
เลขท่ี/No…….............. 
แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนของ บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป 

จ ากดั  (มหาชน) คร้ังที ่2 (TRUBB-W2) 
Subscription Form to Exercise of Warrants to Purchase the Newly Issued Ordinary Shares of Thai Rubber Latex 

Group Public Company Limited No. 2 (“TRUBB-W2”) 
 

วนัทีย่ื่นความจ านงการใช้สิทธิ/ Date to notify the intention to exercise 
 24 มีนาคม 2566 / 24 March 2023  27 มีนาคม 2566 / 27 March 2023  28 มีนาคม 2566 / 28 March 2023 
 29 มีนาคม 2566 / 29 March 2023   30 มีนาคม 2566 / 30 March 2023 
ทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเลขท่ี / Warrant holder registration No.......…………........………… 

โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง 
ขา้พเจา้มีความประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) ดงัน้ี 
We intend to exercise the right to purchase the ordinary shares of Thai Rubber Latex Group Public Company Limited as follows : 
จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิ/ Amount of the Warrants to be exercised ..........................................หน่วย/ Units 
จ านวนหุ้นสามญัท่ีไดจ้ากการขอใชสิ้ทธิ/ Amount of the ordinary shares received from the exercise of the Warrants….....................
หุน้/ Shares 
อตัราการใชสิ้ทธิเท่ากบั ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 6.00 บาท/ The exercise ratio is warrant       
1 unit : ordinary share 1 share with the exercise price of  Baht 6.00 per share. 
รวมเป็นเงินท่ีตอ้งช าระในการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั / Total payment for shares subscription…………...........………..บาท/ Baht  
(………………………………………………….………………………………..) 
ขา้พเจา้ไดช้ าระเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัดงักล่าวโดย/ I/We herewith make the payment for share subscription by............................... 
สั่งจ่าย “บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)” / payable to " Thai Rubber Latex Group Public Company Limited " 
ลงวนัท่ี / Date ......................... ธนาคาร / Bank ................................................ สาขาท่ีโอน / Branch ............................................... 
เช็ค (Cheque)  แคชเชียร์เช็ค (cahier Cheque)  ดร๊าฟ (Draft) จะตอ้งสามารถเรียกเก็บไดใ้นกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนั
ท าการ) (must be cleared at a clearing house in Bangkok within  1 Business Day) 
โอนเขา้บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์ช่ือบัญชี "บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)"/ transfer to saving account name 
" Thai Rubber Latex Group Public Company Limited " เลขที่บัญชี 130-7-04865-0 /Account number 130-7-04865-0 ธนาคาร 
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขา บางนา / Bangkok Bank Public Company Limited, Bang Na branch, พร้อมแนบส าเนา Slip การ 
โอนมาพร้อมนีด้้วย/with a copy of pay-in slip enclosed. 
ขา้พเจา้ไดส่้งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิและขอรับทอนใบส าคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) ดงัน้ี/ I have delivered the warrant certificates and 
request to receive the part of warrants that are not exercised back (if any)  
ส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน / Amount of delivered Warrants….........ใบ / certificate (s) ตามรายละเอียดดงัน้ี / with the 
following details 
เลขท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ / Warrant Certificate (s) No....................….จ านวน / Amount …….........…………หน่วย/ Units 
จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถ้ามี) / Amount of unexercised warrants to be returned (if any) ….......…..
หน่วย/ Units 



