
หมายเหตุ:หากผูจ้องซ้ือประสงคจ์ะเปลี่ยนแปลงท่ีอยูท่ี่ใหไ้ว ้โปรดแจง้การแกไ้ขต่อนายทะเบียนโดยตรงพร้อมส่งขอ้มูลไปท่ีฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรัพย ์บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เลขที่ 93 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2009-9000 

                                                       แบบฟอร์มใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากัด (มหาชน) รุ่นท่ี 4 (GLOCON-W4) 
                                           Form for the Notification of Intention to Exercise the Rights of the Warrant to Purchase the Ordinary Shares of Global Consumer PCL. No.4 (GLOCON -W4) 

อัตราการใช้สิทธิ/Exercise ratio: 1 หน่วย/unit : 1.0474 หุ้นสามญั/ordinary share  ราคาใช้สิทธิ/Exercise price: 0.5 บาท/หุ้นTHB/share ยื่นเอกสารระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น./Submit Time: 9.00 – 15.30 hrs. 
การใช้สิทธิคร้ังที่/No. of Exercise    คร้ังสุดทา้ย : Last exercise    
 

  วนัท่ียื่นความจ านง/Intention Notification Date ......................................................... 
ขอ้มูลผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ โปรดกรอกขอ้ความในช่องดา้นล่างน้ีใหค้รบถว้น ชดัเจน ตวับรรจง / Warrant holder, please clearly fill in the spaces below 

เรียน คณะกรรมการบริษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) / To Board of Directors of Global Consumer Public Company Limited (“the Company”) 
ขา้พเจา้/ I/ We                นาย/Mr.          นาง/Mrs.           นางสาว/Miss          นิติบุคคล/Company …………………………………………………………………………………………………………............................................................................................. 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้เลขท่ี / Registration No. …………………………………………….……………………………………….…………… โทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้/ Tel. ……………………………………………………………………………………………. 
บตัรประจ าตวัประชาชน / ใบต่างดา้ว / หนงัสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล (ID Card/Work Permit/Passport/Juristic ID) เลขท่ี / No. …………………………………………………..……………………………………………..…………………………... 
ท่ีอยู ่/ Address ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ขา้พเจา้มีความประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จ  ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 4 (GLOCON-W4) ในอตัราการใชสิ้ทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สามญั 1.0474 หุน้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
I/We wish to exercise the rights of the warrants to purchase the ordinary shares of Global Consumer Public Company Limited, No. 4 (GLOCON-W4) at the exercise ratio : 1 unit of warrant per 1.0474 ordinary shares with the details as follows; 
 

จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิทีข่อใช้สิทธิ / 
Number of warrants to be exercise 

อตัราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้นสามญั) / 
Exercise ratio ( Unit : ordinary share) 

จ านวนหุ้นสามญัที่ได้จากการขอใช้สิทธิ (หุ้น) / 
Allotted ordinary shares (Share) 

 

ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) 
Exercise price (Baht per Share) 

จ านวนเงนิที่ช าระ (บาท) / 
Total Payment Amount (Baht) 

 1 : 1.0474  0.5  
 
พร้อมกนัน้ี ขา้พเจา้ขอช าระเป็น / I/ We enclose my/our payment by 

    เช็คบุคคล / Personal Cheque            เช็คธนาคาร / Cashier Cheque               ตัว๋แลกเงิน / Draft 
                               เลขท่ีเช็ค / Cheque No. ……………………………………..……………  ลงวนัท่ี / Date …………….…………………..……………  ธนาคาร / Bank ……………………..….…………………  สาขา / Branch ………………………………………..…  
ในกรณีท่ีส่งค าขอใชสิ้ทธิดงักล่าวโดยช าระเป็นเช็คบุคคล หรือเช็คธนาคาร หรือตัว๋แลกเงิน จะตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วนัท าการและขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บริษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จ  ากดั (มหาชน)”  
In case of payment by personal cheque or cashier cheque or draft, it shall be able to be cleared in Bangkok branches within 2 working day and must be crossed and made payment to “Global Consumer Public Company Limited ) 
                              โอนเงินเขา้บญัชี “บริษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จ  ากดั (มหาชน)” เลขท่ีบญัชี 439-009686-2 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) สาขาซอยทองหล่อ / Transfer to “Global Consumer Public Company Limited” Account number 439-009686-2 ,  
                                    Siam Commercial Bank Plc., Soi Thonglor  Branch   

