
 

เลขท่ีใบแจง้ความจ านง……………………..…… 
 ใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญ 
 บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอรตี์ ้จ ากัด (มหาชน) 
 อัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1.5 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 6.716 บาทต่อหุ้น 

วนัที่ยื่นความจ านงการใชสิ้ทธิ............................................................. 

เรียน  บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอรตี์ ้จ  ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
ขา้พเจา้ (นาย, นาง, นางสาว, นิติบุคคล) …………………………………………….…………………….....…  เลขทะเบียนผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิเลขที ่………………........…..………………............................................... 
 บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขประจ าตวัประชาชน..........................................................................  บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญัชาติไทย เลขท่ีใบต่างดา้ว/หนังสือเดินทาง..................................................... 
 นิติบุคคลสญัชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล............................................................................  นิติบุคคลสญัชาติต่างดา้ว เลขทะเบียนนิติบุคคล.................................................................... 
สญัชาติ........................................................อาชพี................................................................................... วนั/เดือน/ปีเกิด (พ.ศ.)................................................ เพศ.............................................................................. 
ที่อยู่เลขท่ี.................................................... อาคาร/หมู่บา้น………........…….......…….......….….............. ตรอก/ซอย..................................................................ถนน............................................................................. 
แขวง/ต าบล..................................................เขต/อ าเภอ............................................................................ จงัหวดั.......................................................................รหสัไปรษณีย.์................................................................ 
หมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อได ้      โทรศพัทบ์า้น....................................................................... โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี .............................................................................อีเมล.์............................................................ 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี........................................................................................ ประเภทของการหกัภาษี ณ ที่จ่าย     ไม่หกัภาษี ณ ที่จ่าย         หกัภาษี ณ ที่จ่าย 

โปรดระบุผูร้บัผลประโยชนท์ี่แทจ้ริง  
ในกรณีที่ผูใ้ชสิ้ทธิเป็นบุคคลธรรมดา   ตนเอง    บุคคลอื่น (โปรดระบุ)................................................     ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล  โปรดระบุ................................................... 

ในฐานะผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการจองซือ้หุน้สามญัของบริษัท ดงันี ้ 
จ านวนหน่วยของใบส าคัญ 

แสดงสิทธิท่ีขอใช้สิทธิ (หน่วย) 
จ านวนหุ้นสามัญท่ีได้ 

จากการขอใช้สิทธิ (หุ้น) 
ราคาใช้สิทธิ 
(บาทต่อหุ้น) 

จ านวนเงินท่ีต้องช าระในการ
จองซือ้หุ้นสามัญ (บาท) 

รวมจ านวนเงิน 
(ตัวอักษร) 

  6.716   

พรอ้มกนันี ้ขา้พเจา้ขอช าระเงินค่าใชสิ้ทธิจองซือ้หุน้สามญัดงักล่าว โดยช าระเป็น 
 เช็ค    แคชเชียรเ์ช็ค    ดร๊าฟท ์ โดยสั่งจ่าย “บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอรตี์ ้จ ากัด (มหาชน)” 

โดยต้องเรียกเก็บในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้ภายใน 1 วันท าการเท่าน้ัน เลขท่ีเช็ค / เช็คธนาคาร / ดร๊าฟท ์…………………… วนัท่ี ……………….......….. ธนาคาร ….……..................สาขา ………...….......... 
  เงินโอน เขา้บญัชี   “บมจ.ออริจิน้ พร็อพเพอรตี์ ้” 

บัญชีออมทรัพยเ์ลขท่ี 002-3-47245-7 ธนาคารกสิรกรไทย จ ากัด (มหาชน)  สาขา สุขุมวิท 107 
หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้ดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี ้(ผู้จองซือ้โปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่าน้ัน) 
 แบบไรใ้บหุน้ (Script less) น าหุน้เขา้บญัชีซือ้ขายหลักทรพัยข์องตนเอง โดยใหอ้อกใบหุน้ส าหรบัหุน้ท่ีไดร้บัการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลักทรพัย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการให้บริษัท

หลกัทรพัย.์............................................................. สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี............................. น าหุน้เขา้ฝากไวก้บับริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์ซึ่งขา้พเจา้มีอยู่กบับริษัทนัน้  
บญัชีเลขท่ี............................................................ 

