
แบบแสดงความจ านงการใชส้ิทธิซื้อหุ้นสามัญของ  เลขท่ี ................................................................. 

บริษัท ภัทรลสิซิ่ง จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (PL-W1) 
แบบแสดงความจ านงการใชส้ิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ภัทรลิสซิง่ จ ากัด (มหาชน) 

 วันท่ีแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิ ...................................................................... ทะเบยีนผูถ้ือใบส าคัญแสดงสทิธิเลขท่ี ..................................................... 
เรียน  คณะกรรมการ  บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
ข้าพเจ้า (โปรดระบุประเภทผู้ถอืใบส าคัญแสดงสิทธิ) 

 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจ าตัวบัตรประชาชน...................................... ................................... บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว เลขท่ีใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ............................................................ 
 นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล ........................................................................................... นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว เลขทะเบียนนิติบุคคล .................................................................................. 

ชื่อ นาย  นาง   นางสาว    นิติบุคคล (อื่นๆระบุ).................................................................................................................................................................เพศ  ชาย  หญิง 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้บ้านเลขท่ี ........................ หมู่ที่ ......................... ตรอก/ซอย ............................................................................. ถนน ................................................................................................................ 
แขวง/ต าบล ........................................................................เขต/อ าเภอ ......................................................... จังหวัด ............................................................. รหัสไปรษณีย์ ................................................................ 
โทรศัพท์ ..................................... อีเมลล์ ...............................................................................สัญชาติ ........................................... .อาชีพ .................................................................................................................... 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน   เหมือนที่อยู่ที่ติดต่อได้    อื่นๆ ระบุ.................................................................................................. ................................................. ................................................. ........................... 
วัน/เดือน/ปีเกิด ..................................................................... เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี.......................................................ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย  ไม่หักภาษี ณ ทีจ่่าย   หักภาษี ณ ที่จ่าย 

ในฐานะผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ข้าพเจ้ามีความประสงค์ทีจ่ะขอใช้สิทธใินการซื้อหุน้สามญัของบรษัิท ภัทรลิสซิง่ จ ากัด (มหาชน) ตามรายละเอยีดดังต่อไปนี ้

จ านวนหน่วยของใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิ (หน่วย) 

อัตราการใช้สิทธิ จ านวนหุน้สามัญทีไ่ด้จาก
การขอใช้สิทธิ (หุ้น) 

ราคาใช้สิทธ ิ
(บาทต่อหุ้น) 

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 
(บาท) 

จ านวนเงิน (ตัวอักษร) 

 ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1.011 หุ้น  3.958   
ท้ังน้ี ในการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ขา้พเจา้ได้ส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิ / ใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ และขอรับใบทอนใบส าคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ดังน้ี 

 ใบส าคญัแสดงสิทธิ         ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ  เลขท่ี  ................................................................................................................... ..... จ านวน ............................................................................ หน่วย 

 ขอรับใบทอนใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นจ านวน ........................................................................................................................................................ หน่วย 
**หากจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีแสดงความจ านงใช้สิทธิ ค านวณได้จ านวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นท้ิง 
**หากจ านวนเงินท่ีค านวณได้จากการใช้สิทธิมีเศษสตางค์ ให้ตัดเศษทิ้ง 
พร้อมกันน้ี ข้าพเจา้ขอส่งเงินค่าใชส้ทิธิซือ้หุ้นสามัญดังกล่าว โดย 

  เงินโอน เข้าบัญชีเงินฝากชื่อ “บมจ. ภัทรลิสซิ่ง เพื่อการจองหุ้นเพิ่มทุน” เลขท่ีบัญชี 099-1-41022-8 ประเภทบัญชี กระแสรายวัน ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาส านักพหลโยธิน 

 เชค็    ดร๊าฟท์   ตั๋วแลกเงินธนาคาร เลขท่ี .................................... วันท่ี .......................... ธนาคาร.............................. สาขา....................................โดยขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บมจ. ภัทรลิสซิ่ง เพือ่การจองหุ้นเพิ่มทุน”  
(กรณีเป็นเช็ค ดร๊าฟท์ และตั๋วแลกเงินธนาคาร จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายในวันก าหนดการใช้สิทธิ) 
 
