
 เลขที.่.................................................................. 

ใบแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธท่ีิจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) (MINT-W8) (การใช้สิทธคิร้ังสุดท้าย)  
เรียน  คณะกรรมการบริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) วันท่ีย่ืนความจาํนง...................................................                                                            

ผูถ้ือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จํากัด (มหาชน) (“ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ”) โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีด้วยตัวบรรจงให้ครบถว้นชัดเจน 

ขา้พเจา้ (โปรดระบปุระเภทผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธ)ิ 

 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจาํตัวประชาชน  

 นิติบคุคลสัญชาติไทย  เลขทะเบียนนิติบุคคล. .................................................................................... 

 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดา้ว  เลขท่ีใบต่างดา้ว/หนังสือเดินทาง  ......................................................... 

 นิติบคุคลสัญชาติต่างดา้ว เลขทะเบียนนิติบุคคล ......................................................................... 

ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบคุคล .................................................................................................................................................................................................................................. เพศ  ชาย  หญิง  

ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได ้  เลขท่ี....................................หมู่ท่ี...................ตรอก/ซอย...........................................................................ถนน.........................................................................................................................    

แขวง/ตาํบล ....................................................................... เขต/อาํเภอ ............................................................................ จังหวัด ........................................................รหัสไปรษณีย ์ ........................................  

โทรศัพท ์........................................................................................................................... อเีมล ............................................................... สัญชาต ิ................................ อาชพี ..................................................................   

วัน/เดือน/ปี เกิด (ปี ค.ศ.) ..........................................  เลขประจาํตัวผูเ้สียภาษี ..........................................................................  ประเภทของการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย    ไม่หักภาษี ณ ท่ีจ่าย      หักภาษี ณ ท่ีจ่าย 

ในฐานะผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จํากดั (มหาชน)   

1.ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขา้พเจา้มีท่ีอยู่นอกประเทศสหรฐัอเมริกา ไม่ใช่บคุคลอเมริกัน (U.S. Person/U.S. Persons ตามนิยามท่ีกาํหนดใน Regulation S ภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยข์องประเทศสหรฐัอเมริกา ปี 1933 (U.S. 
Securities Act of 1933)) และไม่ไดเ้ป็นบคุคลท่ีมีถ่ินท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกา   

2. ขา้พเจา้รบัรองว่าขา้พเจา้ไม่ไดเ้ป็นพลเมืองของ หรือมีถ่ินท่ีอยู่ หรือพักอาศัยใน หรืออยู่ภายใตบ้งัคับของกฎหมายของเขตอาํนาจใดๆ ท่ีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ และ/หรือการออกหรือจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้
หุน้สามัญน้ันตอ้งหา้มตามกฎหมาย หรือจะ หรืออาจจะส่งผลใหบ้ริษัทตอ้งมีหนา้ท่ีในการย่ืนคาํขอ จดทะเบียน เปิดเผย หรือภาระหนา้ท่ีอื่นใดในเขตอาํนาจน้ัน 

ข้าพเจา้มีความประสงค์ทีจ่ะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพ่ือซ้ือหุ้นสามัญของบรษิัท ในอัตราการใชสิ้ทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น โดยมรีายละเอยีดดังน้ี 

กรณีถือเป็นใบสาํคัญแสดงสิทธ ิ ใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธ ิ ราคาใชสิ้ทธิ 28.00 (บาทต่อหุน้) จาํนวนใชสิ้ทธิ (หน่วย).......................... 

เลขท่ีใบสาํคัญแสดงสิทธ ิ เลขท่ีเอกสาร วันท่ี เลขท่ีสมาชิก จาํนวนหุน้สามัญท่ีไดร้บัจากการใชสิ้ทธ ิ รวมเป็นเงินท่ีตอ้งชาํระ (บาท) 

      
 
หากขา้พเจา้ไดร้บัการจัดสรรหุน้สามัญของบริษัทตามท่ีแสดงความประสงคข์า้งตน้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้าํเนินการดังต่อไปนี:้  (ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธโิปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่าน้ัน โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีเลือก) 

