
 

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

แบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของ บริษทั ไฮโดรเท็คจ ากดั (มหาชน) (HYDRO-W1) 

คร้ังท่ี............................................................ วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ................................................................ 
วนัท่ียื่นควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิ............................................................  ทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ................................................................   

เรียน คณะกรรมการบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

ข้อมูลผู้แสดงความจ านงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตวับรรจง 

โปรดระบุประเภทผู้จองซ้ือหุ้น 

บุคคลธรรมดำสญัชำติไทย เลขบตัรประจ ำตวัประชำชน---- 

 บุคคลธรรมดำสญัชำติต่ำงดำ้ว เลขท่ีใบต่ำงดำ้ว/หนงัสือเดินทำง............................................................................................................................. .............สญัชำติ....................................................................................................... 

 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล............................................................................................................................. ................................................................................................................................... 

 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่ำงประเทศ เลขทะเบียนนิติบุคคล............................................................................................................................. ...........................สญัชำติ........................................................................................... . 

ขำ้พเจำ้ (นำย/นำง/นำงสำว/บริษทั)..............................................................................................................สญัชำติ....................................................................................................... เพศ................................................................................. 
ท่ีอยู ่เลขท่ี...................................ซอย/อำคำร................................................................ถนน...........................................................แขวง/ต ำบล................................................................. เขต/อ ำเภอ................................................................ 

จงัหวดั........................................................รหสัไปรษณีย.์............................................โทรศพัทท่ี์ติดต่อได.้.......................................................................โทรสำร....................................................................................................................  

ในฐำนะผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั ขำ้พเจำ้มีควำมประสงคข์อใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั ดงัน้ี 
จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอใช้

สิทธิ (หน่วย) 
จ านวนหุ้นสามัญที่ได้ 
จากการขอให้สิทธิ (หุ้น) 

อัตราการใช้สิทธิ 
ราคาใช้สิทธิ 
(บาทต่อหุ้น) 

จ านวนเงนิที่ช าระทั้งส้ิน 
 (บาท) 

  ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย  ต่อหุ้นสำมญั 0.5 หุ้น 1 บำท  

ขำ้พเจำ้ไดส่้งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั และขอรับทอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ถำ้มี) ดงัน้ี 
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี) 

เลขที ่ จ านวน (หน่วย) หน่วย 

   

วธีิการรับใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนที่ขอรับทอน (ถ้ามี) 
 ให้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บกำรจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพ่ือผูฝ้ำก” และด ำเนินกำรให้บริษทั.......................................................................................................................... 

สมำชิกผูฝ้ำกเลขท่ี.........................................น ำใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้ฝำกไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพ่ือเขำ้บญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพย ์เลขท่ี..............................................ซ่ึงขำ้พเจำ้อยูก่บับริษทันั้น 
 ให้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บกำรจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพ่ือผูฝ้ำก” และน ำหุ้นเขำ้ฝำกไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั โดยเขำ้บญัชีของบริษทัผู ้

ออกหลกัทรัพย ์สมำชิกเลขท่ี 600 (กำรถอนเป็นใบหลกัทรัพยภ์ำยหลงั ผูจ้องซ้ือจะตอ้งจ่ำยค่ำธรรมเนียมท่ี บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั และบริษทัหลกัทรัพย ์ก ำหนดไว ้(ถำ้มี))  
 ให้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บกำรจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือของขำ้พเจำ้และจดัส่งใบส ำคญัแสดงสิทธิให้ขำ้พเจำ้ตำมช่ือท่ีอยูท่ี่ระบไุวใ้นสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นทำงไปรษณียล์งทะเบียน 

การส่งมอบหลักทรัพย์  หำกขำ้พเจำ้ไดรั้บกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนดงักล่ำวแลว้ ขำ้พเจำ้ตกลงให้ด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี: (ผูจ้องซ้ือหุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่ำนั้น) 
 แบบไร้ใบหุ้น น าหุ้นเข้าบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ของตนเอง: โดยให้ออกใบหุ้นตำมจ ำนวนท่ีได้รับกำรจัดสรรนั้ นไว้ในช่ือ “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพ่ือผู ้ฝำก” และด ำเนินกำรให้ 

บริษทัหลกัทรัพย.์....................................................................................สมำชิกผูฝ้ำกเลขท่ี น ำหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนนั้นเขำ้ฝำกไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพ่ือเขำ้บญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพย์
ซ่ึงขำ้พเจำ้มีอยูก่บับริษทันั้น บญัชีเลขท่ี..................................................................................................... (ช่ือผูจ้องซ้ือในใบจองซ้ือตอ้งตรงกบัช่ือบญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพย ์เท่ำนั้น) 

