
 

เลขท่ี/No…………………………………………….. 

แบบแสดงความจาํนงการใช้สิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัของ บริษัท อ ีฟอร์ แอล เอม จาํกดั (มหาชน) (EFORL-W3) 

Subscription Form to Exercise The Right to Purchase Ordinary Shares of E for L Aim Public Company Limited (EFORL-W3) 

 

วนัท่ียืน่ความจาํนงการใชสิ้ทธิ / Date to notify the intention to exercise…………………………………………………… ทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ / Warrant holder registration No………………………………………………………………………………………….                         

ขอ้มลูผูใ้ชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัของบริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จาํกดั (มหาชน) โปรดกรอกขอ้ความในช่องดา้นล่างน้ีใหค้รบถว้น ชดัเจน ตวับรรจง 

เรียน     คณะกรรมการ บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”)  

To        Board of Directors of E for L Aim Public Company Limited (“the Company”) 

ขา้พเจา้ / I/ We               นาย /Mr.          นาง/Mrs.           นางสาว/Miss          นิติบุคคล/Company ………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................ 

ท่ีอยู ่/ Address No. …………………………………………………………………………………………………………………….............................…………รหสัไปรษณีย ์/ Postal Code…………………………โทรศพัท ์/ Telephone…………….…………………………… 

วนั/เดือน/ปีเกิด / Date of Birth ……………………………………… เพศ / Sex ………………………..  สญัชาติ / Nationality ………………………… อาชีพ / Occupation …………………………….. เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี / Tax ID No. …………………………………… 

โปรดระบุประเภทผูจ้องซ้ือหุน้                       บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย / Thai Individual                                             เลขท่ีบตัรประชาชน / Identification No. ………………………………………………….. 

Please specify type of subscribers                  บุคคลต่างดา้ว / Foreign Nationality                                                          หนงัสือเดินทาง/ใบต่างดา้ว / Passport No. .……………………………………………….. 

                                                                        นิติบุคคลในประเทศ / Thai Juristic Person                                               เลขทะเบียนนิติบุคคล / Company Registration No. ………………………………………. 

                                                                        นิติบุคคลต่างประเทศ / Foreign Juristic Person                                        เลขทะเบียนนิติบุคคล / Company Registration No. ………………………………………. 

ในฐานะผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ขา้พเจา้มีความประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัของ บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จาํกดั (มหาชน) ตามรายละเอียดต่อไปน้ี 

Being the warrant holder, I hereby intend to exercise the right to purchase the ordinary shares of E for L Aim Public Company Limited as follows: 

1. จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิ / Amount of the warrants to be exercised ……………………………………………………………… หน่วย / Units 

2. จาํนวนหุน้สามญัท่ีไดจ้ากการขอใชสิ้ทธิ / Amount of the ordinary share received from the exercise of the warrants …………………………………………………………………….. หุน้ / Shares 

     อตัราการใชสิ้ทธิเท่ากบั ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุน้สามญั 1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 0.60 บาท / The exercise ratio is warrant 1 unit : ordinary share 1 share with the exercise price of Baht 0.60 per share. 

3. รวมเป็นเงินท่ีตอ้งชาํระในการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั / Total payment for shares subscription …………………………………………..…………….. บาท / Baht (………………………………………………………………………………………………………….) 

4. ขา้พเจา้ไดช้าํระเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัดงักล่าวโดย / I herewith make the payment for share subscription by                เงินสด / Cash                  เช็ค/แคชเชียร์เช็ค / Cheque / Cashier Cheq                      ดร๊าฟท ์/ Draft 

    สัง่จ่าย “บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม เพ่ือ EFORL-W3” / payable to “E for L Aim Pcl. for EFORL-W3” 

    ลงวนัท่ี / Date ……….…………………………………….. เลขท่ีเช็ค / Cheque No. ………………………………………. ธนาคาร / Bank ……………………………………………… สาขา / Branch …………………………………………………………………….. 

   (โดยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็คจะตอ้งสามารถเรียกเก็บไดใ้นกรุงเทพมหานคร ภายในวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2560 เท่านั้น) 

   (for Cheque or Cashier Cheque or Draft must be cleared at a clearing house in Bangkok within December 20, 2017) 

             โอนเขา้บญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนั ช่ือบญัชี “บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม เพ่ือ EFORL-W3”  เลขท่ีบญัชี 025-2-83192-4 ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สาขา สะพานกรุงธน พร้อมแนบสาํเนา Slip การโอนเงินมาพร้อมน้ีดว้ย 

              Transfer to current account name “E for L Aim Pcl. for EFORL-W3”, Account number 025-2-83192-4, Kasikorn bank Pcl., Saphan Krung Thon branch with a copy of pay-in slip enclosed. 

