเทศไทย) จาํกดั  

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED  
200 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD. 
011 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
211 บรษิทัหลกัทรพัย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จาํกดั 

UBS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
013 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
213 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท ์จาํกดั 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 
014 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จาํกดั (มหาชน)  

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
224 บรษิทัหลกัทรพัยบ์วัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
015 บรษิทัหลกัทรพัย ์แอพเพลิ เวลธ ์จาํกดั 

APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED  
225 บรษิทัหลกัทรพัยซ์ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั  

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
016 บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต จาํกดั  (มหาชน)  

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
229 บรษิทัหลกัทรพัย ์เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จาํกดั  

JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
019 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคเคเทรด จาํกดั 

KKTRADE SECURITIES COMPANY LIMITED 
230 บรษิทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จาํกดั 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 
022 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีิตี% จาํกดั 

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 
244 บรษิทัหลกัทรพัย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
023 บรษิทัหลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จาํกดั 

SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 
247 บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ  (ประเทศไทย) จาํกดั 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
026 บรษิทัหลกัทรพัยย์โูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)      

UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
248 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก ้จาํกดั 

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 
027 บรษิทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบ ีโอเอสเค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
924 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
029 บรษิทัหลกัทรพัยก์รงุศร ีจาํกดั (มหาชน) 

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
  

SUB-BROKER 
236 ธนาคาร ทสิโก ้จาํกดั (มหาชน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
243 บรษิทัหลกัทรพัย ์เพื�อธุรกจิหลกัทรพัย ์จาํกดั (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
242 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซติี%คอรป์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
245 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
CUSTODIAN 

301 ธนาคารซติี%แบงก ์เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES)  
CITIBANK, N.A.-CUSTODY SERVICES 

329 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

330 ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮแ้บงกิ%งคอรป์อเรชั �น จาํกดั (เพื�อตราสารหนี%) 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.-BOND 

303 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) – ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 

334 บรษิทัหลกัทรพัย ์เพื�อธุรกจิหลกัทรพัย ์จาํกดั (มหาชน) (คสัโตเดี%ยน) 
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮ ้แบงกิ%ง คอรป์อเรชั �น จาํกดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK. 

336 ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

337 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

339 ธนาคาร ทสิโก ้จาํกดั (มหาชน) (เพื�อรบัฝากทรพัยส์นิ) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

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

340 ธนาคาร เจพมีอรแ์กน เชส (เพื�อคา้ตราสารหนี%) 
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PLC. 

343 ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจ ีสาขากรุงเทพฯ - เพื�อรบัฝากทรพัยส์นิ  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH-CUSTODY 
SERVICES 

345 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

326 ธนาคาร เดอะรอยลัแบงกอ๊์อฟสกอตแลนด ์เอน็.ว.ี สาขากรุงเทพฯ 
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH 

425 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) (เพื�อลกูคา้) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

328 ธนาคารกรุงศรอียธุยา จาํกดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

 


