
 
 เลขทีแ่บบแจง้ความจ านง / Intention notification number ………………………………………… 

แบบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของ บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน)  “III-W1  คร้ังที่ 1 (การใช้สิทธิคร้ังที่ 5)” 
Form of notice to exercise the Warrants of Triple i Logistics Public Company Limited “III-W1 No.1 ( Exercise Period No. 5)” 

เรียน   คณะกรรมการบริษทั บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                     วนัที่ยื่นความจ านงการใชสิ้ทธิ ……………………………………………………… 
To      The Board of Directors of Triple i Logistics Public Company Limited                                                                                                                  Date to notify the intention to exercise 

              ขา้พเจา้ (นาย / นาง / นางสาว / นิติบคุคล) .............................................................................................................................  วนั/เดือน/ปีเกิด ........................................................................ สัญชาติ ................................ เพศ ......................................  
              I/We (Mr. / Mrs. / Miss / Juristic Person)                                                                                                                                Date of Birth                                                                             Nationality                            Gender                   
              อาชีพ .........................................................ที่อยู่เลขที่ ................................ ตรอก/ซอย ........................................... ถนน........................................  แขวง/ต าบล ......................................... เขต/อ าเภอ ..........................................................................  
              Occupation                                                 Address number                        Lane/Soi                                                Road                                          Sub-district                                           District                                           
              จงัหวดั ...................................................... รหัสไปรษณีย ์................................................. ประเทศ .......................................................................... หมายเลขโทรศพัท.์..........................................................................................................................  
              Province                                                     Postal Code                                                      Country                                                                            Telephone number                                                            

                           □ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย   เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน .……………………….……….……………        □ บุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว   เลขที่หนงัสือเดินทาง / ใบต่างดา้ว ………………………… 
                                     Thai individual person             Identification card number                                                                                               Foreign individual person        Passport number 
                           □ นิติบุคคลสัญชาติไทย           เลขทะเบียนนิติบุคคล .………………………………………………………       □ นิติบุคคลซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว           เลขทะเบียนนิติบคุคล .…………………………………..… 
                                    Thai juristic person              Corporate registration number                                                                                         Foreign juristic person                  Corporate registration number 

โปรดแนบหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง / Please attach a certified true copy of supporting documents for the exercise of the Warrants 
ในฐานะผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)  (“บริษทัฯ”) ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ตามรายละเอียดต่อไปน้ี 

being a Warrant Holder of Triple i Logistics Public Company Limited (the “Company”), I/We hereby intend to exercise the rights to purchase the Company’s ordinary shares as stated below: 

จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิ (หน่วย) 
Number of Warrants to be exercised (Unit) 

อัตราการใช้สิทธิ (วอแรนท์ : หุ้น) 
Exercise Ratio (Warrant : Share) 

จ านวนหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธิ (หุ้น) 
Number of ordinary shares derived 

From the exercise of Warrants (Shares) 

ราคาใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ 
(บาท/หุ้น) 

Exercise Price  
(Baht per share) 

รวมเป็นเงินที่ต้องช าระในการจองซ้ือหุ้นสามัญ (บาท) 
Totaling of payment of the subscribed shares (Baht) 

