
   

 
 

 เลขท่ี.................................................................. 

                                                                                                                                                                                                    Subscription number 

 

แบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ ของ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (LEO-W1) 
Intention Form to Purchase Ordinary Shares of Leo Global Logistics Public Company Limited No.1 (LEO-W1) 

 
 

 
วนัที่ยื่นความจ านงการใชส้ทิธิ   ..................................... 
Date of Submission of Exercise 

 
ทะเบยีนผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธเิลขที่   ..................................... 
Registered Holders of Warrant No. 

เรียน คณะกรรมการ บรษิัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
To the Board of Directors of Leo Global Logistics Public Company Limited (“the Company”) 
ขา้พเจา้ ชื่อ    นาย  นาง  นางสาว  อ่ืนๆ  ................................................................................................................................................................................................. เพศ   ชาย     หญิง  
             Name      Mr.          Mrs.        Miss             Others Gender                 Male              Female   
 บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย   เลขประจ าตวัประชาชน 
       Natural Person of Thai Nationality   ID Card No. 
 นิติบคุคลสญัชาติไทย    เลขทะเบยีนนิติบุคคล ...........………………………………………………………. 
       Juristic Person of Thai Nationality   Company Registration No. 

         บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว  เลขที่ใบต่างดา้ว/หนงัสือเดนิทาง  .......................................................................... 
              Natural Person of Alien Nationality    Alien Card No./ Passport No. 

         นิติบุคคลสญัชาติต่างดา้ว               เลขทะเบียนนิติบุคคล ..................................................................................... เลขทะเบียนนิติบคุคล .............................................................................. 
              Juristic Person of Alien Nationality      Company Registration No. Company Registration No 

บา้นเลขที่ .................................... หมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย ..........................................................ถนน .............................................................. แขวง/ต าบล ....................................................... เขต/อ าเภอ………………………..…..…..….….  
Address                                              Section                   Lane/ Soi                                                                      Road                                                                           Sub-District                                                                   District 
จงัหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย ์………………………………โทรศพัท ์………………………………………..อีเมล…์……………………………………………………………..….สญัชาติ………………………………..…….… 
Province                                                              Postal Code                                                   Telephone No.                                                        E-mail                                                                                                         Nationality 
อาชีพ………………………………………………..วนั/เดอืน/ปีเกิด………………………………… 
Occupation                                                                   Date of Birth                 (DD/MM/YY)                      
ในฐานะผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท ขา้พเจา้มีความประสงคท์ี่จะขอใชส้ิทธใินการจองซือ้หุน้สามญัของบริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) ตามรายละเอียดต่อไปนี ้
As a holder of warrant to purchase common stock of the Company, I wish to apply for the right to subscribe for ordinary share of the Leo Global Logistics Public Company Limited as detailed below 

จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ขอใชส้ิทธิ (หน่วย) 
The number of warrants exercised (unit) 

จ านวนหุน้สามญัที่ไดจ้ากการขอใชส้ิทธิ (หุน้) 
Shares obtained from exercise (shares) 

อตัราใชส้ิทธ ิ
Exercise ratio 

ราคาใชส้ิทธิ (บาทต่อหน่วย) 
The offering price (Baht per unit) 

จ านวนเงิน (ตวัอกัษร) 
Total Amount (text) 

  
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุน้

สามญั 1 หุน้ /  1 warrant to 1 
ordinary share 

22.00  

ขา้พเจา้ไดส้่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และขอรบัทอนใบส าคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) ดงันี ้
I hereby deliver warrant to purchase common stock or a certificate of holding warrant to purchase common stock and would like to receive the rest of warrant (if any)  

ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธทิี่ส่งมอบ 
Shares obtained from exercise (shares) จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ขอรบัทอน (ถา้ม)ี (หน่วย) 

Warrant received back (if any) (unit) เลขที่ / Number จ านวนหน่วย / Unit 

   

1.วิธีการรับใบส าคัญแสดงสิทธสิ่วนท่ีขอรับทอน (ถ้ามี) / Instruction to receive back the warrant besides exercised (if any) 
    โดยใหอ้อกใบหลกัทรพัยต์ามจ านวนที่ไดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นนามของ “บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนนิการใหบ้ริษัทหลกัทรพัย ์/ Issue securities certificates under the name of “Thailand Securities 