5. ขา้พเจา้ไดส่้งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิและขอรับทอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) ดงัน้ี / I have delivered the warrant certificates and request to receive the part of warrants that are not exercised back (if any) 

    ส่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน / Amount of delivered warrants ……………………………………… ใบ / certificate (s) ตามรายละเอียด ดงัน้ี / with the following details 

    เลขท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิ / Warrant Certificate (s) No. ………………………………………………........ จาํนวน / Amount ………………………………………………….. หน่วย / Units 

    จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถา้มี) / Amount of unexercised warrants to be returned (if any) ………………………………………………………….... หน่วย / Units 

6. หากขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี (เลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 

    When I am allotted the abovementioned ordinary shares, I hereby agree to either one of the following acts (Subscriber must choose one) 

    ใหอ้อกหุน้สามญัตามจาํนวนท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือผูฝ้าก” และดาํเนินการให ้บริษทั ............................................................................................................ สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี .............................................. 

     นาํหุน้นั้นเขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์เลขท่ี .............................................ช่ือ ……….………………….…………………………….………………….. 

    (ช่ือผูจ้องซ้ือตอ้งเป็นช่ือเดียวกนักบัช่ือบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ท่านั้น)  

     / Issue the ordinary shares 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 those ordinary shares with Thailand Securities Depository Co., Ltd. by regulations of SET for securities account No. ............................................................................................Name …………………………………………………………………………… 

     (the name that is specified on the ordinary shares will be the same name as a name appearing in the subscription form.)   

    ใหอ้อกหุน้สามญัตามจาํนวนท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั” และนาํหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั โดยนาํเขา้บญัชีของบริษทัท่ี ออกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือขา้พเจา้  

    (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพยใ์นภายหลงัผูจ้องซ้ือหุน้จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ี บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั กาํหนด / 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) 

             ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจาํนวนท่ีไดรั้บจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือของขา้พเจา้และจดัส่งใบหุน้ใหข้า้พเจา้ตามช่ือท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นทะเบียนผูถื้อหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยขา้พเจา้ยนิดีมอบหมายใหบ้ริษทัดาํเนินการใดๆ เพ่ือทาํใหก้ารจดัทาํใบหุน้และส่งมอบใบหุน้ใหแ้ก่  

              ขา้พเจา้ภายใน 15 วนัทาํการ นบัจากวนัปิดการจองซ้ือหุน้ / 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 closing date of the subscription period. 

  

ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงว่าจะซ้ือหุน้สามญัจาํนวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการท่ีไดแ้สดงไวข้า้งตน้น้ี แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งแบบแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ท่ีไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบร้อย พร้อมชาํระเงินค่าจองซ้ือหุ้นมายงับริษทัฯ 

ภายในระยะเวลาการแจง้ความจาํนงใชสิ้ทธิ หรือ เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟ ไม่ผา่นการเรียกเก็บเงินจากธนาคาร ใหถื้อว่าขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคใ์ชสิ้ทธิการจองซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ  

I/We hereby undertake and agree to purchase the above number of ordinary shares and agree not to revoke my shares subscription. If I/we do not deliver the subscription form, which has been completely filled in, with the payment to the Company within the notification 

period or cheque / cashier cheque / draft is rejected by the bank, I/we shall be deem to have not intend to exercise the warrants. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    ลงช่ือ………..............................................................................ผูจ้องซ้ือหุน้สามญั / Subscriber of shares 

                                                                                                                                                                                                                                                                            (………..............................................................................) 

หลกัฐานการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัของบริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จาํกดั (มหาชน) (บริษทัฯ) (ผูจ้องซ้ือ โปรดกรอกขอ้ความในส่วนน้ีดว้ย) 

วนัท่ียืน่ความจาํนงการใชสิ้ทธิ / Date to notify the intention to exercise…………………………………………………...............................…                                                                                                     เลขท่ี / No. …………………………………………………………. 

บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บเงินจาก / E for L Aim Public Company Limited has received payment from ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………… 

เพ่ือจองซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษทั / For a subscription of the ordinary shares of the Company. 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีไดจ้ากการขอใชสิ้ทธิ / Number of ordinary shares received from the exercise of right  …………………………….….……….……………….. หุน้ / Share รวมเป็นเงิน / total amount of ………….…………..………..…………………………  บาท /Baht 

โดยชาํระเป็น / The payment is made by                เงินสด / Cash                  เช็ค/แคชเชียร์เช็ค / Cheque / Cashier Cheq                      ดร๊าฟท ์/ Draft 

ลงวนัท่ี / Date ……….…………………………………….. เลขท่ีเช็ค / Cheque No. …………………..……………………. ธนาคาร / Bank ……………………….………………………… สาขา / Branch …………………………………………………………………….. 

         เงินโอน / Pay-in          

  ลงวนัท่ี / Date …………….…………………………….……..  ธนาคาร / Bank ………………………..…………..……………………….  สาขาท่ีโอน / Branch …………………………………………………………………………………………………………………. 

โดยหากผูจ้องซ้ือไดรั้บการจดัสรรหุน้ใหด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี / If the subscriber receives the allocation of the aforesaid shares, the subscriber requests as follow : 

        ออกใบหุน้ในนาม “บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือผูฝ้าก” เลขท่ีสมาชิกผูฝ้าก  ....................................................................................... บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ลขท่ี   ................................................................................................................ 

        / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor” Participant number ............................................................................ Securities trading account number. ........................................................................................ 

        ออกใบหุน้ในนาม “บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั” โดยนาํเขา้บญัชีของผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือผูจ้องซ้ือ / 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 

        ออกใบหุน้ในนามผูจ้องซ้ือ ภายใน 15 วนัทาํการนบัแต่ปิดการจองซ้ือหุน้ / Issue a share certificate in the name of subscriber within 15 business days from the subscription closing date 

 

 

 

เจา้หนา้ท่ีผูรั้บมอบอาํนาจ / Authorized Officer  ……….............................................................................. 
 

 



BROKER 

ผู้ฝากเลขที่
Participant No. 

ช่ือบริษทั 
Company Name 

ผู้ฝากเลขที ่
Participant No. 

ช่ือบริษทั 
Company Name 

002 บริษทัหลกัทรัพยทิ์สโก ้จาํกดั  

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

032 บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

003 บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

034 บริษทัหลกัทรัพยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั 

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

038 บริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน)  

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บริษทัหลกัทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จาํกดั (มหาชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน)  

PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

050 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเอสแอล จาํกดั 

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั 

CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

051 บริษทัหลกัทรัพย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จาํกดั 

SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

008 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย พลสั จาํกดั (มหาชน) 

ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

052 บริษทัหลกัทรัพย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จาํกดั 

GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

010 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ริล ลินช ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

200 บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 บริษทัหลกัทรัพย ์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั  

ASIA WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

014 บริษทัหลกัทรัพย ์โนมรูะ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์  จาํกดั (มหาชน) 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED 

015 บริษทัหลกัทรัพย ์แอพเพิล เวลธ ์จาํกดั 

APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

224 บริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บริษทัหลกัทรัพยธ์นชาต จาํกดั (มหาชน) 

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

225 บริษทัหลกัทรัพยซี์ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั 

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

229 บริษทัหลกัทรัพย ์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จาํกดั 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิต้ี จาํกดั 

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบลก็ จาํกดั 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 

 

บริษทัหลกัทรัพยไ์ทยพาณิชย ์จาํกดั 

SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

244 บริษทัหลกัทรัพย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บริษทัหลกัทรัพยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

247 บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บริษทัหลกัทรัพย ์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บริษทัหลกัทรัพยก์รุงศรี จาํกดั (มหาชน) 

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

SUB-BROKER 

236 ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 บริษทัหลกัทรัพย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษทัหลกัทรัพย ์ซิตีคอ้ร์ป (ประเทศไทย) จาํกดั 

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 

301 ธนาคารซิต้ีแบงก ์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 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (เพ่ือตราสารหน้ี) 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) - ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น  

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY  

334 บริษทัหลกัทรัพย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) (คสัโตเด้ียน) 

TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ ้แบงก้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. 

336  ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.  

337 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

339 ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพยสิ์น) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพ่ือคา้ตราสารหน้ี) 

JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน)  

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

343 ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 

320 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพ่ือรับฝากทรัพยสิ์น 

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH  - CUSTODY SERVICES 

345 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)  

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)  

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

425 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) (เพ่ือลกูคา้) 

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

 