ในกรณีท่ีจ านวนเงินท่ีจะใช้ในการช าระค่าจองซื้อ ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป โปรดระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง* ตามประเภทของผู้จองซื้อ 
ในกรณีท่ีผู้จองซื้อเป็นบุคคลธรรมดา   ตนเอง     บุคคลอื่นโปรดระบุ.............................................................. ในกรณีผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล โปรดระบุ................................................................................................ 
*ผู้ได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของบัญชีท่ีแท้จริง หรือ มีอ านาจควบคุมความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้ากับสถาบันการเงิน หรือ บุคคลท่ีลูกค้าท าธุรกรรมแทน หรือ บุคคลผู้ใช้อ านาจควบคุมนิติบุคคล 
 
หากข้าพเจา้ได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวแล้ว ขา้พเจา้ตกลงให้บริษัทด าเนินการดังต่อไปน้ี:  (ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่าน้ัน) 

 น าหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง: ให้ออกใบหุ้นตามจ านวนท่ีได้ รับจากการขอใช้สิทธิน้ันไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัท
......................................................................... สมาชกิผู้ฝากเลขท่ี..............................น าหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศนูย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อเข้าบญัชีซือ้ขายหลักทรัพย์ เลขท่ี………....................... 

 ชือ่........................................................................................................... ซึง่ข้าพเจา้มีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์น้ัน ภายใน 7 วนัท าการนับจากวันก าหนดการใชส้ทิธิ (ชือ่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิตอ้งเปน็ชือ่เดยีวกันกับชื่อบัญชีซือ้ขาย
หลักทรัพย์เท่าน้ัน) 

 น าหุ้นเข้าฝากบัญชขีองผูอ้อกหลกัทรัพย์: ให้ฝากหุ้นตามจ านวนท่ีได้รับจากการขอใชส้ิทธิน้ันไว้ในชือ่ “บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก”และน าหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
โดยน าเข้าบัญชขีองผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 (กรณีเลือกรับหุ้นเข้าบัญชี 600 ในช่องน้ี กรุณากรอก “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ท่ีประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัท ผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer 
Account) เท่าน้ัน เพื่อน าส่งให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด “TSD” ด้วย ในกรณีท่ีไม่จัดท าเอกสารตามท่ี TSD  ก าหนด จะด าเนินการออกเป็นใบหุ้นแทน และการขอถอนเป็นใบหลักทรัพย์ในภายหลัง ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้น
จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามท่ี บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ ไทย) จ ากัด และบริษัทหลักทรัพย์ก าหนด) 

 รับเป็นใบหุ้น: ให้ฝากหุ้นตามจ านวนท่ีได้รับจากการขอใช้สิทธิน้ันไว้ในชื่อของข้าพเจ้า และจัดส่งใบหุ้นให้ข้าพเจ้าตามชื่อท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ข้างต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัท ด าเนินการใดๆ เพื่อท าให้สามารถ
จัดท าใบหุ้น และส่งมอบใบหุ้นแก่ข้าพเจ้าโดยเร็วแต่ไม่เกิน 15 วันท าการนับจากวันก าหนดการใช้สิทธิ โดยข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ท า
การซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัยพ์แห่งประเทศไทยแล้ว 

ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงว่าจะซือ้หุ้นสามัญจ านวนดังกล่าว และจะไม่เพิกถอนการใช้สิทธิท่ีได้แสดงไว้ข้างต้นน้ี แต่หากข้าพเจ้าส่งหลักฐานใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิพร้อมเช็ค/ดร๊าฟท์/ตั๋วแลก
เงินธนาคาร ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือจ านวนเงินท่ีขา้พเจา้ช าระไม่ครบถ้วนตามจ านวนท่ีระบุไว้ในแบบแสดงความจ านงการใชส้ิทธิซือ้หุ้นสามัญหรือข้าพเจ้ากรอกข้อความในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไม่ครบถ้วน
หรือไม่ถูกต้อง หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนตามข้อบงัคับและกฎหมายต่างๆ และข้าพเจ้ามิได้แก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิท่ีบริษัทก าหนด ขา้พเจา้ตกลงให้ถือว่าการแสดงความจ านงในการใช้สิทธิสิ้น
สภาพลงโดยไม่มีการใชส้ทิธิ และยินยอมให้บริษัทด าเนินการตามท่ีก าหนดในข้อ 1.2.4(6) ของข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิและผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
คร้ังท่ี 1 
  ลงชือ่........................................................................................ ผูใ้ช้สทิธิ 

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

 
หลักฐานการรับแบบฟอร์มใบแจ้งความจ านงใช้สิทธิของ (PL-W1) – โปรดกรอกขอ้ความในส่วนนี้ด้วย  