Depository Company Limited for Depositors” for the allotted securities and arrange for participant name …………………………………………………………………………………………………….……………………..…………….… 
สมาชิกผูฝ้ากเลขที่ / broker no. …………………………………………………….………น าหลกัทรพัยเ์ขา้ฝากไวก้บั บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือเขา้บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขที่ / to deposit those securities with Thailand 
Securities Depository Company Limited for securities trading account no. ……………………………………………………….……  ซึ่งขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันัน้ / which I have with the said Company 

   โดยใหอ้อกใบหลกัทรพัยต์ามจ านวนที่ไดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นนาม “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหลกัทรพัยเ์ขา้ฝากไวก้บั บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั โดยน าเขา้บญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์
สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขา้พเจ้า/ Issue securities certificates under the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” and deposit those shares with Thailand Securities Depository Company Limited under Issuer’s account for my name account 
number 600  

    ใหอ้อกใบหลกัทรพัยต์ามจ านวนที่ไดร้บัจัดสรรนั้นไวใ้นชื่อของขา้พเจา้และจัดส่งใบหลักทรพัยใ์หข้า้พเจา้ตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไวข้า้งตน้ / Issue securities certificates under my name and deliver to my address referred to above by registered mail.  
2. หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดังต่อไปน้ี (โปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่าน้ัน) / If had received such allotment, I hereby agree to proceed as follows (Please select only one cho ice) 

    โดยใหอ้อกใบหลกัทรพัยต์ามจ านวนที่ไดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นนามของ “บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนนิการใหบ้ริษัทหลกัทรพัย ์/ Issue securities certificates under the name of “Thailand Securities 
Depository Company Limited for Depositors” for the allotted securities and arrange for participant name …………………………………………………………………………………………………….……………………..…………….… 
สมาชิกผูฝ้ากเลขที่ / broker no. …………………………………………………….………น าหลกัทรพัยเ์ขา้ฝากไวก้บั บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่เขา้บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขที่ / to deposit those securities with Thailand 
Securities Depository Company Limited for securities trading account no. ……………………………………………………….……  ซึ่งขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันัน้ / which I have with the said Company 

   โดยใหอ้อกใบหลกัทรพัยต์ามจ านวนที่ไดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นนาม “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหลกัทรพัยเ์ขา้ฝากไวก้บั บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั โดยน าเขา้บญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์
สมาชิกเลขที่ 600 เพ่ือขา้พเจา้ / Issue securities certificates under the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” and deposit those shares with Thailand Securities Depository Company Limited under Issuer’s account for my name account 
number 600  

    ใหอ้อกใบหลกัทรพัยต์ามจ านวนที่ไดร้บัจัดสรรนั้นไวใ้นชื่อของข้าพเจา้และจัดส่งใบหลักทรพัยใ์ห้ขา้พเจา้ตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไวข้า้งตน้ / Issue securities certificates under my name and deliver to my address referred to above by registered mail.  
3. พร้อมกันน้ี ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยช าระเป็น / I herewith submit my payment for subscription of the said warrants by   
 เช็ค               แคชเชียรเ์ชค็             ดร๊าฟท ์          (โดยส่งจ่าย “บมจ.ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส”์)                      
      Cheque                Cashier Cheque                Draft                   (it is made payable to “Leo Global Logistics PCL.”) 
เลขที่เช็ค/แคชเชียรเ์ช็ค/ดร๊าฟท…์………………………………………………………วนั…………………………….……………....ธนาคาร………………………………………………..………….สาขา………………………………………………….….… 
No. of cheque/ cashier cheque/ draft                                                                                  Date                                                                     Bank                                                                                                   Branch 
 เงนิโอนเขา้บญัชี “บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส”์   บญัชีสะสมทรพัย ์    เลขที่ 101-9-07494-5     ธนาคารกรุงเทพ สาขาส านกังานใหญ่สีลม 
      Money is transferred to account name “Leo Global Logistics PCL.”  Current account no. 101-9-07494-5       Bangkok Bank PCL. Head Quarter Silom Branch 

ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะจองซือ้ใบส าคญัแสดงสทิธิจ านวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลกิการจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธินี ้แตห่ากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบรอ้ย พรอ้มเช็ค / แคชเชียรเ์ช็ค / ดร๊าฟท ์/ ใบ 
โอนเงินมาถึงบริษัทภายในระยะเวลาการจองซือ้ หรือหากเช็ค / แคชเชียรเ์ช็ค /ดร๊าฟท ์ที่สั่งจ่ายแลว้นัน้ไม่ผ่านการเรยีกเก็บ ใหถ้ือว่าขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะใชส้ิทธจิองซือ้ใบส าคญัแสดงสทิธิดงักล่าว 
I hereby affirm to subscribe to the said warrants and will certainly not cancel such subscription. However, if I do not submit this filled form attached herewith cheque/ cashier cheque/ draft/ transferred receipt to the Company within stated subscription period or if my 
cheque/ cashier cheque/ draft/ transferred receipt is not successfully executed, please assume that I do not have any interest to subscribe to the said warrants.       
 

