
 เลขท่ี................................................................... 

ใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ 
ของใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอรต์ีจ้ ากัด (มหาชน) คร้ังที ่1 (“ORI-W1”) 

เรียน  คณะกรรมการบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอรต์ี ้จ ากัด (มหาชน) วันท่ียื่นความจ านง...................................................                                                            

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอรต์ี ้จ ากัด (มหาชน) (“ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ”) 

โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน 

ขา้พเจา้ (โปรดระบุประเภทผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ) 

 บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขประจ าตวัประชาชน  

 นิติบุคคลสญัชาติไทย  เลขทะเบียนนิติบุคคล. .................................................................................... 

 บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว  เลขท่ีใบต่างดา้ว/หนังสือเดินทาง  ......................................................... 

 นิติบุคคลสญัชาติต่างดา้ว เลขทะเบียนนิติบุคคล ......................................................................... 

ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล ............................................................................................................................. ..................................................................................................... เพศ  ชาย  หญิง 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อไดท้ี่บา้นเลขท่ี....................................หมู่ที.่..................ตรอก/ซอย...........................................................................ถนน.........................................................................................................................    
แขวง/ต าบล ....................................................................... เขต/อ าเภอ ............................................................................ จงัหวดั ........................................................รหสัไปรษณีย ์ ........................................  
โทรศพัท ์........................................................................................................................... อีเมล ์............................................................... สญัชาติ ................................ อาชีพ ..................................................................   
วนั/เดือน/ปี เกิด (ปี ค.ศ.) ..........................................  เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี ..........................................................................  ประเภทของการหกัภาษี ณ ทีจ่่าย    ไม่หกัภาษี ณ ที่จ่าย      หกัภาษี ณ ทีจ่่าย 
ในฐานะผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัท ออรจิิน้ พร็อพเพอรตี์จ้  ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขา้พเจา้มคีวามประสงคท์ี่จะใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุของบริษัทฯ  
จ านวน......................................................................................................หน่วย ในอตัราใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้สามญัเพิ่มทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

กรณีถือเป็นใบส าคญัแสดงสิทธิ ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ  

เลขท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ เลขท่ีเอกสาร วนัท่ี เลขท่ีสมาชิก จ านวนหุน้ 

     

           ราคาใชสิ้ทธิ (บาทต่อหุน้)  13.3333                                                                                        รวมเป็นเงินทัง้สิน้ (บาท)   
หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุของบริษัทฯ ตามที่แสดงความประสงคข์า้งตน้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี:้  (ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่านัน้ โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ในชอ่งที่เลือก) 
 ในกรณีที่มีบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย ์   :    ใหฝ้ากหลกัทรพัยต์ามจ านวนที่ไดร้บัการจดัสรรตามการใชสิ้ทธินัน้ไวใ้นชื่อ “บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพื่อผูฝ้าก”  และด าเนินการให้

บริษัท………………....………………………........................................สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี………………...........................น าหลกัทรพัย ์เขา้ฝากไวก้บับริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพื่อเขา้บญัชีซือ้
ขายหลกัทรพัยช์ื่อ...................................................................................................................เลขท่ี……………………………..……..…ซึ่งขา้พเจา้มีอยู่กบับริษัทหลกัทรพัยน์ัน้ (ชื่อผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิตอ้งตรงกบัชื่อ
บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยม์ิฉะนัน้จะด าเนินการออกใบหุน้สามญัเพิ่มทนุตามจ านวนท่ีไดร้บัจดัสรรตามการใชสิ้ทธินัน้ไวใ้นนามของผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิและจดัส่งใบหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรตามการใชสิ้ทธิทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไวข้า้งตน้)  

 ในกรณีที่ไม่มีบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย ์:   
 ใหฝ้ากใบหุน้สามัญเพิ่มทุนตามจ านวนที่ไดร้บัการจัดสรรตามการใชสิ้ทธินั้นไวใ้นชื่อ “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด โดยน าเขา้

บัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่  600 เพื่อข้าพเจ้า (กรณีเลือกรับหุ้นเข้าบัญชี 600 ในช่องน้ี กรุณากรอก “เอกสารเพิ่มเติม(ส าหรับการด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance 
Act.(“FATCA”)) ประกอบการจองหลักทรัพยเ์ฉพาะผู้ท่ีประสงคน์ าหลักทรัพยฝ์ากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย ์(Issuer Account) เท่าน้ัน” เพื่อน าส่งให้แก่บริษัท ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
(“TSD”) ด้วย ในกรณีไม่จัดท าเอกสารตามท่ี TSD ก าหนด หรือ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่น าฝากหุ้นเข้าบัญชี 600 หากมีข้อบ่งชี้ว่าท่านอาจเป็นบุคคลอเมริกัน โดยจะด าเนินการออกและจัดส่งใบหุ้นตามท่ีอยู่
ข้างต้นทางไปรษณียล์งทะเบียน  