เมื่อขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัดงักล่าว ในการส่งมอบหุ้น ขา้พเจา้ตกลงให้บริษทัด าเนินการดงัต่อไปน้ี (โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง)  If  I/We am/are allotted the said Shares, I/We agree to have either of the following processed by the Company (Choose one only) 
ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการให ้บริษทั ............................................................................ สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี .............................................. 
น าหุน้เขา้ฝากไวก้บับริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพื่อเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์เลขท่ี ............................................................ ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันั้น / Issue a share 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 the said Shares with the Thailand Securities Depository Co., Ltd. (“TSD”) for my/our securities a/c 
no. ................................................... maintained at the said TSD member company. 
ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั โดยน าเขา้บญัชีของบริษทัท่ี ออกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อ
ขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพยใ์นภายหลงัผูจ้องซ้ือหุน้จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั ก  าหนด / 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) 
ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือของขา้พเจา้และจดัส่งใบหุน้ใหข้า้พเจา้ตามช่ือท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นทะเบียนผูถื้อหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยขา้พเจา้ยนิดีมอบหมายใหบ้ริษทัด าเนินการใด ๆ เพื่อท าใหก้ารจดัท าใบหุน้และส่งมอบใบหุน้
ใหแ้ก่ขา้พเจา้ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีครบก าหนดการใชสิ้ทธิ / 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 relevant Exercise Date 
 

ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงว่าจะใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัดงักล่าวและจะไม่ยกเลิกการด าเนินการในคร้ังน้ี แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนท่ีระบุไวข้า้งตน้ หรือไม่กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม
ใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิใหค้รบถว้น หรือไม่ช าระเงินตามจ านวนการใชสิ้ทธิดงักล่าวใหค้รบถว้น หรือไม่น าส าเนาใบน าฝาก (pay-in-slip) การช าระเงินตามจ านวนการใชสิ้ทธิดงักล่าวถึงตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิภายในระยะเวลาในการใชสิ้ทธิท่ีก  าหนด
ไว ้หรือเช็คบุคคล/เช็คธนาคาร/ตัว๋แลกเงิน หรือเงินโอนเขา้บญัชี มาถึงบริษทัล่วงเลยระยะเวลาการใชสิ้ทธิ หรือหากเช็คบุคคล/เช็คธนาคาร/ตัว๋แลกเงิน ท่ีสั่งจ่ายแลว้นั้นไม่ผ่านการเรียกเก็บ ใหถื้อว่าขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิและขา้พเจา้ยนิยอมรับเงินคืน 
ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ก  าหนดการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จ  ากดั (มหาชน) และยนิยอมผกูพนัตามหนงัสือฯ ดงักล่าว และท่ีจะไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมในภายภาคหนา้ดว้ย 
I/We hereby certify and agree that I will exercise my rights under the warrants to purchase such ordinary shares and shall not revoke this action. If I/We do not send the warrant or substitutes for warrants in the amount stated above or fail to complete the details in the 
exercise intent notification form or not pay the full amount of such exercise of rights or not bring a copy of the deposit slip (pay-in-slip) of the amount of such exercise to the agent receiving the notice of intent to exercise the right within the specified exercise period or 
personal checks/bank checks/bills of exchange or transfer money into the account arrived at the company after the exercise period or if personal checks/bank checks/bills of exchange that has already been paid has not passed the collection, it shall be deemed that the 
intention is not to exercise the rights and I/We agree to receive a refund.  
I/We have read the terms and conditions for the exercise of the warrants to purchase ordinary shares of Global Consumer Public Company Limited and agree to be bound by such letter and that it will be amended in the future as well. 
การลงทุนในหุน้ยอ่มมีความเส่ียง / Please be aware of the risk involved in stock investment                                                                                                            
ก่อนการตดัสินใจจองซ้ือหลกัทรัพย ์ควรศกึษาขอ้มูลอยา่งรอบคอบ / Please read the relevant information carefully before subscription                                               

                                     
                                                                                                                                                                                                                                                             ลงช่ือ/ Sign………..............................................................................ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ/ Warrant holder 
                                                                                                                                                                                                                                                                              (………..............................................................................) 

  

หลกัฐานการแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) (ผูจ้องซ้ือ โปรดกรอกขอ้ความในส่วนน้ีดว้ย) (Subscriber please also fill out the portion) 
วนัท่ีจองซ้ือ / Subscription Date ………………………………………………………………………….                          
ขา้พเจา้มีความประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จ  ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 4 (GLOCON-W4) ในอตัราการใชสิ้ทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สามญั 1.0474 หุน้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
I/We wish to exercise the rights of the warrants to purchase the ordinary shares of Global Consumer Public Company Limited, No. 4 (GLOCON-W4) at the exercise ratio 1 unit of warrant per 1.0474 ordinary shares with the following details. 
 

จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิทีข่อใช้สิทธิ 
Number of the warrants to be exercise 

อตัราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้นสามญั)  
Exercise ratio (Unit : ordinary share) 

จ านวนหุ้นสามญัที่ได้จากการขอใช้สิทธิ (หุ้น)  
Allotted ordinary shares (Share) 

 

ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) 
Exercise price (Baht per Share) 

จ านวนเงนิที่ช าระ (บาท)  
Total Payment Amount (Baht) 

 1 : 1.0474  0.5  
 
โดยช าระเป็น / made payable by                    เงินโอน / Bill Payment               เช็คบุคคล / Personal Cheque              เช็คธนาคาร / Cashier Cheque                    ตัว๋แลกเงิน / Draft 
เลขท่ีเช็ค  / Cheque No. ………………………………………………..  ลงวนัท่ี / Date …………………………………………..  ธนาคาร / Bank ……………………………………………………………….  สาขา / Branch ……………………………………………. 
โดยหากผูจ้องซ้ือไดรั้บการจดัสรรหุน้ใหด้  าเนินการดงัต่อไปน้ี / If the subscriber receives the allocation of the aforesaid shares, the subscriber requests as follow : 
        ออกใบหุน้ในนาม “บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพื่อผูฝ้าก” 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) จ  ากดั” โดยน าเขา้บญัชีของผูอ้อกหลกัทรัพย ์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 
        ออกใบหุน้ในนามผูถื้อใบสาคญัแสดงสิทธิ/ Issue a share certificate in the name of the warrant holder 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                   เจา้หนา้ท่ีผูรั้บมอบอ านาจ / Authorized Officer  ………............................................................................. 

 



 
 

ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 

ช่ือบริษทั 

Company Name 

ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 

ช่ือบริษทั 

Company Name 

BROKER 

002 บรษิทัหลกัทรพัยท์สิโก ้จ ำกดั 

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

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

003 บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ำกดั  (มหำชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

032 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ำกดั 

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY 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 ์แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

038 บรษิทัหลกัทรพัย ์เออซี ีจ ำกดั (มหำชน) 
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ำกดั  (มหำชน) 
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอร่ำ จ ำกดั (มหำชน) 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั 

CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

050 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ำกดั 

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี พลสั จ ำกดั 

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

051 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จ ำกดั 

SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

010 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรร์ลิ ลนิช ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

200 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมย์แบงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD. 

011 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 บรษิทัหลกัทรพัย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จ ำกดั 

UBS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

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

213 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท ์จ ำกดั 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จ ำกดั (มหำชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

224 บรษิทัหลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ำกดั (มหำชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บรษิทัหลกัทรพัย ์แอพเพลิ เวลธ ์จ ำกดั 

APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

225 บรษิทัหลกัทรพัยซ์ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

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

229 บรษิทัหลกัทรพัย ์เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ำกดั 

JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคเคเทรด จ ำกดั 

KKTRADE SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 บรษิทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ำกดั 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 
022 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีิตี ้จ ำกดั 

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

244 บรษิทัหลกัทรพัย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จ ำกดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

023 บรษิทัหลกัทรพัย์ไทยพำณิชย ์จ ำกดั 

SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

247 บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ  (ประเทศไทย) จ ำกดั 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บรษิทัหลกัทรพัยย์โูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY 

LIMITED 

248 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก้ จ ำกดั 

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

027 บรษิทัหลกัทรพัย ์อำรเ์อชบ ีโอเอสเค (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

029 บรษิทัหลกัทรพัยก์รุงศร ีจ ำกดั (มหำชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

SUB-BROKER 

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

243 บรษิทัหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกจิหลกัทรพัย์ จ ำกดั (มหำชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซติีค้อรป์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245 ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 

301 ธนำคำรซติีแ้บงก ์เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES) 

CITIBANK, N.A.-CUSTODY SERVICES 

329 ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

330 ธนำคำรฮ่องกงและเซีย่งไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชัน่ 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) (คสัโตเดีย้น) 
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODIAN 

304 ธนำคำรฮ่องกงและเซีย่งไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 

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

336 ธนำคำรเกยีรตนิำคนิ จ ำกดั (มหำชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

337 ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
KASIKORN BANK 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) 
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 ธนำคำรไอซบีซี ี(ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PLC. 

343 ธนำคำร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ำกดั (มหำชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 ธนำคำรดอยซแ์บงก ์เอจ ีสำขำกรุงเทพฯ - เพื่อรบัฝำกทรพัยส์นิ 

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH-
CUSTODY SERVICES 

345 ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

326 ธนำคำร เดอะรอยลัแบงกอ์๊อฟสกอตแลนด ์เอน็.ว.ี สำขำกรุงเทพฯ 

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH 

425 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) (เพื่อลกูคำ้) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR 

CUSTOMER) 
328 ธนำคำรกรุงศรอียุธยำ จ ำกดั (มหำชน) 

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

 
 


