
 

                                                                                                                                                                                                              เลขที่ใบจอง .....................................................................  
                                                                                                                                                                     วันที่ย่ืนความจ านงการใช้สิทธิ …………………………………………………….. 
                                                                                                                                                                     ทะเบียนผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิเลขที่ ……………………………………………..  

ใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (ANAN-W1) 
คร้ังที่ 1 (วันจองซ้ือ 7 - 13 มิถุนายน 2565)  

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (ANAN-W1) 
โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง 

    เรียน    คณะกรรมการบริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว  นิตบิุคคล  อื่นๆ (ระบุ) ………..…ช่ือ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ประเภทผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ  บุคคลธรรมดา  นติิบุคคล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน / เลขหนงัสือเดนิทาง / เลขทีใ่บต่างด้าว / เลขทะเบยีนนิตบิุคคล - - - -  
สัญชาติ / สถานที่จดทะเบียน  ไทย / ประเทศไทย  ต่างด้าว / ประเทศ (ระบุ) ……………………………………………………..เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ……………………………………..…….ประเภทของการหกัภาษี ณ ที่จ่าย  ไม่หักภาษี  หักภาษี  
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (ห้ามใช้ตู้ ป.ณ.) / สถานที่ตั้ง ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….รหัสไปรษณีย์ ……………………………………………………โทรศัพท์ที่ตดิต่อได้………………………………………… .  
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  ตามที่อยู่ที่ตดิต่อได้  อื่นๆ (ระบุ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….รหัสไปรษณีย์ ……………………………………………………โทรศัพท์ที่ตดิต่อได้………………………………………… .  
อาชีพ  ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงานบริษัทเอกชน  ประกอบธุรกิจส่วนตัว / อาชีพอิสระ  อืน่ๆ (ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
มีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัท อนันดา ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (ANAN-W1) คร้ังที่ 1 จ านวน ………………………………………………………………………………หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ  
ในอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

กรณีถือเป็นใบส าคญัแสดงสิทธ ิ กรณีถือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธ ิ
เลขที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิ เลขที่เอกสำร วนัที ่ เลขที่สมำชิก 

    
 

 

 จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิ (หน่วย)  
  

 

จ านวนหุ้นสามญั (หุ้น) (หากมีเศษหุ้นให้ปัดเศษทิง้) ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน (บาท) / จ านวนเงิน (ตัวอักษร) 

  1.65   

 

 หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามญัของบริษัทตามที่แสดงความประสงค์ข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดังต่อไปนี้: (ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิโปรดเลอืกวธิีใดวิธหีนึ่งเท่านั้น โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่องทีเ่ลอืก)  
ในกรณีที่มบีัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์:  

 ให้ฝากใบหุ้นสามญัตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในช่ือ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่ผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัท…………………………………………………. สมาชิกผู้ฝากเลขที่ …………………………………….. 
น าหลกัทรัพย์ เข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อเข้าบญัชีซ้ือขายหลักทรัพย์เลขที…่……………………………..…………………… ช่ือ ………………………………………………….…………….ซ่ึงข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัท
หลักทรัพย์นั้น (ช่ือผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิต้องตรงกับช่ือบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ มิฉะนั้นจะด าเนนิการออกใบหุ้นในช่ือผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิและจัดส่งใบหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น)  
ในกรณีที่ไม่มีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย์:  

 ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในช่ือ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยน าเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 
เพื่อข้าพเจ้า (การขอเพกิถอนการใช้สิทธิ ต้องได้รับความยนิยอมเป็นหนังสือจากบริษัท) และข้าพเจ้าได้กรอกแบบฟอร์มตามข้อก าหนด FATCA เรียบร้อยแล้ว)  

 ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในช่ือของข้าพเจ้า และจัดส่งใบหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธิดงักล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนให้ข้าพเจ้าตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น โดยข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยรับหุ้นดังกล่าวเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและอนญุาตให้ท าการซ้ือขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว  
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนดงักล่าวโดย  

 เงินโอนเข้าบัญชี “บมจ. อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์” เลขที่บัญชี 340-2-67143-3 ประเภทสะสมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาบางพลี โดยแนบต้นฉบบัหลกัฐานการโอนเงนิภายในวันใช้สิทธิ พร้อมระบุช่ือ-นามสกลุ และเบอร์โทรศัพท์ที่
สามารถติดต่อได้มาพร้อมกันนี้  