 ใหอ้อกใบหุน้สามญัเพิ่มทนุตามจ านวนที่ไดร้บัจัดสรรตามการใชสิ้ทธินั้นไวใ้นนามของผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิและจัดส่งใบหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรตามการใชสิ้ทธิทางไปรษณียล์งทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุไวข้า้งตน้ โดยขา้พเจา้ 
อาจไดร้บัใบหุน้ภายหลงัจากที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยรบัหุน้ดงักล่าวเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนและอนญุาตใหท้ าการซื ้อขายไดใ้นตลาดตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 

พรอ้มกนันี ้ขา้พเจา้ขอส่งเงินตามจ านวนในการใชสิ้ทธิดงักล่าวโดย   
   เงินโอน  เขา้บญัชีเงินฝากชื่อ   “บริษัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หลกัทรพัย ์2” ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ บญัชีกระแสรายวนั เลขท่ี 101-3-42970-7 
   เช็คบุคคล  แคชเชียรเ์ช็ค   ดร๊าฟท ์  เลขท่ีเช็ค...........................................วนัท่ี.................................................ธนาคาร........... ...... ..........................................สาขา....................................................โดยสั่งจ่าย 
“บริษัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หลกัทรพัย ์2”  (ในกรณีที่ส่งค่าใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้เป็นเช็คบุคคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์จะตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นกรุงเทพมหานครภายใน 2 วนัท าการถดัไป) 

ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนและจะไม่ยกเลิกการใชสิ้ทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนขา้งตน้นี ้แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิตามจ านวนที่ระบุไวข้า้งต้น 
หรือไม่กรอกรายละเอียดในใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิใหค้รบถว้น หรือไม่ปิดอากรแสตมป์ (ถา้มี) หรือไม่ช  าระเงินตามจ านวนในการใชสิ้ทธิดังกล่าวใหค้รบถว้น หรือไม่น าส าเนาใบน าฝาก (Pay in Slip) การช าระเงินตามจ านวนในการใช้
สิทธิดงักล่าว มาถึงตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิของบริษัทฯ ภายในก าหนดระยะเวลาแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ ขา้พเจา้ยินยอมใหบ้ริษัทฯ ด าเนินการตามวิธีการและเง่ือนไขที่ระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิของ ORI-W1  

 

                                                                                                                                                ลงชื่อ .................................................................................... ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ 
                                                                                                                     (...................................................................................)        

 

หลักฐานการรับแบบฟอรม์ใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิของ ORI-W1 (ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน)  

เลขท่ี………………….…………………………..                                                                                                                                                                                     วนัท่ี........................................................................ 

ขา้พเจา้  ......................................................................................................ประสงคใ์ชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญเพิ่มทนุของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอรตี์จ้  ากดั (มหาชน) ตามใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน.............................................หุน้ ในราคา
หุน้ละ  13.3333  บาท  รวมเป็นเงิน...............................................................บาท    (...................................................................................................................................................................................................บาท) 
โดยช าระเป็น        เงินโอน     เช็คบุคคล  แคชเชียรเ์ช็ค    ดร๊าฟท ์ เลขท่ีเช็ค ............................................................................................วนัท่ี.................................................................................        

ธนาคาร ………..……………………………...............….. สาขา …………………………………………………...…………..พรอ้มกนันี ้หากไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ ขา้พเจา้ตกลงใหบ้ริษัทฯ ด าเนินการส่งมอบหุน้ดังนี ้

 ฝากใบหุน้ในนาม “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” เลขท่ีสมาชิกผูฝ้าก.............................................บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขท่ี ........................................................................... 
 ฝากใบหุน้ในนาม “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” โดยเขา้บญัชีของผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อขา้พเจา้          
    ออกใบหุน้                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                          เจา้หนา้ที่ผูร้บัมอบอ านาจ ............................................................. 



BROKER 

ผู้ฝากเลขที่ 
Participant No. 

ช่ือบริษัท 
Company Name 

ผู้ฝากเลขที่ 
Participant No. 

ช่ือบริษัท 
Company Name 

002 
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

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

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

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

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

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

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

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

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

050 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จ ากัด  
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD. 

051 
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากัด 
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

008 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด  
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

052 
บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากัด  
GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND)  LIMITED  

010 
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินซ์ (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 พฒันสิน จ ากัด (มหาชน)  
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ช่ัน พาร์เนอร์ จ ากัด (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 
บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จ ากัด (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

224 
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

225 
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

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

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

022 
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากัด 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

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

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

247 
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวสิ (ประเทศไทย) จ ากัด 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

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

248 
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมโิก้ จ ากัด 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

257 
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จ ากัด 
SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED 

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

924 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS 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 ซิตีค้อร์ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

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

CUSTODIAN 

301 
ธนาคารซิตีแ้บงก์ 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 
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (เพื่อตราสารหนี้) 
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) (คัสโตเดีย้น) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK 

336 
ธนาคารเกียรตินาคนิ 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) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

339 
ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

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

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

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

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

320 
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน  
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) 

 