บรษิทั ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) และ/หรอื บริษทัหลกัทรพัย์ ภัทร จ ากดั (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามแบบแสดงความจ านง) ............................................................................................................................. 
ทะเบียนผูถ้ือใบส าคัญแสดงสทิธ/ิใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธ ิ เลขที่............................จ านวน.....................................หน่วย ใช้สิทธซิื้อหุ้นสามญัจ านวน ........................................................ หุ้น   ราคาหุ้นละ  ...... 3.958 ...... บาท 

เป็นจ านวนเงินรวม .............................................................บาท โดยช าระเป็น                    เงินโอน                          เช็ค              ดร๊าฟท์  ตั๋วแลกเงินธนาคาร 
เลขที่เช็ค .............................................................................. ลงวันที่ .................................................. ธนาคาร ........................................................................................ สาขา .......................................................................... 
ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธติ้องการใหด้ าเนินการสง่มอบหุ้นสามัญดังนี ้

 น าหุน้เข้าฝากบญัชซีื้อขายหลกัทรพัยข์องผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธิ ที่มีอยูก่บับริษทัซึ่งมเีลขทีส่มาชกิผู้ฝากเลขที ่......................................................... บญัชีซื้อขายหลกัทรพัยเ์ลขที่ .................................................................. 

 น าหุน้เข้าฝากบญัชี “บรษิทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพือ่ผูฝ้าก” โดยเขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 เพื่อขา้พเจ้า  

 ออกใบหุ้นในนามผูถ้ือใบส าคัญแสดงสทิธ ิ
เจ้าหน้าที่ผูรั้บมอบอ านาจ ...................................................................................................................



Form of the Notification of the Intention to Exercise the Rights of No................................................................... 
Phatra Leasing Public Company Limited No. 1 (PL-W1) 

Form of the Notification of the Intention to Exercise the Rights to Purchase Ordinary Shares of Phatra Leasing Public Company Limited 
 Date of the Notification...............................................................Warrant Holder Registration No. ......................................................... 

To The Board of Directors of Phatra Leasing Public Company Limited (the “Company”) 
I/We (please specify type of the Warrant Holder) 

Thai Natural Person-ID No.  -  -  -  -    Foreign Natural Person-Alien/Passport No. ............................................................... 

I/We  Wish  Do Not Wish to have dividend tax deducted at source (if any) Tax Payer ID No. (if any)  

Thai Juristic Person-Company Registration No. ............................................................................................ Foreign Juristic Person-Incorporation Document No. .......................................................... 

I/We  Wish Do Not Wish to have dividend tax deducted at source (if any)                   Tax Payer ID No. (if any)  

Name  Mr.  Mrs.  Miss  Juristic Person ...................................................................... Surname............................................................................................................................. ............ 
Date of Birth.............................................................. Gender........................................................ Nationality...........................................Occupation............................................................................................. 
Address No..................................................... Moo................................ Soi.......................................................... Road..................................................... Sub-District.......................................................... 
District................................................................... Province................................................. Postal Code......................... Tel........................... Email Address.......................................................................... 

As being the Warrant Holder of the Company, I/we hereby intend to exercise the right to purchase the ordinary shares of Phatra Public Company Limited as stated below: 

Number of Warrants to be 
Exercised (Units) 

Number of Ordinary Shares Received 
from Exercised Warrants (Shares) 

Exercise Ratio Exercised Price 
(Baht per Share) 

Total Payment (Baht) Total Payment 
(In written format) 

  1 Unit of Warrant to 1.011 Ordinary Share 3.958   
In this notification, I/we have delivered 

 Warrant Certificate(s)  Warrant Substitute(s) No. ………………………………………………………….. in the amount of ……………………………………………………………………………………… units 
When I/we receive the above ordinary shares as allotted to me/us, I/we hereby agree to have the Company execute either one of the followings (the Warrant Holder must choose one method only.): 

 Depositing shares for my/our security account:  Issue a share certificate for all the shares received from the exercise of the Warrants in the name of “Thai Securities Depository Company Limited for 

Depositors” and arrange for the Participant name…………………………………………………………. Number  to deposit those shares with Thailand Securities Depository Co., Ltd. for 
my/our securities trading account number ……………………….……………..……… Account Name ……………………………………………………………… which I/we have opened with such 
securities company within 7 business days after the Exercise Date (Name of the Warrant Holder must be the same as the Account Name.) 