 น าหุ้นเข้าบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์: โดยให้ออกใบหุ้นตำมจ ำนวนท่ีได้รับกำรจัดสรรนั้นไว้ในช่ือ “บริษทั ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด เพ่ือผูฝ้ำก” และน ำหุ้นเข้ำฝำกไวก้บั  
บริษทั ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด โดยน ำเข้ำบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย์ สมำชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้ำพเจ้ำ (กำรขอถอนเป็นใบหุ้นในภำยหลงัผูจ้องซ้ือหุ้นจะต้องเสียค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำท่ี 
บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั และบริษทัหลกัทรัพยก์ ำหนด (ถำ้มี))  

 แบบรับใบหุ้น: โดยให้ออกใบหุ้นตำมจ ำนวนท่ีไดรั้บกำรจดัสรรนั้นไวใ้นนำมของขำ้พเจำ้ และจดัส่งใบหุ้นดงักล่ำวตำมช่ือท่ีอยูท่ี่ระบุไวข้ำ้งตน้ทำงไปรษณียล์งทะเบียน โดยขำ้พเจำ้รับทรำบว่ำอำจไดรั้บใบหุ้นภำยหลงัจำกท่ี
หุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัดงักล่ำว ไดรั้บอนุมติัให้เขำ้ท ำกำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 

ข้าพเจ้าขอส่งเงนิค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนดังกล่าว: มำพร้อมกนั โดย   
 เงินโอน เขำ้บญัชีเงินฝำกออมทรัพย ์ธนำคำร ทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) สำขำส ำนกังำนใหญ่ เลขท่ีบญัชี 001-9-50733-4 ช่ือบญัชี “บริษทั ไฮโดรเทค็ จ ำกดั (มหำชน)” 
 เชค็             แคชเชียร์เชค็             ดร๊ำฟท ์(กรณีเป็น เชค็, แคชเชียร์เชค็, ดร๊ำฟท ์ลงวนัท่ีก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำร) โดยสัง่จ่ำย “บริษทั ไฮโดรเทค็ จ ำกดั (มหำชน)” 

เลขท่ีเชค็ / ดร๊ำฟท.์........................................................................  วนัท่ี.........................................................ธนำคำร..................................................สำขำ.............................................................................  

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนจ านวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนนี้ หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจอง
ซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนที่ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยพร้อมช าระค่าจองซ้ือดังกล่าว หรือหากเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ที่ส่ังจ่ายแล้วน้ันไม่ผ่านการเรียกเก็บให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนดังกล่าว  

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักฐานการใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุน บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) (HYDRO-W1) (ผู้จองซ้ือโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วยตวับรรจงให้ครบถ้วน) 

วนัที่.....................................................................................................                                                                                                                                                                                                                       เลขท่ี............................................................................. 
บริษทั ไฮโดรเทค็ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ไดรั้บเงินจำก (ช่ือตำมใบจอง)...........................................................................................................................................................................เพ่ือจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั  ในรำคำหุ้นละ 1.00 บำท  

จ ำนวน..........................................................................................................หุ้น รวมเป็นเงิน....................................................................................................บำท    โดยช ำระเป็น     เงินโอน            เชค็            แคชเชียร์เชค็            ดร๊ำฟท ์  

ผู้จองซ้ือต้องการให้ด าเนินการส่งมอบหุ้นสามัญ ดังนี้ 
 แบบไร้ใบหุ้น (Scripless) น ำหุ้นเขำ้บญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพยต์นเอง สมำชิกผูฝ้ำก  ช่ือบญัชี................................................................................บญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพยเ์ลขท่ี......................................................................... 
 ออกใบหุ้นในนาม “บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั” โดยเขำ้บญัชีของผูอ้อกหลกัทรัพยส์มำชิกเลขท่ี 600 
 แบบรับใบหุ้น (Script) ออกใบหุ้นในนำมผูจ้องซ้ือ 

ลงช่ือ.......................................................................................เจำ้หน้ำท่ีผูรั้บมอบอ ำนำจ 

 

ลงช่ือ....................................................................................ผูต้รวจรับจองซ้ือ
(....................................................................................) 

. 
 

ลงช่ือ....................................................................................ผูจ้องซ้ือหุ้นสำมญั 

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

. 
 



 
รายช่ือบริษัทผู้รับฝากหลักทรัพย์ (List of Participant Number) 

 

ผู้ฝากเลขท่ี ช่ือบริษัท ผู้ฝากเลขท่ี ช่ือบริษัท 

Participant No. Company Name Participant No. Company Name 
BROKER 

002 บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จ ำกดั 030 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอ วีโกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
TISCO SECURITIES  CO.,LTD. I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD. 

