
Enclosure 3 
Notice of Intention to exercise the rights under the Warrants PPPM-4 

เลขทีใ่บจอง/No. ................................................ 

   แบบฟอรม์แสดงความจ านงในการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 4 (PPPM-W4) 
Notice of Intention to Exercise the Warrants of PP Prime Public Company Limited No.4 (PPPM-W4) 

วนัทีย่ ืน่ความจ านงในการใชส้ทิธ/ิ Date of Notification................................................ 

เรยีน/Dear  คณะกรรมการ บรษิทั พพี ีไพรม์ จ ากดั (มหาชน)/ Directors of PP Prime Public Company Limited 

ขา้พเจา้/ I, We (โปรดระบุประเภทผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ)ิ 
 บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย/Thai Individuals เลขประจ าตวัประชาชน/ID Card No...............................  บุคคลธรรมดาสญัชาตติ่างด้าว/ Non-Thai Individual เลขทีใ่บต่างดา้ว/หนังสอืเดนิทาง/ ID No................................. 
 นติบิุคคลสญัชาตไิทย/ Thai Juristic Person เลขทะเบยีนนิตบิุคคล/ID No. .........................................  นติบิุคคลสญัชาตติ่างดา้ว/ Non-Thai Juristic Person/เลขทะเบยีนนิตบิุคคล/ ID No. ……...................................... 

ชือ่/Name  นาย/Mr.   นาง/Mrs.  นางสาว/Ms.    นติบิุคคล/Juristic Person………………………………….…………………………………………………..……..    เพศ  ชาย/M    หญงิ/F 
ทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิต่อได/้ Address อาคาร/หมูบ่า้น/ Building........................ เลขที/่ House No. ..................... หมูท่ ี/่ Village No.  ................... ตรอก/ซอย/ Alley ........................ ถนน/ Road............................. 
แขวง/ต าบล/ Sub-district ......................................... เขต/อ าเภอ/District ......................................... จงัหวดั/Province .................................... รหสัไปรษณยี์/Post Code ................ โทรศพัท ์.......................... 
อเีมล/์ E-mail address ………………………………………………………………….................................................................................................................................................................. ............................. 
สญัชาต ิ/ Nationality.............................................. อาชพี/ Occupation ......................................................................................................................................................................... ...................................... 
วนั/เดอืน/ปีเกดิ (ปี ค.ศ.)/ DOB .................... เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ีTax ID ........................... ประเภทของการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย/Type of Withholding Tax    ไมห่กัภาษ ีณ ทีจ่่าย / N  หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย/ Y 
มคีวามประสงค์ทีจ่ะขอใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธีทีจ่ะซื้อหุ้นสามญัของบรษิัท พพี ีไพร์ม จ ากดั (มหาชน) รุ่นที ่ 4 (PPPM-W4) จ านวน/ I/We wish to subscribe for the newly issued ordinary shares of PP 
Prime Public Company Limited No. 4 (PPPM-W4) ...................................... หน่วย/Unit ในอตัราการใช้สทิธ ิใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย ต่อ หุ้นสามญั 2.280 หุ้น โดยมรีายละเอยีดดงัน้ ี/with the following detail: 

กรณีถอืเป็นใบส าคญัแสดงสิทธิ/ 
Warrants 

ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ/ Replacement of Warrants 

จ านวนหุ้น/ No. of Shares 
เลขท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ/ No. of 

Warrants 
เลขท่ีเอกสาร/ No. of Document วนัท่ี/Date เลขท่ีสมาชิก/ Member No. 

ราคาใช้สทิธ ิ/ Exercise Price (บาทต่อ 

หุ้น) (Baht Per Share) 0.439 บาท/THB     
รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ (บาท)/ Total 
(THB) 

จ านวนเงนิ (ตวัอกัษร)/ Total (Letter) 

หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทัตามทีแ่สดงความประสงคข์า้งตน้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนนิการดงัต่อไปนี้: (ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธโิปรดเลอืกวธิใีดวธิหีนึ่งเทา่นัน้ โปรดท าเครือ่งหมาย x ในชอ่ง
ทีเ่ลอืก)/ Please do the following: 

 ในกรณีทีม่บีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์/ Having Securities Account : ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ “บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่ผูฝ้าก” และด าเนนิการ
ให ้บรษิทั ............................................................................ สมาชกิผูฝ้ากเลขที ่..............................................น าหุน้เขา้ฝากไวก้บับรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่เขา้บญัชซีือ้ขาย
หลกัทรพัย์ เลขที ่............................................................ ซึง่ขา้พเจา้มอียู่กบับรษิทันัน้ / 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 
 ในกรณีที่ไม่มบีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์ / Do not have the Security Account 
ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ “บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยน าเขา้บญัชี
ของบรษิทัที ่ออกหลกัทรพัย์   สมาชกิเลขที ่600 เพือ่ขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรพัย์ในภายหลงัผูจ้องซือ้หุน้จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมตามอตัราทีบ่รษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (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) 
  ใหอ้อกใบหุ้นสามญัตามจ านวนที่ได้รบัการจดัสรรตามการใช้สทิธินัน้ไว้ในนามของผู้ถอืใบส าคญัแสดงสทิธิ และจดัส่งใบหุ้นที่ได้รบัการจดัสรรตามการใช้สทิธิทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ขา้งต้น โดยขา้พเจ้าอาจ
ไดร้บัใบหุน้ภายหลงัจากที่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยรบัหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าวเข้าเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนและอนุญาตให้ท าการซื้ อขายได้ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยแลว้/ 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 closing date of the subscription period. 

