
เลขท่ีใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ.......................................................... 

แบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) คร้ังที ่1 (B52-W1) 
ระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทั บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ระหว่างเวลา 9.00-15.30 น. ในวนัท าการของบริษทัภายในระยะเวลา 7 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง 

ส าหรับการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ก าหนดให้มีระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิเท่ากบั 15 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย โดยวนัก าหนดการใชสิ้ทธิจะตรงกบัวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมิถุนายน และธนัวาคม 
ของแต่ละปี โดยเร่ิมใชสิ้ทธิคร้ังแรกไดต้ั้งแต่ปีท่ี 3 นบัจากวนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 และวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยจะตรงกบัวนัท่ี 10 กนัยายน 2562 

วนัท่ียื่นความจ านงในการใชสิ้ทธิ..............................................       วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ......................................................................  

ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท (โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตวับรรจง)                                                                                                     

เรียน คณะกรรมการบริษทั บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
ขา้พเจา้ (นาย, นาง, นางสาว, นิติบุคคล)..................................................……………………    ทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเลขท่ี............................................... 

บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย  เลขประจ าตวัประชาชน ................................................  บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว  เลขท่ีใบต่างดา้ว/หนงัสือเดินทาง ………..……………………...…… 
นิติบุคคลสญัชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล....................................................  นิติบุคคลสญัชาติต่างดา้ว   เลขทะเบียนนิติบุคคล .................………………………..…..……… 

บา้นเลขท่ี...................... ตรอก/ซอย.............................................. ถนน.................................................. แขวง/ต าบล...........................................เขต/อ าเภอ................................................................ 
จงัหวดั........................................... รหสัไปรษณีย.์.................................................... 
สญัชาติ...........................................อาชีพ..................................................................................วนั/เดือน/ปีเกิด (วนัจดทะเบียนนิติบุคคล).............................................................................................  
หมายเลขโทรศพัท ์ บา้น............................................................................. โทรศพัทมื์อถือ.................................................................... 
เลขท่ีบตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร...................................................................... ประเภทของการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย                      ไม่หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย              หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
ในฐานะผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะใชสิ้ทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั 
ขา้พเจา้มีความประสงคท่ี์จะขอใชสิ้ทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิ (หน่วย) อัตราการใช้สิทธิ จ านวนหุ้นสามัญที่ได้จากการขอใช้สิทธิ 
(หุ้น) 

ราคาใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงนิทั้งส้ิน (บาท) 

 ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 0.657 หุ้น  2.283  
ขา้พเจา้ไดส่้งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และขอรับใบทอนใบส าคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) ดงัน้ี  

ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ส่งมอบ  จ านวนของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี) 
(หน่วย) เลขที ่ จ านวน (หน่วย) 

   
  
  
  

หากขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหลกัทรัพยด์งักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงให้ด าเนินการดงัต่อไปน้ี: (โปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่านั้น) 
แบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scriptless) น าหลักทรัพย์เข้าบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยให้ออกใบหลกัทรัพยส์ าหรับหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดัสรรในนามของ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก” และ

ด าเนินการให้บริษทั……………………………………………………………สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี ………………… (โปรดระบุช่ือและหมายเลขสมาชิกผูฝ้ากตามท่ีมีรายช่ือปรากฎดา้นหลงัใบจอง) น าหลกัทรัพยเ์ขา้ฝากไวก้บับริษทั 
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยช่ื์อ…………………….…………….เลขท่ี…..………..…..… ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันั้น (ช่ือผูใ้ชสิ้ทธิจองซ้ือตอ้งตรงกบัช่ือบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์มิฉะนั้น
จะด าเนินการน าหุ้นเขา้บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์- สมาชิกเลขท่ี 600) 
น าหลักทรัพย์เข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ให้ออกใบหลกัทรัพยส์ าหรับหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดัสรรนามของ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก” และน าหลกัทรัพยเ์ขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนย์

รับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั โดยเขา้บญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์เพ่ือขา้พเจา้-สมาชิกเลขท่ี 600 (การขอถอนเป็นใบหุ้นในภายหลงั ผูใ้ชสิ้ทธิจองซ้ือจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามท่ีบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั ก าหนด) 
แบบรับใบหุ้น (Script) ให้ออกใบหุ้นที่ได้รับการจดัสรรในนามของข้าพเจ้า และส่งมอบใบหุ้นมาให้แก่ขา้พเจา้ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ ตามช่ือ ท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นสมุดทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ ภายใน 15 วนัท าการนบัจาก

วนัท่ีบริษทัด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ต่อกระทรวงพาณิชย ์
พร้อมกนัน้ี ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าว โดย 
เช็ค (Cheque) เช็คธนาคาร (Cashier Cheque) ดราฟท์ (Draft) โดยสัง่จ่าย “บัญชีจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุน บริษัท บี-52 แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน)” 

เลขท่ีเชค็/เชค็ธนาคาร/ดร๊าฟท ์………………………………………… วนัท่ี…………………………………… ธนาคาร…………..…………………………สาขา ……………………….…………..….. 
เงนิโอน (Transfer) ช่ือบัญชี “บัญชีจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุน บริษัท บี-52 แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน)” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-5-93903-2 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาชิดลม 

 
ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงว่าจะใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัจ านวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัน้ี หากขา้พเจา้ไม่ส่งแบบแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นและ
เอกสารประกอบการใชสิ้ทธิจองซ้ือท่ีถูกตอ้งเรียบร้อยพร้อมเชค็ แคชเชียร์เชค็ / ดร๊าฟท ์/ ใบโอนเงิน มาถึงบริษทัภายในระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิหรือหากเชค็/ แคชเชียร์เชค็/ดร๊าฟท ์ท่ีสัง่จ่ายแลว้นั้นไม่ผา่นการเรียก
เก็บให้ถือว่าขา้พเจา้สละสิทธ์ิในการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าว 

ลงช่ือ.................................................................. ผูใ้ชสิ้ทธิจองซ้ือ 
      (…………………………………………………) หลัก 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
หลักฐานการใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญั (ผู้ใช้สิทธิจองซ้ือ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วยตวับรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน ) 

วนัท่ียื่นความจ านงในการใชสิ้ทธิ..............................................       วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ...................................................................... 
บริษทั บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บเงินจาก (ช่ือตามแบบแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิ) .................................................................................. 
เพ่ือใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิ (หน่วย) อัตราการใช้สิทธิ จ านวนหุ้นสามัญที่ได้จากการขอใช้สิทธิ 
(หุ้น) 

ราคาใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงนิทั้งส้ิน (บาท) 

 ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 0.657 หุ้น  2.283  
โดยช าระเป็น เชค็ เชค็ธนาคาร ดราฟท ์ เงินโอน (Transfer) 
เลขท่ีเชค็/เชค็ธนาคาร/ดร๊าฟท.์ ……………………….……………… วนัท่ี ………………………………… ธนาคาร ………………………………………… สาขา …………….…….…….…………..…... 

 แบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scriptless) น าหลักทรัพญ์เข้าบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยออกใบหลกัทรัพยใ์นนาม “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก” 
สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี........................................... บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ลขท่ี..................................................................... 
  น าหลักทรัพย์เข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที ่600 ในนาม “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก” โดยเขา้บญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยส์มาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือขา้พเจา้” 
  แบบรับใบหุ้น (Script) ออกเป็นใบหุ้นในนามผูใ้ชสิ้ทธิจองซ้ือ 
จ านวนของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถา้มี)…………………………………………..หน่วย 
 

เจา้หนา้ท่ีผูรั้บใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิ……………………………….……………… 



 

ผูฝ้ากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษทั  
Company Name 

ผูฝ้ากเลขท่ี  
Participant No. 