 แคชเชียร์เช็ค  เช็คบุคคล  ดร๊าฟท์ เลขทีเ่ช็ค………………………………………………วันที่…………………………………………….. ธนาคาร……………………………………………………….. สาขา …………………………………………..  
โดยส่ังจ่าย “บมจ. อนันดา ดเีวลลอปเม้นท์” พร้อมระบุช่ือ-นามสกลุ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถตดิต่อได้ไว้ด้านหลงัด้วย (ในกรณีที่ชาระค่าใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นเป็นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ภายใน 1 วนัท าการก่อนวนัใช้สิทธิแต่ละคร้ัง)  

ส าหรับผู้ทีป่ระสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) โปรดระบขุ้อมูลเพิ่มเติมส าหรับการด าเนนิการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA) 
 

 บุคคลธรรมดา: ทีอ่ยู่ถาวรเลขที่…………………. หมู่ที่ ……………ตรอก/ซอย………………………………… ถนน ………………………………………. แขวง/ต าบล……………………………………… เขต/อ าเภอ……………………………………. . 
.จังหวัด …………………………………………………….. ประเทศ …………………………………….รหัสไปรษณีย์ ……………………….สถานที่เกิด (จังหวัด / ประเทศ) …………………………. สัญชาติที่สอง (ถ้าม)ี ……………………………………. .  

 นิติบุคคล: ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท สถานะของนิตบิุคคลตาม FATCA (โปรดตอบแบบสอบถามตามเอกสารแนบ)  

– กรณีสถานะของนิตบิุคคลตาม FATCA เป็น passive หรือ NFFE โปรดระบุ % การถือครองของผู้ถือหุ้นชาวสหรัฐ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .  

– กรณีสถานะของนิตบิุคคลตาม FATCA เป็น PFFI หรือ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ฝากหลักทรัพย์เข้าไว้ในบญัชีบริษทัผู้ออกหลักทรัพย์ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ขึน้แก่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรับผดิและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั จนครบถ้วน นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด อาจเปิดเผยข้อมูลที่
ปรากฏในเอกสารนีใ้ห้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่มีอ านาจตามกฎหมาย รวมทั้งหน่วยงานที่มีข้อตกลงกบับริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ในการขอเรียกดขู้อมลูดงักล่าวได้  

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญและจะไม่ยกเลิกการจองซ้ือหุ้นสามัญข้างต้นนี้  แต่ถ้าหากข้าพเจ้าไม่ส่งใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนที่ระบุไว้ข้างต้น หรือไม่กรอกรายละเอยีดในแบบฟอร์มใบแจ้งความ
จ านงการใช้สิทธใิห้ครบถ้วน หรือไม่ปิดอากรแสตมป์ (ถ้าม)ี หรือไม่ช าระเงินตามจ านวนในการใช้สิทธดิังกล่าวให้ครบถ้วน หรือไม่น าสาเนาใบน าฝาก (Pay-in Slip) การช าระเงินตามจ านวนในการใช้สิทธิดงักล่าวมาถงึบริษทั ภายในก าหนดระยะเวลาแจ้งความ
จ านงการใช้สิทธิแต่ละคร้ัง หรือ เช็ค/ดร๊าฟท์ ที่ได้ส่ังจ่ายไม่ผ่านการเรียกเก็บ ข้าพเจ้ายนิยอมให้บริษัท ด าเนินการตามวิธีการและเง่ือนไขที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธขิอง ANAN-W1  
ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้สถาบันการเงิน (รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ นิตบิุคคลอื่นใด) ที่ข้าพเจ้ามีการท าธรุกรรมทางการเงนิ สามารถเปิดเผยข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับการแสดงตน และ/หรือ การระบุตัวตนของข้าพเจ้า รวมถึงข้อมูลเกีย่วกบัผู้รับประโยชน์ 
ที่แท้จริงของข้าพเจ้า ให้แก่ผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัตใิห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิที่เกี่ยวข้อง  
                                                                                                                                                                                                                                         ลงช่ือ ………………………………………………………………..ผู้จองซ้ือ  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (                                                                                                )               

หลักฐานการรับใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิของ ANAN-W1 (ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน) 
 

เลขทีใ่บแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ………………………………………………..                                                                                                                                                                                    วันที่ ………………………………………………………. 
บริษัท อนันดา ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ช่ือตามแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธ)ิ ……………………………………………………………………………………………………………………………….. เพื่อจองซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท  
จ านวน ………………………………………………………………….หุ้น ในราคา 1.65 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน ……………………………………………. บาท ( ……………………………………………………………………………………………..บาท)  
โดยช าระเป็น  เงินโอน  แคชเชียร์เช็ค  เช็คบุคคล  ดร๊าฟท์ เลขที่ ………………………………………………… วันที่ ………………………………………….ธนาคาร ………………………………………… สาขา …………………………………  
โดยหากผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามญัดงักล่าว ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทด าเนินการ ส่งมอบหุ้นดงันี้ :  
 ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” เลขที่สมาชิกผู้ฝาก ………………………………………………………….……………….บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์เลขที่ ……………………………………………………,  
 ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” โดยเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพือ่ข้าพเจ้า  
 ออกใบหุ้นในนามผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ  