 น าหุน้เขา้ฝากบัญชีของบริษัทผูอ้อกหลักทรพัย์ โดยใหอ้อกใบหุน้ส าหรบัหุน้ที่ไดร้บัการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้ับ บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั โดยเขา้บญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อขา้พเจา้  

 แบบรบัใบหุน้ (Script) ใหอ้อกใบหุน้ส าหรบัหุน้ท่ีไดร้บัการจดัสรรในนามของขา้พเจา้ และส่งใบหุน้ใหก้บัขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้อาจไดร้บัใบหุน้ภายหลงัจากที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยรบัหุน้สามญัเพิ่มทนุดังกล่าวเขา้
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนและอนญุาตใหท้ าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ขา้พเจา้ไดส่้งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ และขอรบัทอนใบส าคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) ดงันี ้
ใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ท่ีส่งมอบ จ านวนของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถ้ามี) 

(หน่วย) เลขท่ี จ านวน (หน่วย) 

   

วิธีการรบัใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีขอรบัทอน (ถา้มี) 
 ใหอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีขอรบัทอนนัน้ไวใ้นชื่อ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการใหบ้ริษัทหลกัทรพัย.์.....................................สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี................................ 
 น าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้ฝากไวก้บับริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขท่ี.......... ................................................ซึ่งขา้พเจา้มีอยู่กบับริษัทนัน้ 

 ใหอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนที่ขอรบัทอนไวช้ื่อ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลักทรพัย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั” และน าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้ฝากไว้กับ บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยเขา้บญัชีของบริษัท 
 ผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อขา้พเจา้ 

 ใหอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีขอรบัทอนไวใ้นชื่อของขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินวิธีการใดวิธีการหน่ึงดงัต่อไปนี ้ 
  มารบัดว้ยตวัเองที่ส านกังานใหญ่ของบริษัท  มอบอ านาจใหผู้อ้ื่นมารบัที่ส านกังานใหญ่ของบริษัท โดยไดย้ื่นใบมอบอ านาจมาพรอ้มกบัใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิครัง้นี  ้
  ใหบ้ริษัทส่งใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิใหแ้ก่ขา้พเจา้ ตามชื่อ ที่อยู่ที่ระบุไวข้า้งตน้ทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วันท าการนบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิ 

ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะจองซือ้หุน้สามญัดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซือ้หุน้นี ้แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบแจง้ความจ านงที่จะซือ้หุน้สามญัที่ไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นและเอกสารประกอบการจองซือ้ที่
ถกูตอ้งเรียบรอ้ย พรอ้มช าระค่าจองซือ้ หรือ หากเช็ค/แคชเชียรเ์ช็ค/ดร๊าฟท ์มาถึงบริษัทฯภายในระยะเวลาการจองซือ้ หรือหากเช็ค/แคชเชียรเ์ช็ค/ดร๊าฟท ์ที่สั่งจ่ายแลว้นัน้ไม่ผ่านการเรียกเก็บ ใหถ้ือว่าขา้พเจา้สละสิทธิในการจอง
ซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว 
 การลงทนุในหลกัทรพัยย์่อมมีความเส่ียง ลงชื่อ ...............................................................................ผูข้อใชสิ้ทธิ 
 และก่อนตดัสินใจจองซือ้หลกัทรพัยค์วรศึกษาขอ้มลูอย่างรอบคอบ (...............................................................................) 

ใบรับแจ้งความจ านงการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอรต์ี ้จ ากัด (มหาชน) ผู้ใช้สิทธิโปรดกรอกรายละเอียดส่วนน้ีด้วย 

 เลขท่ีใบแจง้ความจ านง............................................... 
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอรตี์ ้จ  ากดั (มหาชน) ไดร้บัเงินจาก (ชื่อตามใบแสดงความจ านง)...........................................................................................ขอใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัท โดยส่งมอบ
ใบส าคญัแสดงสิทธิจะซือ้หุน้จ านวน...........................หน่วย และจ านวนใชสิ้ทธิเป็น................................หน่วย รวมเป็นเงิน..............................บาท จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอรบัทอน...........................หน่วย 

โดยช าระเป็น     เช็ค     แคชเชียรเ์ช็ค      ดร๊าฟท ์      เงินโอน    เลขท่ีเช็ค / เช็คธนาคาร / ดร๊าฟท…์………..……....……วนัท่ี ……..…………….. ธนาคาร..........................…...….. สาขา ….......………………...…. 