ช่ือบริษทั  
Company Name 

001 
บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ  ากดั (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

024 
บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

002 บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จ  ากดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

025 
บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบลก็ จ  ากดั  
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

003 บริษทัหลกัทรัพยค์นัทร่ี กรุ๊ป  จ  ากดั (มหาชน) 
 COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

026 บริษทัหลกัทรัพย ์ยโูอบี เคยเ์อียน (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน)  
UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

004 บริษทัหลกัทรัพยดี์บีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ  ากดั 
 DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD 

027 
บริษทัหลกัทรัพย ์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บริษทัหลกัทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จากดั (มหาชน)  
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

028 
บริษทัหลกัทรัพย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ  ากดั  
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

006 บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จ  ากดั (มหาชน) 
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

029 
บริษทัหลกัทรัพยก์รุงศรี จ  ากดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ  ากดั  
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

030 
บริษทัหลกัทรัพยไ์อ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
IV GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD. 

008 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย พลสั จ  ากดั 
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

032 
บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ  ากดั 
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

009 
บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ  ากดั  
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD. 

033 
บริษทัหลกัทรัพย ์เอสบีไอ ไทยออนไลน์ จ  ากดั  
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

010 บริษทัหลกัทรัพย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ  ากดั  
GMO-Z COM (THAI LAND) LIMITED 

034 
บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน)  
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

011 บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จ  ากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

038 
บริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จ  ากดั (มหาชน) 
AEC SECURITIES PUBLIC CO., LTD. 

013 บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีใอ (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน)  
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

041 
บริษทัหลกัทรัพย ์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ  ากดั  
JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

014 บรษทัหลกัทรัพย ์โนมรูะ พฒันสิน จ  ากดั (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

042 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงกกี์มเอง็(ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) 
MAY BANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บริษทัหลกัทรัพย ์แอพเพิล เวลธ ์จ  ากดั (มหาชน) 
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

043 
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท ์จ  ากดั 
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

016 บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ  ากดั (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC CO., LTD. 

045 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ  ากดั  
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD. 

018 บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซิมิโก ้จ  ากดั 
KT ZIMIGO CO., LTD. 

047 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก้ จ ากดั (มหาชน) 
ZMICO SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

019 บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ  ากดั 
 YUANTA (THAILAND) SECURITIES CO.,LTD. 

048 
บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จ  ากดั (มหาชน) 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

021 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
MERCHANT PARTNER SECURITIES CO., LTD. 

049 
บริษทัหลกัทรัพย ์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จ  ากดั  
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD. 

022 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิตี จ  ากดั  
TRINITY SECURITIES CO., LTD. 

050 
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเอสแอล จ ากดั 
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จ  ากดั  
SCB SECURITIES CO.,LTD. 

  

SUB-BROKER 

236 ธนาคาร ทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 
บริษทัหลกัทรัพยเ์พื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์จ  ากดั (มหาชน)  
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษทัหลกัทรัพยซิ์ต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จ  ากดั 
 CITICORP SECURITIES (THAILAND) LTD. 

245 
ธนาคารธนซาต จ  ากดั (มหาชน) 
THAN CHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 

301 
ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES)  
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES 

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

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. 

330 
ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮแ้บงกิงคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (เพ่ือตราสารหน้ี) 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) - ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น  
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUTODY 

334 
บริษทัหลกัทรัพย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรัพยจ์  ากดั (มหาชน) (คสัโตเด้ียน)  
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิง คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK. 

336 
ธนาคารเกียรตินาดิน จ  ากดั (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนาคารกรุงไทย จ  ากดั (มหาชน) 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. 

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

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

339 
ธนาคาร ทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพยสิ์น) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. 

340 
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพ่ือคา้ตราสารหน้ี)  
JPM ORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

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

343 
ธนาคาร ซีไอ เอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 ธนาคารดอยซแ์บงกเ์อจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพยสิ์น  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES 

345 
ธนาคารธนชาต จ  ากดั (มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพยสิ์น 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

326 ธนาคาร เดอะรอยลัแบงกอ์อ๊ฟสกอตแลนด ์เอน็.วี. สาขากรุงเทพฯ  
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH 

425 
ธนาคารกรุงไทย จ  ากดั (มหาชน) (เพื่อลกูคา้) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

 