 1 : 1  6.00  

             พร้อมน้ี ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าว ที่ธนาคารสามารถเรียกเก็บเงนิในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัท าการ ช าระโดย 
              I/We herewith submit the payment to purchase such ordinary shares that can be collected in Bangkok within 1 Business day which paid by 
                         □ เช็คบุคคล Cheque                      □ แคชเชียร์เช็ค Cashier’s Cheque                   □ ดร๊าฟท ์Bank Draft                  □ เงนิโอน Money Transfer 
                         เลขที่เช็ค / Cheque Number .......................................... ลงวนัที่ / Dated....................................... ธนาคาร / Bank ................................................. สาขา / Branch..................................................... 
                        ส่ังจ่าย “บริษทัหลกัทรัพย ์ดาโอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เพ่ือจองซ้ือหุ้น ” บญัชีเลขที่ 049-3-14389-9 ประเภทบญัชี กระแสรายวนั ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั )มหาชน(  สาขา ถนนวิทยุ 
                         Payable to “Daol Securities (Thailand) Public Company Limited for Share Subscription”, Account number 049-3-14389-9, Current account, Siam Commercial Bank Plc., Wireless Road Branch. 
             ขา้พเจา้ไดส่้งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิ / ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ และขอรับทอนใบส าคญัแสดงสิทธิ (ถา้ม)ี ดงัน้ี 
             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: 
                         □ ส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิ จ านวน .....................................................................ใบ ตามรายละเอียดดงัน้ี            Amount of delivered Warrants ………………………………..…… certificate(s) with the following details: 
                                  เลขที่ใบส าคญัแสดงสิทธิ ................................................ จ านวนหน่วย ..............................................หน่วย       Warrant Certificate(s) number ………………………………. amount ……………..…………….. units 
                                  เลขที่ใบส าคญัแสดงสิทธิ ................................................ จ านวนหน่วย ..............................................หน่วย       Warrant Certificate(s) number ………………………………. amount ……………….…….....….. units 
                                  รวมจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธทิี่ส่งมา ................................................................................................หน่วย        Total number of delivered Warrants ……..………………………………..……….…......….…. units 
                                  จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถา้มี) ....................................................................................หน่วย        Amount of the remaining Warrants which are not exercised (if any) …......……........................…. units 
                        □ ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ เลขที ่…………………………. จ านวน ..................................................หน่วย        Warrant Substitute number ……………….…………………. amount …………...….………..….. units 
              เมื่อขา้พเจา้ไดร้ับการจดัสรรหุ้นสามญัดงักล่าว ขา้พเจา้ตกลงให้บริษทัฯ ด าเนินการส่งมอบหุ้น ดงัน้ี (โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) : 
              Upon being allocated the subscribed shares, I / We agree that the Company shall deliver the shares as follow (Please choose one only) : 
                         □ ให้ออกใบหุ้นส าหรับหุ้นที่ไดร้ับการจดัสรรในนามของ “บริษทั ศนูยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการให้บริษทั............................................................................ 
                                   สมาชิกผูฝ้ากเลขที่ ……..……….…... (ระบุช่ือใดช่ือหน่ึงตามรายช่ือท่ีปรากฏดา้นหลงัแบบฟอร์มน้ี) น าหุ้นนั้นเขา้ฝากไวก้บั “บริษทั ศนูยร์ับฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” 
                                   เพ่ือเขา้บญัชีซ้ือขายหุ้นเลขท่ี ……………………….………………………………………………..……..  ซ่ึงขา้พเจา้มีอยู่กบับริษทันั้น 
                                   Issue a certificate for the allotted shares in the name of  “the 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 number ……………………….……………………….., maintained at such company. 
                         □ ให้ออกใบหุ้นส าหรับหุ้นที่ไดร้ับการจดัสรรในนามของขา้พเจา้และส่งใบหุ้นให้แก่ขา้พเจา้ทางไปรษณีย ์โดยขา้พเจา้อาจไดร้ับใบหุ้นภายหลงัจากท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรับหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรัพย ์ 
                                   จดทะเบียน และอนุญาตให้ท าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 
                                   Issue a certificate for the allotted shares in my / our name and deliver it to me by mail / us whereby, I / We may obtain the share certificate after the Stock Exchange of Thailand has approved the listing of the said new  
                                   shares and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand. 
              ขา้พเจา้ตกลงยนืยนัว่าจะไม่เพิกถอนการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั และหากขา้พเจา้ไม่ส่งใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบร้อย พร้อมดว้ย เช็คบคุคล แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท ์มาถึงบริษทัฯ ภายในก าหนด
ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ หรือหาก เช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท ์ท่ีส่ังจ่ายไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถือว่าการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ 
              I/We hereby confirm that this subscription is irrevocable. If I/We do not return this duly completed Form of notice to exercise the Warrants, with payment (Cheque, Cashier’s Cheque or Bank Draft) to the Company within the period for the 
notification of the intention to exercise the Warrants or the Cheque, Cashier’s Cheque or Bank Draft has not been honored, it shall deem that the notification of the intention to exercise the Warrant is nullified without being exercised. 

ลงช่ือ/Signed ..................................................................................... ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ / Warrant Holder 
                                                                                                                                                                                                                                                   (                                                                                             ) 

หลกัฐานการรบัแบบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิของ III-W1 ครัง้ท่ี 1 (การใช้สิทธิครัง้ท่ี 5) (ผู้จองซ้ือโปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย) 
SUBSCRIPTION RECEIPT for III-W1 No.1 ( Exercise Period No. 5) (SUBSCRIBER PLEASES ALSO FILL IN THIS PORTION) 

วนัที่ / Date …………………………………………….. เลขที่ใบจอง / Intention notification Number ……………………………………………... 
บริษทั ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)  ไดร้ับเงินจาก (ช่ือตามแบบแจง้ความจ านง) ……………………………………………………………...…..…. เพื่อใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ III-W1 
Triple i Logistics Public Company Limited has received money from (Name as specified in notification form)………………………………….  to purchase the ordinary shares of Triple i Logistics Public Company Limited under Warrants “III-W1” 

จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิ (หน่วย) 
Number of Warrants to be exercised (Unit) 

อัตราการใช้สิทธิ (วอแรนท์ : หุ้น) 
Exercise Ratio (Warrant : Share) 

จ านวนหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธิ (หุ้น) 
Number of ordinary shares derived 

From the exercise of Warrants (Shares) 

ราคาใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น) 
Exercise Price (Baht per share) 

รวมเป็นเงินที่ต้องช าระในการจองซ้ือหุ้นสามัญ (บาท) 
Totaling of payment of the exercised shares (Baht) 

 1 : 1  6.00  

             □ เช็ค Cheque                  □ แคชเชียร์เชค็ Cashier Cheque                 □ ดร๊าฟท ์Bank Draft                 □ เงินโอน Money Transfer 
               เลขที่เช็ค / Cheque Number ..................................................... ลงวนัที่ / Dated................................................... ธนาคาร / Bank ................................................................ สาขา / Branch............................................................................................. 
□ ออกใบหุ้นในนามบริษทัศูนยร์ับฝากฯ เพื่อ /Issue the share certificate in the name of TSD for สมาชิกผูฝ้ากเลขที่/Participant number..............................บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ลขท่ี/Securities trading account No………………….………….……. 
□ ออกใบหุ้นในนามผูจ้อง / Issue the share certificate in the name of subscriber 

เจา้หนา้ท่ีผูร้ับมอบอ านาจ / Authorized Officer ……………………………………………………….. 