โดยหากผูใ้ชสิ้ทธิไดร้บัการจดัสรรหุน้ดงักล่าวแลว้ ผูใ้ชสิ้ทธิใหด้ าเนินการส่งมอบหุน้สามญัดว้ยวิธีใดวิธีหน่ึงดังต่อไปนี ้
 แบบไร้ใบหุ้น (Script less) น าหุ้นเข้าบัญชีซือ้ขายหลักทรัพยข์องตนเอง   น าหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย ์สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี 600 ในนาม บจ. ศนูยร์บัฝากฯ เพื่อขา้พเจา้ 
 เลขท่ีสมาชิกผูฝ้าก .……………………………………………….…….  แบบรับใบหุ้น (Script) ออกเป็นใบหุ้นในนามผู้จองซือ้ 
 เลขท่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์…………………………………………...  
  เจา้หนา้ที่ผูร้บัมอบอ านาจ……………………………………………………………. 

 

ORI -WB 



 

BROKER 

ผูฝ้าก
เลขท่ี ชื่อบริษัท ผูฝ้าก

เลขท่ี ชื่อบริษัท 

002 บริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ากดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 029 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงศรี จ  ากดั (มหาชน) 

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษัทหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 030 บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 032 บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

005 บริษัทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 034 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
PHATRA SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED 038 บริษัทหลกัทรพัย ์เออซีี จ  ากดั (มหาชน) 

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 บริษัทหลกัทรพัย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 048 บริษัทหลกัทรพัย ์ไอรา่ จ ากดั (มหาชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

008 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั (มหาชน) 
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 200 บริษัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD 

010 บริษัทหลกัทรพัย ์เมอรร์ิล ลินช ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES COMPANY LIMITED 211 บริษัทหลกัทรพัย ์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

UBS SECURTIES (THAILAND) LTD. 

011 บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED 213 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ ากดั  

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

013 บริษัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KGI SECURTIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 221 บริษัทหลกัทรพัย ์เมอรช์ั่น พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน) 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

014 บริษัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED 224 บริษัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

BUALUANG SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บริษัทหลกัทรพัย ์แอพเพิล เวลธ ์จ ากดั 
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 225 บริษัทหลกัทรพัย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

016 บริษัทหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED 229 บริษัทหลกัทรพัย ์เจพี มอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั 

JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 บริษัทหลกัทรพัย ์เคเคเทรด จ ากดั 
KKTRADE SECURITIES COMPANY LIMITED 230 บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จ ากดั  

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

022 บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี ้จ  ากดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 244 บริษัทหลกัทรพัย ์แมคควอรี่ (ประเทศไทย) จ ากดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

023 บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณชิย ์จ ากดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 247 บริษัทหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บริษัทหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 248 บริษัทหลกัทรพัย ์เคที ซีมิโก ้จ ากดั 

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

027 บริษัทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 924 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 

FINANSIA SYRUS SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

SUB BROKER 

236 ธนาคาร ทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  243 บริษัทหลกัทรพัย ์เพื่อธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษัทหลกัทรพัย ์ซิตีค้อรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 

301 ธนาคารซิตีแ้บงก ์เอ็น.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 COMPANY LIMITED  330 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชั่น (เพื่อตราสารหนี)้ 

THE HONGKOK AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED BANGKOK – BOND 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY 334 บริษัทหลกัทรพัย ์เพื่อธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 

TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  - CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชั่น จ  ากดั 
THE HONGKOK AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED BANGKOK 336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพื่อการช าระราคาหลกัทรพัย)์ 
KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD 337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรบัฝากทรพัยสิ์น) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 339 ธนาคาร ทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรบัฝากทรพัยสิ์น) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

312 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอร ์(ไทย) จ ากดั (มหาชน)  
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 340 ธนาคาร เจพีมอรแ์กน เชส (เพื่อการคา้ตราสารหนี)้ 

JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

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

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

320 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพือ่รบัฝากทรพัยสิ์น 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH – CUSTODY SERVICES 344 บริษัทหลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรบัฝากทรพัยสิ์น) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

324 ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 345 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรบัฝากทรพัยสิ์น) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

326 ธนาคารเดอะรอยลัแบงกอ์๊อฟสกอตแลนด ์เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ 
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. BANGKOK BRANCH 410 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) - เพื่อบริหารการเงิน 

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY 

328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพื่อลกูคา้) 

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 
 

 