 ในกรณีท่ีมีบัญชซีือ้ขายหลักทรพัย ์   :    ใหฝ้ากหลักทรพัยต์ามจาํนวนท่ีไดร้บัการจดัสรรตามการใชสิ้ทธิน้ันไวใ้นชื่อ “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด เพื่อผูฝ้าก”  และดาํเนินการให้

บริษัท………………....………………………................................สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี………………................นาํหลักทรพัย ์เขา้ฝากไวกั้บบริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด เพื่อเขา้บัญชซีือ้ขายหลักทรพัย์

ชื่อ...................................................................................................................เลขท่ี……………………………..……..…ซึ่งขา้พเจา้มีอยู่กับบริษัทน้ัน (ชื่อผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิตอ้งตรงกับชื่อบญัชซีือ้ขายหลักทรพัย์

มิฉะน้ันจะดาํเนินการออกใบหุน้สามัญตามจาํนวนท่ีไดร้บัจัดสรรตามการใชสิ้ทธิน้ันไวใ้นนามของผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธแิละจดัส่งใบหุน้ท่ีไดร้บัการจดัสรรตามการใชสิ้ทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุไวข้า้งตน้)  

 ในกรณีท่ีไม่มีบัญชซีือ้ขายหลักทรพัย ์:   

 ใหฝ้ากใบหุน้สามัญตามจาํนวนท่ีไดร้บัการจัดสรรตามการใชสิ้ทธิน้ันไวใ้นชื่อ “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด” และนาํหุน้เขา้ฝากไวกั้บ บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด โดยนาํเขา้

บัญชีของบริษัทผูอ้อกหลักทรพัยส์มาชิกเลขท่ี 600 เพื่อขา้พเจา้ (กรณีเลือกรบัหุ้นเข้าบัญชี 600 ในช่องน้ี กรุณากรอก “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบง่ช้ีการเป็นบคุคลสหรัฐ (สําหรบับุคคลธรรมดาและนิติ

บุคคล) เฉพาะผูป้ระสงคนํ์าหลกัทรพัยฝ์ากเข้าบญัชีผู้ออกหลักทรัพย ์(Issuer Account)” และ ”แบบสอบถามสําหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” เพื่อนําสง่ให้แกบ่รษิัท ศูนยร์ับฝาก

หลักทรัพย ์ (ประเทศไทย) จํากัด (“TSD”) ท้ังน้ี ในกรณีไม่จัดทําเอกสารตามท่ี TSD กําหนด หรือมีข้อบง่ช้ีว่าท่านอาจเป็นบุคคลอเมรกิัน บริษัทขอสงวนสิทธิไม่นําฝากหุ้นเข้าบัญชี 600 โดยจะ

ดําเนินการออกใบหุ้นและจัดส่งตามท่ีอยู่ข้างต้นทางไปรษณียล์งทะเบียนแทน)  

 ใหอ้อกใบหุน้สามัญตามจาํนวนท่ีไดร้บัจดัสรรตามการใชสิ้ทธิน้ันไวใ้นนามของผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธแิละจัดส่งใบหุน้ท่ีไดร้บัการจัดสรรตามการใชสิ้ทธิทางไปรษณียล์งทะเบียน ตามท่ีอยู่ท่ีระบุไวข้า้งตน้ โดยขา้พเจา้ 

อาจไดร้บัใบหุน้ภายหลังจากท่ีตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยรบัหุน้ดังกล่าวเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนและอนุญาตใหท้าํการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 

พร้อมกันน้ี ข้าพเจ้าขอสง่เงินตามจํานวนในการใช้สิทธิดังกล่าวผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ตามแบบฟอรม์ท่ีกําหนดโดย   

    เงินโอน  เขา้บัญชเีงินฝากชื่อ   “บริษัทหลักทรพัย ์บัวหลวง จาํกัด (มหาชน) เพือ่การจองซือ้หุน้“  หรือ   เช็คบุคคล / แคชเชียรเ์ชค็ /  ดร๊าฟท ์  เลขท่ี................................................ลงวันท่ี 20-28 เมษายน 2566 เท่าน้ัน   

ธนาคาร................. ..........................................สาขา........................................................โดยส่ังจา่ย “บริษัทหลักทรพัย ์ บัวหลวง จาํกัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หุน้”  (ในกรณีท่ีส่งค่าใชสิ้ทธใินการซือ้หุน้เป็นเชค็บุคคล / 