ลงชื่อ ………………………………………………………………..………….…….ผูต้รวจรบั  
Signed                           
          (…………………………………………………………....…………………) 

 

หลักฐานการรับฝากการจองซือ้ใบส าคัญแสดงสิทธิของ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย)  
Subscription Receipt for Warrants of Leo Global Logistics Public Company Limited (“Company”) (Subscriber please also fills out this portion) 

วนัที่ / Date      ………………………………………………………………………                                                                                                                                                    เลขที่ใบจอง/ Subscription No. ………………………………………. 

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ากดั  (มหาชน) ไดร้บัเงนิจาก (ชื่อตามใบจอง)  .......................................................................................................................เพื่อจองซือ้หุน้สามญัของบรษิัทจ านวน…......................................................................หน่วย  
Leo Global Logistics Public Company Limited received payment from (the Name as specified in the subscription form)                                                         for a subscription of common stock of the Company of                                                              units 
ในราคาหน่วยละ 22.00 บาท รวมเป็นเงนิทัง้หมด ...............................................................................บาท                            โดยช าระเป็น      เงินโอน                    แคชเชยีรเ์ช็ค                   เช็ค                     ดร๊าฟท ์    
at Baht 22.00 per unit                                   totaling                                                                                          Baht                                   made payable by       Transfer                           Cashier Cheque                       Cheque                       Draft                                                 

เลขที่เช็ค/แคชเชยีรเ์ช็ค/ดร๊าฟท ์.....…………………………......................................................................................วนัที่……………….…………ธนาคาร……………………………….……………….…….สาขา………………………………….….…… 
No. of cheque/ cashier cheque/ craft                                                                                                                               Date                                          Bank                                                                                            Branch                                                                                       
  แบบไร้ใบหลักทรัพย ์(Script less) น าหลักทรัพยเ์ข้าบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพยข์องตนเอง            น าหลักทรัพยเ์ขา้ฝากบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย ์สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี 600 ในนาม บจ.ศนูยฝ์ากฯ เพื่อขา้พเจา้   
      To proceed allotted securities into my trading account (Script less system)                                                 To proceed allotted securities into Issuer’s account for my name account number 600 

       เลขที่สมาชิกผูฝ้าก/ Broker No.………………………………………………………………..                                   แบบรับใบหลกัทรัพย ์(Script) ออกเป็นใบหลกัทรัพยใ์นนามผู้จองซือ้ 
                                                                                                                                                                                            To issue allotted securities certificates under my name (Script system)                             
       เลขที่ซือ้ขายหลกัทรพัย/์ Trading  Account No………………………………………………..                                                                           เจา้หนา้ที่ผูร้บัมอบอ านาจ/ Authorized Officer.....................................................................................................                                                                                                                                                                                                                        

ลงชื่อ ………………………………………………………………..………….…….ผูจ้องซือ้  
Signed                           Subscriber 
          (…………………………………………………………....…………………) 

   



รายช่ือสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพยก์ับศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
Member List of Thailand Securities Depository Co., Ltd. 

 
BROKER 

Participant No. Company Name Participant No. Company Name 

002 
บรษิทัหลกัทรพัย์ ทสิโก้ จ ำกัด 
TISCO SECURITIES CMPANY LIMITED 

032 
บรษิทัหลกัทรพัย์ เคทบีเีอสท ีจ ำกัด (มหำชน) 
KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 
บรษิทัหลกัทรพัย์ พำย จ ำกดั (มหำชน) 
PI SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 034 

บรษิทัหลกัทรพัย์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 
บรษิทัหลกัทรพัย์ดบีเีอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD 038 

บรษิทัหลกัทรพัย์เออซี ีจ ำกดั (มหำชน) 
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 
บรษิทัหลกัทรพัย์แลนด์แอนด์เฮำ้ส ์จ ำกัด (มหำชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 048 

บรษิทัหลกัทรพัย์ ไอร่ำ จ ำกดั (มหำชน) 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 
บรษิทัหลกัทรพัย์ เกยีรตนิำคนิภทัร จ ำกดั (มหำชน) 
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 050 

บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเอสแอล จ ำกดั 
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 
บรษิทัหลกัทรพัย์ ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 051 

บรษิทัหลกัทรพัย์ เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จ ำกดั 
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 
บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเชยี พลสั จ ำกดั 
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 052 

บรษิทัหลกัทรพัย์จเีอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ำกดั 
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

010 
บรษิทัหลกัทรพัย์ เมอร์รลิ ลนิซ์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 200 

บรษิทัหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 
บรษิทัหลกัทรพัย์ กสกิรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 211 

บรษิทัหลกัทรพัย์ยูบเีอส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD. 