 
เม่ือขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัดงักล่าวแลว้ ในการส่งมอบหุน้ขา้พเขา้ตกลงให้บริษทัด าเนินการดงัต่อไปน้ี (โปรดเลือกขอ้ใด
ขอ้หน่ึง) 
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) 
 ให้ฝากใบหุ้นสามญัตามจ านวนไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ "บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก" 
และด าเนินการใหบ้ริษทั……............. สมาชิกผูฝ้าก เลขท่ี ............. น าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั เพื่อเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์เลขท่ี ....................ช่ือ/Name……………….…………………… 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 ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั" และน าหุ้น
เขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั โดยน าเขา้บญัชีท่ีออกหลกัทรัพยส์มาชิกเลขท่ี 600 เพื่อขา้พเจา้  
(การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพยใ์นภายหลงัผูจ้องซ้ือหุ้นจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ี บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศ
ไทย) 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) 
 ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจ านวนได้รับการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือของขา้พเจา้และจดัส่งใบหุ้นให้ขา้พเจา้ตามช่ือท่ีอยู่ท่ีระบุไวใ้น
ทะเบียนผูถื้อหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยขา้พเจา้ยนิดีมอบหมายใหบ้ริษทัด าเนินการใดๆ เพื่อท าให้การจดัท าใบหุ้นและส่งมอบ
ใบหุ้นให้แก่ขา้พเจา้ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น / 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 
exercise date. 
 

ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงวา่จะจองซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซ้ือหุ้นสามญัน้ี แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งแบบแสดง
ความจ านงการใช้สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยพร้อมเงินโอนเข้าบญัชี มาถึงบริษทัภายใน
ระยะเวลาการแจง้ความจ านงใชสิ้ทธิ หรือ เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟ ไม่ผา่นการเรียกเก็บเงินจากธนาคาร ให้ถือวา่ขา้พเจา้แสดงเจตนา
ไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิการจองซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ 
I/We hereby undertake to purchase the said shares and shall not revoke this subscription. If I/we do not return this duly completed 
subscription form with payment has not been honored within the exercise period. I/We may be deemed to have not exercised my/ 
our subscription rights. 
 

การลงทุนในหุน้ยอ่มมีความเส่ียง / Please be aware of the risk involved in stock investment  
 
ลงช่ือ .........................................................ผูจ้องซ้ือ/Subscriber 

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



 
การประเมินความเส่ียงทีย่อมรับได้ (Suitability Test) เพ่ือจองซ้ือหุ้น / Suitability Test for share subscription 
1. ขา้พเจา้ไดผ้า่นการท าแบบประเมิน Suitability Test มาแลว้ และรับทราบระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องขา้พเจา้แลว้ / I/we already 
conducted Suitability Test, and I/we acknowledge my/our risk tolerance level 
2. ขา้พเจา้รับทราบระดบัความเส่ียงของหุ้นสามญัท่ีขา้พเจา้จะจองซ้ือคร้ังน้ี I/We acknowledge risk level of share I/we will subscribe for. 
ทั้งน้ี หากผลการประเมิน Suitability Test ของขา้พเจา้ออกมาวา่ ขา้พเจา้ไม่เหมาะสมกบัการจองซ้ือหุ้นในคร้ังน้ี ขา้พเจา้ยงัยืนยนัและ
ประสงคท่ี์จะจองซ้ือหุ้นสามญัในคร้ังน้ี และไดล้งลายมือช่ือเพื่อยืนยนัในฐานะผูจ้องซ้ือดา้นล่าง โดยขา้พเจา้รับทราบว่า การลงทุน
ในหุ้นสามญัคร้ังน้ีไม่เหมาะสมกบัระดบัความเส่ียงท่ี ขา้พเจา้ยอมรับไดต้ามผลประเมิน Suitability Test/ If the result of Suitability 
Test indicates that this share investment does not match my/our risk tolerance level, I/we still wish to subscribe for this share.            
I will put my signature below to confirm my intention for this share subscription. I/ We acknowledge that this share investment 
does not match my risk tolerance level in accordance with the result of suitability test. 
 