แคชเชียรเ์ช็ค / ดร๊าฟท ์จะตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นกรุงเทพมหานครภายในวันทาํการถัดไป) 

     ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะใชสิ้ทธซิือ้หุน้สามัญและจะไม่ยกเลิกการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญขา้งตน้นี ้แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบสาํคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิตามจาํนวนท่ีระบุไวข้า้งตน้หรือไม่กรอกรายละเอียด 
ในแบบแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิใหค้รบถว้น หรือไม่ปิดอากรแสตมป์ (ถา้มี) หรือไม่ชาํระเงินตามจาํนวนในการใชสิ้ทธิดังกล่าวใหค้รบถว้น หรือไม่นาํสาํเนาใบนาํฝาก (Bill Payment) การชาํระเงินตามจาํนวนในการใชสิ้ทธิดงักล่าว
มาถึงตัวแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธขิองบริษัทภายในกาํหนดระยะเวลาแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิในครัง้นี ้ขา้พเจา้ยินยอมใหบ้ริษัทดาํเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขท่ีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิของ MINT-W8  
 
บริษัทหลักทรพัย ์บัวหลวง จาํกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนของบริษัทขอแจง้ว่า บัวหลวงไดมี้การเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน [และของบุคคลอื่นท่ีท่านไดใ้หไ้ว ้เช่น ผูร้บัมอบอาํนาจ เป็นตน้ (ถา้มี)] สาํหรบั
การใหบ้ริการตามความประสงคข์องท่าน ซึ่งการดาํเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อความจาํเป็นในการปฏิบัติตามสัญญา และเป็นไปตามวัตถุประสงคข์องสัญญา รวมท้ังเพื่อประโยชนใ์นการใหบ้ริการแก่ท่าน โดยขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่าน [และของบุคคลอื่นท่ีท่านไดใ้หไ้ว ้(ถา้มี)] ถือไดว่้าเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลอันไดร้บัความคุม้ครองตามพระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  ซึ่งบัวหลวงไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคัญของการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
บัวหลวงจึงไดจ้ัดทาํนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) เพื่อกาํหนดวัตถุประสงคแ์ละรายละเอียดในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล รวมท้ังสิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคล ซึ่งสามารถอ่านและทาํความเขา้ใจไดใ้น https://www.bualuang.co.th/th/personal-data-protection-policy  
ในการนี ้ขา้พเจา้รบัทราบและและยินยอมใหบ้ัวหลวงดาํเนินการไดต้ามท่ีแจง้ขา้งตน้ [รวมท้ังรบัรองว่าบุคคลอื่นท่ีขา้พเจา้ไดใ้หข้อ้มูลส่วนบุคคลแก่บัวหลวงไดร้บัทราบและยินยอมดว้ยเช่นกัน] 

 

                                                                                                                                                ลงชื่อ .................................................................................... ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธ ิ

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

หลักฐานการรับใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิของ MINT-W8 (ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน)  

เลขท่ี………………….…………………………..                                                                                                                                                                                     วันท่ี........................................................................ 

ขา้พเจา้  ......................................................................................................ประสงคใ์ชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญของบริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) ตามใบสาํคญัแสดงสิทธจิาํนวน...........................................หน่วย 

ในราคาใชสิ้ทธหุิน้ละ  28.00 บาท  รวมเป็นเงิน...........................................................บาท    (.....................................................................บาท) โดยฝากหรือส่ังจ่ายเช็คชื่อ ” บริษัทหลักทรพัย ์บัวหลวง จาํกัด (มหาชน) เพื่อการ

จองซือ้หุน้” โดยชาํระผ่านระบบ Bill Payment    เงินโอน     เชค็บุคคล /  แคชเชียรเ์ชค็ / ดร๊าฟท ์ เลขท่ีเช็ค .......................................................................................วันท่ี...........................................................................
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BROKER 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ชื่อบริษัท 
Company Name 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ชื่อบริษัท 
Company Name 

002 
บริษัทหลกัทรพัย์ ทิสโก้ จาํกดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

034 
บริษัทหลกัทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 
บริษัทหลกัทรพัย์ พาย จาํกดั (มหาชน) 
PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