 



 

รายช่ือสมาชิกผู้ฝากหลกัทรพัยก์บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 

BROKER 

ผู้ฝากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผู้ฝากเลขท่ี ช่ือบริษทั 

002 บรษิทัหลกัทรพัยท์สิโก ้จ ำกดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 032 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดำโอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บรษิทัหลกัทรพัย ์พำย จ ำกดั  (มหำชน) 
PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 033 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัซ่ำ จ ำกดั 

FINANSA SECURITIES LIMITED 

004 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 034 บรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด์ แอนด์ เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 038 บรษิทัหลกัทรพัย ์บยีอนด ์จ ำกดั (มหำชน) 

BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิำคนิภทัร จ ำกดั (มหำชน) 
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBIC COMPANY LIMITED 048 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอร่ำ จ ำกดั (มหำชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 050 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ำกดั 

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ ำกดั 
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 051 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จ ำกดั 

SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

010 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรร์ลิ ลนิช์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 052 บรษิทัหลกัทรพัย ์จเีอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ำกดั 

GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

011 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
KASIKORN SECURITES PUBLC COMPANY LIMITED 200 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ กมิเอง็(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

013 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 211 บรษิทัหลกัทรพัย ์ยูบเีอส (ประเทศไทย) จ ำกดั 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

014 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสนิ จ ำกดั (มหำชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 213 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท ์จ ำกดั 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

015 บรษิทัหลกัทรพัย ์คงิสฟ์อรด์ จ ำกดั (มหำชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 221 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ัน่ พำรท์เนอร ์ จ ำกดั (มหำชน) 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชำต จ ำกดั  (มหำชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 224 บรษิทัหลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ำกดั (มหำชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

019 บรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 225 บรษิทัหลกัทรพัยซ์ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีิตี้ จ ำกดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 229 บรษิทัหลกัทรพัย ์เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ำกดั 

JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

023 บริษทัหลกัทรพัย ์อินโนเวสท์ เอกซ์ จ ากดั 
INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 บรษิทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ำกดั 
GLOBLEX SECURITES COMPANY LIMITED 

026 บรษิทัหลกัทรพัยยู์โอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ำกดั  (มหำชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 244 บรษิทัหลกัทรพัย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จ ำกดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บรษิทัหลกัทรพัย ์อำรเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 247 บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ  (ประเทศไทย) จ ำกดั 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

029 บรษิทัหลกัทรพัยก์รงุศร ีจ ำกดั (มหำชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 248 บรษิทัหลกัทรพัย ์กรงุไทย เอก็ซ์สปรงิ จ ำกดั 

KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED 

030 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 924 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

SUB-BROKER 

236 ธนำคำร ทสิโก้ จ ำกดั (มหำชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 243 บรษิทัหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกจิหลกัทรพัย ์จ ำกดั (มหำชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซติี้คอรป์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 245 ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

257 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพำณิชย ์จูเลยีส แบร ์จ ำกดั 
SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED   

CUSTODIAN 

301 ธนำคำรซติี้แบงก์ เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES)  
CITIBANK,N.A. – CUSTODY SERVICES 329 ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน)  

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน)  
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. 330 ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (เพื่อตรำสำรหนี้) 

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

303 ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) – ผูร้บัฝำกทรพัยส์นิ 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY 334 บรษิทัหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกจิหลกัทรพัย ์จ ำกดั (มหำชน) (คสัโตเดี้ยน) 

TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

304 ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ ้แบงกิ้ง คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั  
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD.BKK. 336 ธนำคำรเกยีรตนิำคนิ จ ำกดั (มหำชน) 

KIATNAKIN BANK PUBIC COMPANY LIMITED 

305 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 337 ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 

TMB BANK PUBIC COMPANY LIMITED 

308 ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน)  
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED 339 ธนำคำร ทสิโก้ จ ำกดั (มหำชน) (เพื่อรบัฝำกทรพัยส์นิ) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์  (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 340 ธนำคำร เจพมีอรแ์กน เชส (เพื่อคำ้ตรำสำรหนี้) 

JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 ธนำคำรไอซบีซี ี(ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 343 ธนำคำร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ำกดั (มหำชน) 

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 ธนำคำรดอยซ์แบงก ์เอจ ีสำขำกรุงเทพฯ - เพื่อรบัฝำกทรพัยส์นิ  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH – CUSTODY SERVICES 345 ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

328 ธนำคำรกรุงศรอียุธยำ จ ำกดั (มหำชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 425 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) (เพื่อลูกคำ้) 

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 
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