                                                                                                                                                                                                                                                                                ลงช่ือ ………………………….…………………………….เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอ านาจ  
 

 

   



 

BROKER 

ผูฝ้ากเลขที่ ชื่อบริษทั ผูฝ้ากเลขที่ ชื่อบริษทั 

002 บริษทัหลกัทรพัยท์ิสโก ้จ ากดั   032 บริษทัหลกัทรพัย ์เคทบีีเอสท ีจ ากดั (มหาชน) 

  TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED    KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษทัหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุป๊ จ ากดั  (มหาชน)  034 บริษทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

  COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.   PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

004 บริษทัหลกัทรพัย ์ดีบเีอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั   038 บริษทัหลกัทรพัย ์บยีอนด ์จ ากดั (มหาชน) 

  DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD   Beyond Securities Public Company Limited 

005 บริษทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 048 บริษทัหลกัทรพัย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 

  LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บริษทัหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 050 บริษทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั  

  Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited   ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 บริษทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 051 บริษทัหลกัทรพัย ์เอสบไีอ ไทย ออนไลน ์จ ากดั 

  CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.   SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

008 บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ ากดั 052 บริษทัหลกัทรพัย ์จเีอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั  

  ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED   GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND)  LIMITED  

010 บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรร์ิล ลนิช ์(ประเทศไทย) จ ากดั   200 บริษทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   

  MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED    MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บริษทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 211 บริษทัหลกัทรพัย ์ยูบเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

  KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD. 

013 บริษทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  213 บริษทัหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ ากดั 

  KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.   ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED. 

014 บริษทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)  221 บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ ัน่ พารท์เนอร ์ จ ากดั (มหาชน) 

  CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.   MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED. 

015 บริษทัหลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จ ากดั (มหาชน) 224 บริษทัหลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

  KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บริษทัหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั  (มหาชน) 225 บริษทัหลกัทรพัยซ์ี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั  

  THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED                CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD. 

019 บริษทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั      229 บริษทัหลกัทรพัย ์เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั 

  YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED    JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED    

022 บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนิตี้ จ ากดั 230 บริษทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ากดั 

  TRINITY SECURITIES CO.,LTD.   GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บริษทัหลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จ ากดั 244 บริษทัหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 

  SCB SECURITIES CO.,LTD.   MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บริษทัหลกัทรพัยยู์โอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน)      247 บริษทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ  (ประเทศไทย) จ ากดั 

  UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.   CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD. 

027 บริษทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 248 บริษทัหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซีมโิก ้จ ากดั 

  RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED   KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บริษทัหลกัทรพัยก์รุงศรี จ ากดั (มหาชน) 924 บริษทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 

  KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED   FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 บริษทัหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน)     

  I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.     

SUB-BROKER 

236 ธนาคาร ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 243 บริษทัหลกัทรพัย ์เพือ่ธุรกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) 

  TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED    TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษทัหลกัทรพัย ์ซติี้คอรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 245 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

  CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)   TMBThanachart Bank Public Company Limited 

257 บริษทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จูเลยีส แบร ์จ ากดั      

  SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO.,LTD.     

CUSTODIAN 

301 ธนาคารซติี้แบงก ์เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)  329 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

  CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES   TMBThanachart Bank Public Company Limited 

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  330 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮแ้บงกิ้งคอรป์อเรช ัน่ จ ากดั (เพือ่ตราสารหน้ี) 

  THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.   THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) - ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ 334 บริษทัหลกัทรพัย ์เพือ่ธุรกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดี้ยน) 

  BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY   TSFC  SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ ้แบงกิ้ง คอรป์อเรช ัน่ จ ากดั  336 ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 

  THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.   Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited 

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  337 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

  THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.   TMBThanachart Bank Public Company Limited 

308 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  339 ธนาคาร ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) (เพือ่รบัฝากทรพัยส์ิน) 

  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED   TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์  (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอรแ์กน เชส (เพื่อคา้ตราสารหน้ี) 

  STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.   JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 ธนาคารไอซบีซีี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซไีอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

  
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY 

LIMITED 
  

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 

320 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจ ีสาขากรุงเทพฯ - เพือ่รบัฝากทรพัยส์นิ  328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 

  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY 

SERVICES   
  

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

350 บริษทัหลกัทรพัย ์สยามเวลธ ์จ ากดั 425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพือ่ลูกคา้) 

  SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED   KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

 