003 บริษทัหลกัทรัพยค์นัทร่ี กรุ๊ป จ ำกดั  (มหำชน) 032 บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

004 บริษทัหลกัทรัพยดี์บีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั 034 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

005 บริษทัหลกัทรัพยแ์ลนด ์แอนด ์เฮำ้ส์จ ำกดั (มหำชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 038 บริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จ ำกดั (มหำชน) 

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัรจ ำกดั 
PHATRA  SECURITIESCO.,LTD. 048 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่ำจ ำกดั (มหำชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ำกดั 050 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเอสแอลจ ำกดั  
CIMB SECURITIES (THAILAND)  CO.,LTD. ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซียพลสั จ ำกดั 
ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD. 051 บริษทัหลกัทรัพย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์จ ำกดั 

SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

010 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ริล ลินช ์(ประเทศไทย) จ ำกดั   
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 200 บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

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

011 บริษทัหลกัทรัพยก์สิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 211 บริษทัหลกัทรัพย ์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
KASIKORN SECURITIES  PUBLIC CO.,LTD. UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD. 

013 บริษทัหลกัทรัพยเ์คจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 213 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท ์จ ำกดั  
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 
บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จ ำกดั (มหำชน) 

224 บริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวง จ ำกดั (มหำชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บริษทัหลกัทรัพย ์แอพเพิล เวลธ์จ ำกดั(มหำชน) 
APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 225 บริษทัหลกัทรัพยซี์แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD. 

016 บริษทัหลกัทรัพยธ์นชำตจ ำกดั  (มหำชน) 
THANACHART SECURITIES  PUBLIC CO.,LTD. 229 บริษทัหลกัทรัพยเ์จพี มอร์แกน (ประเทศไทย) จ ำกดั 

JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED    

019 บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตำ้ (ประเทศไทย) จ ำกดั 230 บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบลก็ จ ำกดั 
YUANTA (THAILAND) SECURITIES  CO.,LTD. GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

022 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิต้ีจ ำกดั 244 บริษทัหลกัทรัพยแ์มคควอรี (ประเทศไทย) จ ำกดั 
TRINITY SECURITIES CO.,LTD. MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

023 บริษทัหลกัทรัพยไ์ทยพำณิชยจ์ ำกดั 247 บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จ ำกดั 
SCB SECURITIES CO.,LTD. CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD. 

026 บริษทัหลกัทรัพยย์โูอบีเคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ำกดั  (มหำชน) 248 บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีซีมิโก ้จ ำกดั 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

027 บริษทัหลกัทรัพย ์อำร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 924 บริษทัหลกัทรัพยฟิ์นนัเซีย ไซรัส จ ำกดั (มหำชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND)  PUBLIC CO.,LTD. FINANSIA SYRUS SECURITIES  PUBLIC CO.,LTD. 

029 บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรีจ ำกดั (มหำชน)   
KRUNGSRI SECURITIES   PUBLIC CO.,LTD.  

SUB-BROKER 

236 ธนำคำร ทิสโก ้จ ำกดั (มหำชน) 243 บริษทัหลกัทรัพยเ์พ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์จ ำกดั (มหำชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษทัหลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จ ำกดั 245 ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 

301 ธนำคำรซิต้ีแบงก์เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES)  329 ธนำคำรทหำรไทยจ ำกดั (มหำชน) 
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

302 ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 330 ธนำคำรฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่จ ำกดั (เพ่ือตรำสำรหน้ี) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. - BOND 

303 ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)  (ผูรั้บฝำกทรัพยสิ์น) 334 บริษทัหลกัทรัพย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์จ ำกดั (มหำชน) (คสัโตเด้ียน) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 ธนำคำรฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิง คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 336 ธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK. KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 337 ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. TMB BANK  PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) (เพ่ือรับฝำกทรัพยสิ์น) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

339 ธนำคำร ทิสโก ้จ ำกดั (มหำชน) (เพ่ือรับฝำกทรัพยสิ์น) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

 
312 

 
ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด  (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. 341 บริษทัเงินทุน สินอุตสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) 

THE SIAM INDUSTRIAL CREDIT PUBLIC COMPANY LIMITED 

316 
ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

343 
ธนำคำรซีไอเอม็บี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC 
COMPANY LIMITED CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 

320 
ธนำคำรดอยซ์แบงกเ์อจี สำขำกรุงเทพฯ - เพ่ือรับฝำกทรัพยสิ์น 

344 
บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)(เพ่ือรับฝำกทรัพยสิ์น) 

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - 
CUSTODY  PHILLIP (THAILAND) SECURITIES PUBLIC  CO.,LTD. - CUSTODY 

326 ธนำคำรเดอะรอยลัแบงก์ออ๊ฟสกอตแลนด ์เอน็.วี. สำขำกรุงเทพฯ 345 ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน)(เพ่ือรับฝำกทรัพยสิ์น) 
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY 

328 
ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำจ ำกดั (มหำชน) 

425 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) (เพ่ือลูกคำ้) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 