ลงช่ือ .........................................................ผูจ้องซ้ือ/Subscriber 
                                  (…………………..……………) 
 

หลักฐานการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)          
(ผู้จองซ้ือโปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วย) 

 

วนัท่ีจองซ้ือ / Subscription Date ……………………..                 เลขท่ี / No………….. 
ผูจ้ดัจ  าหน่ายไดรั้บเงินจาก / Underwriter received payment from……………………………..เพื่อจองซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญั
แสดงสิทธิของบริษทัฯ จ านวน/ For a subscription of the ordinary shares of the Company of ......................... หุน้ / Share ในราคา
หุน้ละ 6.00 บาท / at Baht 6.00 per share รวมเป็นเงิน / totaling of …................……………... บาท/ Bath 
โดยช าระเป็น / made payable by   เงินโอน / Pay-in   ลงวนัท่ี / Date……......... ธนาคาร / Bank ............................................. 
สาขาท่ีโอน / Branch ................................................. 
 

โดยหากผูจ้องซ้ือไดรั้บการจดัสรรหุ้นให้ด าเนินการดงัต่อไปน้ี / If the subscriber receives the aforesaid shares, the subscriber 
requests as follow : 
 

 ออกใบหุ้นในนาม "บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(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 ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั" โดยน าเขา้บญัชีของผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 
เพื่อผูจ้องซ้ือ / 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 
 

 ออกใบหุ้นในนามผูจ้องซ้ือ ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น / Issue a share certificate in the name of subscriber 
within 15 business days from the exercise date 
 

เจา้หนา้ท่ีผูรั้บมอบอ านาจ / Authorized Officer …………………………………………..  



-  
BROKER 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษทั 
Company Name 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษทั 
Company Name 

002 บรษิทัหลกัทรพัยท์สิโก ้จ ากดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 032 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบีเีอสท ีจ ากดั (มหาชน) 

KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั  (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 034 บรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 038 บรษิทัหลกัทรพัย ์เออซี ีจ ากดั (มหาชน) 

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 048 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBIC COMPANY LIMITED 050 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั 

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 051 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 

SBI THAI ONLINE SECURITIES CO., LTD. 

008 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ ากดั 
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 052 บรษิทัหลกัทรพัย ์จเีอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั 

GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

010 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรร์ลิ ลนิช์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 200 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITES PUBLC COMPANY LIMITED 211 บรษิทัหลกัทรพัย ์ยูบเีอส (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 ์โนมูระ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 221 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ัน่ พารท์เนอร์  จ ากดั (มหาชน) 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บรษิทัหลกัทรพัย ์คงิสฟ์อรด์ จ ากดั (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 224 บรษิทัหลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั  (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 225 บรษิทัหลกัทรพัยซ์ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 บรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 229 บรษิทัหลกัทรพัย ์เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั 

JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีิตี้ จ ากดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 230 บรษิทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ากดั 

GLOBLEX SECURITES COMPANY LIMITED 

023 บรษิทัหลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จ ากดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 244 บรษิทัหลกัทรพัย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บรษิทัหลกัทรพัยยู์โอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 247 บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ  (ประเทศไทย) จ ากดั 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บรษิทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 248 บรษิทัหลกัทรพัย ์กรงุไทย ซมีโิก้ จ ากดั 

KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บรษิทัหลกัทรพัยก์รงุศร ีจ ากดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 924 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   

SUB-BROKER 

236 ธนาคาร ทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 243 บรษิทัหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกจิหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซติี้คอรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

257 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จูเลยีส แบร ์จ ากดั 
SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED   

CUSTODIAN 

301 ธนาคารซติี้แบงก์ เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES)  
CITIBAN, N.A. – CUSTODY SERVICES 329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO., LTD. 330 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (เพื่อตราสารหนี้) 

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

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) – ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY 334 บรษิทัหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกจิหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดี้ยน) 

TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ ้แบงกิ้ง คอรป์อเรชัน่ จ ากดั  
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD.BKK. 336 ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

KIATNAKIN BANK PUBIC COMPANY LIMITED 

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

TMB BANK PUBIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED 339 ธนาคาร ทสิโก้ 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 (เพื่อคา้ตราสารหนี้) 

JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 343 ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจ ีสาขากรุงเทพฯ - เพื่อรบัฝากทรพัยส์นิ  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH – CUSTODY SERVICES 425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพื่อลูกคา้) 

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

328 ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

 