พร้อมกนัน้ี ขา้พเจ้าขอน าส่งเงนิตามจ านวนในการใชส้ทิธดิงักล่าว โดย/ / I/ We enclose my/our payment by 
 เงนิโอน เขา้บญัชเีงนิฝากชื่อ “บริษทั พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน)”  ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)  ส านักงานใหญ่สีลม บญัช ีออมทรพัย ์เลขที ่101-460791-3/ Direct Transfer to “PP Prime Public 

Company Limited Account No. 101-460791-3 of Bangkok Bank Public Company Limited, Head Office Silom Branch. 

 เชค็บุคคล/ Personal Cheque   แคชเชยีร์เชค็/ Cashier Cheque    ดร๊าฟท/์ Draft เลขทีเ่ชค็/ No.………………………วนัที/่Date ………………ธนาคาร/ Bank ……..…….สาขา /Branch…………………… 
โดยสัง่จ่าย “บริษทั พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน)” (กรณเีป็นเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ ตัว๋แลกเงนิธนาคารหรอืค าสัง่จ่ายเงนิของธนาคาร โดยเชค็จะตอ้งลงวนัทีก่อ่นวนัก าหนดการใชส้ทิธ ิ 3 วนัท าการ และสามารถเรยีกเกบ็ได้
ในกรงุเทพมหานคร ภายใน 1 วนัท าการนบัจากวนัใชส้ทิธแิต่ละครัง้)/ Payable to PP Prime Public Company Limited” 

ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงวา่จะใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัจ านวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลกิการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัขา้งตน้นี้ แต่หากขา้พเจ้าไม่ส่งใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธติามจ านวนทีร่ะบุไวข้า้งตน้ หรอืไม่กรอกรายละเอยีด
ในแบบแสดงความจ านงการใชส้ทิธใิหค้รบถ้วน หรอืไม่ปิดอากรแสตมป์ (ถ้าม)ี หรอืไม่ช าระเงนิตามจ านวนในการใชส้ทิธดิงักล่าวใหค้รบถ้วน หรือไม่น าส าเนาใบน าฝาก (Pay in Slip) การช าระเงนิตามจ านวนในการใชส้ทิธดิงักล่าว มายงับรษิทั 
หรอืตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธขิองบรษิทั (ถ้าม)ี ภายในระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ ขา้พเจา้ยนิยอมใหบ้รษิทัด าเนินการตามวธิีการและเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธขิอง PPPM-W4/I/We hereby 
undertake to buy the said Shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If I/we do not return this duly completed subscription form with payment (Personal Cheque/Cashier Cheque/Draft/Pay-
in) or the Personal Cheque/Cashier Cheque/Draft has not been honored within the subscription period. I/We may be deemed to have not exercised my/our subscription rights and receive the payment back. I/We agree to bind 
on conditions and any notifications specified in the Terms and Conditions of PP Prime Public Company Limited, including the amendment of those in the future. 

ลงชื่อ/signature ................................................................................. ผูต้รวจรบัการจองซือ้/ Receipt 

  (................................................................................................................) 

ลงชื่อ/signature.............................................................................. ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ/ิ Warrants Holder 

  (..........................................................................................................) 

หลกัฐานการรบัแบบฟอรม์ใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 4 (ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย) / Please fill in 

วนัทีร่บัใบจอง/ Date of subscription  .............................................................................  เลขทีใ่บจอง / Subscription No.......................................... 

ขา้พเจา้/I ................................................................................................ ประสงคใ์ชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั พพี ีไพรม์ จ ากดั (มหาชน) ตามใบส าคญัแสดงสทิธิ/ wish to purchase the newly issued shares จ านวน/ amount .............................................. หุน้/
shares ในราคาหุ้นละ / Price per share 0.439 บาท/ THB 0.439 รวมเป็นเงนิ /Total.............................................................................................. บาท (........................................................................................................................................................ บาท) 
โดยช าระเป็น 
 เงนิโอน/Wire transfer      เช็คบุคคล/Personal Cheque     แคชเชียร์เช็ค/ Cashier Cheque      ดร๊าฟท์/Draft    เลขทีเ่ชค็/No. …………….…….…………วนัที/่Date ………..……….….. ธนาคาร/Bank ………….………………….สาขา /Branch………………………… 
 ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รบัฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd เลขที่สมาชิกผู้ฝาก/ No…………………… เลขที่บญัชีซื้อขายหลักทรัพย์/ Account No………………..…………… 
 ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์ร ับฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากัด” โดยเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรพัย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า/ 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 
 ออกเป็นใบหุ้นในนามผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ/ Share Certificate 

เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอ านาจ / Authorized Officer ……………………………………………………………………. 

(..............................................................................................) 