038 
บริษัทหลกัทรพัย์ บียอนด์ จาํกดั (มหาชน) 
BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 
บริษัทหลกัทรพัย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

048 
บริษัทหลกัทรพัย์ ไอร่า จาํกดั (มหาชน)  
AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED 

005 
บริษัทหลกัทรพัย์ แลนด ์แอนด์ เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

050 
บริษัทหลกัทรพัย์ เอเอสแอล จาํกดั  
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

006 
บริษัทหลกัทรพัย์ เกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

051 
บริษัทหลกัทรพัย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จาํกดั 
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO., LTD. 

007 
บริษัทหลกัทรพัย์ ซจีีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกดั 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD. 

052 
บริษัทหลกัทรพัย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

008 
บริษัทหลกัทรพัย์ เอเซยี พลสั จาํกดั  
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

053 
บริษัทหลกัทรพัย์ ลิเบอเรเตอร์ จาํกดั  
LIBERATOR SECURITIES CO., LTD. 

010 
บริษัทหลกัทรพัย์ เมอร์ริล ลินซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

200 
บริษัทหลกัทรพัย์ เมยแ์บงก์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 
บริษัทหลกัทรพัย์ กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 
บริษัทหลกัทรพัย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 
บริษัทหลกัทรพัย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 
บริษัทหลกัทรพัย์ เอเชยี เวลท์ จาํกดั 
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 
บริษัทหลกัทรพัย์ โนมูระ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน)  
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 
บริษัทหลกัทรพัย์ เมอร์ชัน่ พาร์เนอร์ จาํกดั (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 
บริษัทหลกัทรพัย์ คิงส์ฟอร์ด จาํกดั (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

224 
บริษัทหลกัทรพัย์ บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 
บริษัทหลกัทรพัย์ ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

225 
บริษัทหลกัทรพัย์ ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 
บริษัทหลกัทรพัย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกดั 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

229 
บริษัทหลกัทรพัย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จาํกดั 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 
บริษัทหลกัทรพัย์ ทรีนีต้ี จาํกดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 
บริษัทหลกัทรพัย์ โกลเบลก็ จาํกดั 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
บริษัทหลกัทรพัย์ อินโนเวสท์เอกซ์ จาํกดั 
InnovestX SECURITIES Co., Ltd. 

242 
บริษัทหลกัทรพัย์ ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จาํกดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 
บริษัทหลกัทรพัย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

244 
บริษัทหลกัทรพัย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 
บริษัทหลกัทรพัย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

247 
บริษัทหลกัทรพัย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

029 
บริษัทหลกัทรพัย์ กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 
บริษัทหลกัทรพัย์ กรุงไทย เอ็กซส์ปริง จาํกดั 
KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED 

030 
บริษัทหลกัทรพัย์ ไอ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 
บริษัทหลกัทรพัย์ ฟินันเซีย ไซรสั จาํกดั (มหาชน)  
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

032 
บริษัทหลกัทรพัย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

CUSTODIAN 

236 
ธนาคารทิสโก้ จาํกดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

329 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

245 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

330 
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (เพ่ือตราสารหน้ี) 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK. - BOND 

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

334 
บริษัทหลกัทรพัย์ เพ่ือธุรกิจหลกัทรพัย์ จาํกดั (มหาชน) (คสัโตเดี้ยน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

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

336 
ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

303 
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (ผู้รบัฝากทรพัยสิ์น) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 

337 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

304 
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงก้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK 

339 
ธนาคารทิสโก้ จาํกดั (เพ่ือรบัฝากทรพัย์สิน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

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

340 
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส (เพ่ือคา้ตราสารหน้ี) 
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

308 
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

343 
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

350 
บริษัทหลกัทรพัย์ สยามเวลธ์ จาํกดั  
SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

316 
ธนาคารไอซีบีซ ี(ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

351 
บริษัทหลกัทรพัย์ เวล็ธ์ เมจิก จาํกดั 
WEALTH MAGIK SECURITIES CO.,LTD 

320 
ธนาคารดอยซแ์บงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพ่ือรบัฝากทรพัย์สิน  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES   

425 
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) (เพ่ือลูกค้า) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

328 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 
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