 Depositing shares for issuer account:  Issue a share certificate for all the shares received from the exercise of the Warrants in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for 
Depositors” and deposit those shares with Thailand Securities Depository Company Limited under the issuer account number 600 for my/our name (for issuing a share certificate later, a Warrant 
Holder must pay the fee as specified by Thailand Securities Depository Company Limited and the securities company (if any). 

 Issuing share certificate:  Issue a share certificate for all the shares received from the exercise of the Warrants in my/our name, and deliver it to me/us by registered mail. I/We hereby authorize the 
Company to proceed with any necessary actions to have the share certificate made and delivered to me/us as soon as possible but no later than 15 business days after the Exercise Date. 

I/We herewith submit for remittance of the ordinary shares by                         Money Transfer   Check                Draft               Bank Draft 
No. ………………………………. Date ………………………………… Bank ……………………………………………………..Branch …………………………………………..…………………………..……… 
Payable to “Phatra Leasing PCL for purchase booking capital”        
I/We hereby undertake to purchase the ordinary shares as stated above and will not revoke such intention to exercise of rights. However, if I/we have submitted incomplete or incorrect Warrant Certificate or 
Warrant Substitute together with the check, draft or bank draft, or if the amount of payment made by me/us is not full pursuant to what specified in the form of the notification of the intention to exercise the rights, or if 
the form of the notification of the intention to exercise the rights is incomplete or incorrect, or the stamp duties attached (if any) are incomplete according regulations or laws, I/we agree that such intention to exercise 
the rights shall be nullified without the exercise. In such regard, I/we agree that the Company shall have the right to proceed with this matter under Clause 1.2.4(6) of the Terms and Conditions of Rights and Duties 
of the Issuer and the Warrant Holders to Purchase Ordinary Shares of Phatra Leasing Public Company Limited No. 1 (PL-W1). 

Signature …………………………………………………….……… A Warrant holder 
                 (……………………………………………………………..) 

 
Evidence for Exercise the Rights to Purchase Ordinary Shares of Phatra Public Company Limited - Please also fill in this portion. 

Phatra Leasing Public Company Limited and/or Phatra Securities Public Company Limited has received money from (name appearing in the form of the notification of the intention) 
…………………………………………………………………..…..Warrant Certificate/Warrant Substitute Registration No. ………………………………………….……………………….. for exercise the rights to purchase 
……………………………..………………….. newly issued ordinary share(s),  at the exercise price of .. 3.958.. Baht per share, totaling to Baht ……..………………………………  

Payable by    Money Transfer    Check   Draft                          Bank Draft                        
No. …………………………………. Date …………………………………. Bank …………………………………………………………..Branch …………………………….……………………… 
The Warrant Holder desires to receive ordinary shares in the form of:  

 Depositing shares for my/our security account in Participant Number ………………………………………….……… Security Trading Account Number ……………………………….………………………………… 

 Issuing a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and deposit those shares with Thailand Securities Depository Company Limited under the issuer 
account number 600. 

 Issuing a share certificate in my/our name. 
 

Authorized Officer............................................................................................................ 

  



 

BROKER 

ผู้ฝากเลขที่ 
Participant No. 

ชื่อบริษัท 
Company Name 

ผู้ฝากเลขที่ 
Participant No. 

ชื่อบริษัท 
Company Name 

002 
บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จ ากัด 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

030 
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

032 
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด 
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

004 
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

034 
บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

038 
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ ากัด (มหาชน) 
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด  (มหาชน) 
PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ ากัด (มหาชน) 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด 
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

050 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จ ากัด 
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด 
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

051 
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากัด 
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

010 
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

200 
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED. 

013 
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด 
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED. 

014 
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

224 
บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 
บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จ ากัด 
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

225 
บริษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED. 

016 
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

229 
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากัด 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

230 
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

022 
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิต้ี จ ากัด 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

244 
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากัด 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

023 
บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

247 
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จ ากัด 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD. 

026 
บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด  (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

027 
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

029 
บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

SUB BROKER 

236 
ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ ากัด (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 
บริษัทหลักทรัพย์ ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245 
ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 

301 
ธนาคารซิต้ีแบงก์ เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK N.A.-CUSTODY SERVICES 

329 
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

330 
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (เพื่อตราสารหน้ี) 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)-ผู้รับฝากทรัพย์สิน 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 

334 
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ ากัด (มหาชน) (คัสโตเด้ียน) 
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK. 

336 
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

337 
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

339 
ธนาคาร ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

340 
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหน้ี) 
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

343 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 

320 
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพือ่รับฝากทรัพย์สิน 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES 

345 
ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

328 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

425 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 