  Enclosure 3 
Notice of Intention to exercise the rights under the Warrants PPPM-4 

R 

   BROKER    
Participant No.  Company Name  Participant No. Company Name 

      

002 บรษิทัหลกัทรพัย์ทสิโก ้จ ากดั  032 บรษิทัหลกัทรพัย์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED   KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บรษิทัหลกัทรพัย์ คนัทรีก่รุ๊ป (มหาชน) จ ากดั  034 บรษิทัหลกัทรพัย์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO., LTD.   PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 บรษิทัหลกัทรพัย์ ดบีเีอสวคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั  038 บรษิทัหลกัทรพัย์เออซี ีจ ากดั (มหาชน) 
 DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.   AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บรษิทัหลกัทรพัย์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)  048 บรษิทัหลกัทรพัย์ไอรา่ จ ากดั (มหาชน)  
 LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บรษิทัหลกัทรพัย์ ภทัร (มหาชน) จ ากดั  050 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเอสแอล จ ากดั  
 PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   ASL SECURITIES COMPANY LIMITED  

007 บรษิทัหลกัทรพัย์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  051 บรษิทัหลกัทรพัย์เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 
 CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED   SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเซยี พลสั จ ากดั  052 บรษิทัหลกัทรพัย์จเีอม็โอ-แซดคอม (ประเทศไทย) จ ากดั 
 ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED   GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

010 บรษิทัหลกัทรพัย์เมอรร์ลิ ลนิช ์(ประเทศไทย) จ ากดั  200 บรษิทัหลกัทรพัย์ เมย์แบงกก์มิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED   MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บรษิทัหลกัทรพัย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  211 บรษิทัหลกัทรพัย์ยูบเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั 
 KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.  

013 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  213 บรษิทัหลกัทรพัย์เอเชยี เวลท์ จ ากดั  
 KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED   ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 บรษิทัหลกัทรพัย์ โนมรูะพฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)  221 บรษิทัหลกัทรพัย์ เมอรช์ ัน่พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บรษิทัหลกัทรพัย์ คงิสฟ์อรด์ จ ากดั (มหาชน)  224 บรษิทัหลกัทรพัย์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
 KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บรษิทัหลกัทรพัย์ธนชาต จ ากดั (มหาชน)  225 บรษิทัหลกัทรพัย์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD. 

019 บรษิทัหลกัทรพัย์ หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั  229 บรษิทัหลกัทรพัย์เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั 
 YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED   JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บรษิทัหลกัทรพัย์ ทรนีิตี้ จ ากดั  230 บรษิทัหลกัทรพัย์ โกลเบลก็ จ ากดั  
 TRINITY SECURITIES CO., LTD.    GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บรษิทัหลกัทรพัย์ไทยพาณิชย์ จ ากดั  244 บรษิทัหลกัทรพัย์ แมคควอร ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
 SCB SECURITIES COMPANY LIMITED   MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บรษิทัหลกัทรพัย์ยูโอบเีคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  247 บรษิทัหลกัทรพัย์ เครดติ สวสิ(ประเทศไทย) จ ากดั 
 UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED   CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD. 

027 บรษิทัหลกัทรพัย์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  248 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคทซีมีโิก ้จ ากดั  
 RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED   KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บรษิทัหลกัทรพัย์กรงุศร ีจ ากดั (มหาชน)  924 บรษิทัหลกัทรพัย์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 
 KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED   FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไอ วโีกลบอล จ ากดั (มหาชน)     
 I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED     

   SUB-BROKER   

Participant No.  Company Name  Participant No. Company Name 
      

236 ธนาคาร ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน)   243 บรษิทัหลกัทรพัย์เพื่อธุรกจิหลกัทรพัย์ จ ากดั (มหาชน) 
 TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED   TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซติี้คอรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั  245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  
 CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED   THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

   CUSTODIAN   

Participant No.  Company Name  Participant No. Company Name 
       

301 ธนาคารซติี้แบงกเ์อน็.เอ. (CUSTODY SERVICES)  329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
 CITIBANK N.A. - CUSTODY SERVICES   TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  330 ธนาคารฮ่องกงและเซีย่งไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (เพื่อตราสารหนี้) 
 THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED   THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) – ผูร้บัฝากทรพัย์สนิ  334 บรษิทัหลกัทรพัย์ เพื่อธุรกจิหลกัทรพัย์ จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 
 BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY   TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซีย่งไฮแ้บงกิง้ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั  336 ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน)  
 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION, LTD. BKK.   KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

308 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)   339 ธนาคาร ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรบัฝากทรพัย์สนิ) 
 KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED   TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชารเ์ตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  340 ธนาคาร เจพมีอรแ์กน เชส (เพื่อคา้ตราสารหนี้) 
 STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED   JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 ธนาคารไอซีบซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน)  343 ธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน)  
 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED   CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 

320 ธนาคารดอยซ์แบงก ์เอจ ีสาขากรงุเทพฯ - เพื่อรบัฝากทรพัย์สนิ  345 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  
 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES   THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

328 ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน)  425 ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) (เพื่อลูกคา้) 
 BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED   KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

  