013 
บรษิทัหลกัทรพัย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 213 

บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเชยี เวลท์ จ ำกดั 
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 
บรษิทัหลกัทรพัย์ โนมูระ พฒันสนิ จ ำกัด (มหำชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 221 

บรษิทัหลกัทรพัย์เมอร์ชัน่พำร์ทเนอร์ จ ำกัด (มหำชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED 

015 
บรษิทัหลกัทรพัย์ คงิสฟ์อร์ด จ ำกัด (มหำชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 224 

บรษิทัหลกัทรพัย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 
บรษิทัหลกัทรพัย์ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 225 

บรษิทัหลกัทรพัย์ ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 
บรษิทัหลกัทรพัย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 229 

บรษิทัหลกัทรพัย์ เจพมีอร์แกน (ประเทศไทย) จ ำกดั 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 
บรษิทัหลกัทรพัย์ ทรนีิต ีจ ำกดั 
TRINITY SECURITIES CO., LTD. 230 

บรษิทัหลกัทรพัย์ โกลเบลก็ จ ำกัด 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
บรษิทัหลกัทรพัย์ไทยพำณิชย์ จ ำกัด 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 244 

บรษิทัหลกัทรพัย์ แมคควอร(ีประเทศไทย) จ ำกัด 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 
บรษิทัหลกัทรพัย์ยูโอบเีคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 247 

บรษิทัหลกัทรพัย์ เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 
บรษิทัหลกัทรพัย์อำร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 248 

บรษิทัหลกัทรพัย์ กรุงไทย ซมีโิก้ จ ำกัด 
KRUNGTHAIZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 
บรษิทัหลกัทรพัย์ กรุงศร ีจ ำกัด (มหำชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 924 

บรษิทัหลกัทรพัย์ ฟินันเซยี ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 
บรษิทัหลกัทรพัย์ไอ วโีกลบอล จ ำกัด (มหำชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

 

SUB-BROKER 
Participant No Company Name Participant No Company Name 

236 
ธนำคำร ทสิโก้ จ ำกดั (มหำชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 245 

ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 
THANCHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 
บรษิทัหลกัทรพัย์ซติี้คอร์ป (ประเทศไทย) จ ำกดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 257 

บรษิทัหลกัทรพัย์ ไทยพำณิชย์ จูเลยีส แบร์ จ ำกดั 
SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED 

243 
บรษิทัหลกัทรพัย์เพื่อธุรกจิหลกัทรพัย์ จ ำกดั (มหำชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

 

CUSTODIAN 
Participant No Company Name Participant No Company Name 

301 
ธนำคำรซติี้แบงก์ เอน็.เอ. (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES 329 

ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 330 

ธนำคำรฮ่องกงและเซยีงไฮแ้บงกิ้งคอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด (เพื่อตรำสำรหนี้) 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) - ผูร้บัฝำกทรพัย์สนิ 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY 334 

บรษิทัหลกัทรพัย์ เพื่อธุรกจิหลกัทรพัย์ จ ำกดั (มหำชน) (คสัโตเดี้ยน) 
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

304 
ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮแ้บงกิ้ง คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK. 336 

ธนำคำรเกยีรตนิำคนิภทัร จ ำกัด (มหำชน) 
KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 
ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) (เพื่อรบัฝำกทรพัย์สนิ) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 339 

ธนำคำรทสิโก้ จ ำกดั (มหำชน) (เพื่อรบัฝำกทรพัย์สนิ) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 
ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 340 

ธนำคำร เจพมีอร์แกน เชส (เพื่อคำ้ตรำสำรหนี้) 
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

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

ธนำคำร ซไีอ เอม็บ ีไทย จ ำกดั (มหำชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 
ธนำคำรดอยซ์แบงก์เอจ ีสำขำกรุงเทพฯ - เพื่อรบัฝำกทรพัย์สนิ 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES 425 

ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) (เพื่อลูกคำ้) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

328 
ธนำคำรกรุงศรอียุธยำ จ ำกัด (มหำชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED  

 

 


