เลขที่.................................................................

แบบแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บริษทั ไฮโดรเท็คจํากัด (มหาชน) (HYDRO-W1)
ครั้งที่............................................................
วันที่ยื่นความจํานงการใช้สิทธิ............................................................
เรียน คณะกรรมการบริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)

วันกําหนดการใช้สิทธิ................................................................
ทะเบียนผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ................................................................

ข้ อมูลผู้แสดงความจํานงในการใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โปรดกรอกข้ อความในช่ องด้ านล่ างนี้ให้ ครบถ้ วน ชัดเจน ตัวบรรจง
โปรดระบุประเภทผู้จองซื้อหุ้น
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

เลขบัตรประจําตัวประชาชน----

 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว เลขที่ใบต่างด้าว/หนังสื อเดินทาง..........................................................................................................................................สัญชาติ.......................................................................................................
 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
เลขทะเบียนนิติบุคคล................................................................................................................................................................................................................................................................
 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
เลขทะเบียนนิติบุคคล........................................................................................................................................................สัญชาติ............................................................................................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริ ษทั )..............................................................................................................สัญชาติ.......................................................................................................เพศ.................................................................................
ที่อยู่ เลขที่...................................ซอย/อาคาร................................................................ถนน...........................................................แขวง/ตําบล................................................................. เขต/อําเภอ................................................................
จังหวัด........................................................รหัสไปรษณี ย.์ ............................................โทรศัพท์ที่ติดต่อได้........................................................................โทรสาร....................................................................................................................
ในฐานะผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ้นสามัญของบริ ษทั ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอใช้สิทธิจองซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ดังนี้
จํานวนหน่ วยของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิที่ขอใช้
จํานวนหุ้นสามัญที่ได้
อัตราการใช้ สิทธิ
สิ ทธิ (หน่ วย)
จากการขอให้ สิทธิ (หุ้น)
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น

ราคาใช้ สิทธิ
(บาทต่อหุ้น)
1 บาท

จํานวนเงินที่ชําระทั้งสิ้น
(บาท)

ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ้นสามัญ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ้นสามัญของบริ ษทั และขอรับทอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (ถ้ามี) ดังนี้
ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ หรื อใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
จํานวนหน่ วยของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิที่ขอรับทอน (ถ้ ามี)
เลขที่
จํานวน (หน่ วย)
หน่ วย
วิธีการรับใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิส่วนที่ขอรับทอน (ถ้ ามี)
 ให้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดําเนิ นการให้บริ ษทั ..........................................................................................................................
สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่.........................................นําใบสําคัญแสดงสิ ทธิเข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อเข้าบัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์ เลขที่..............................................ซึ่ งข้าพเจ้าอยูก่ บั บริ ษทั นั้น
 ให้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝ้ าก” และนําหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยเข้าบัญชีของบริ ษทั ผู้
ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 (การถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ภายหลัง ผูจ้ องซื้ อจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และบริ ษทั หลักทรัพย์ กําหนดไว้ (ถ้ามี))
 ให้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบสําคัญแสดงสิ ทธิให้ขา้ พเจ้าตามชื่อที่อยูท่ ี่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ้นทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน
การส่ งมอบหลักทรัพย์ หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาํ เนินการดังต่อไปนี้: (ผูจ้ องซื้ อหุน้ โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น)
 แบบไร้ ใ บหุ้ น นํ า หุ้ น เข้ า บั ญ ชี ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ข องตนเอง: โดยให้ อ อกใบหุ้ น ตามจํา นวนที่ ไ ด้รั บ การจัด สรรนั้น ไว้ใ นชื่ อ “บริ ษัท ศู น ย์รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จํา กัด เพื่ อ ผู้ฝ าก” และดํา เนิ น การให้

บริ ษทั หลักทรัพย์.....................................................................................สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่ นําหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้นเข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อเข้าบัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์
ซึ่ งข้าพเจ้ามีอยูก่ บั บริ ษทั นั้น บัญชีเลขที่..................................................................................................... (ชื่อผูจ้ องซื้ อในใบจองซื้ อต้องตรงกับชื่อบัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์ เท่านั้น)
 นํ าหุ้ น เข้ าบัญชี ซื้อ ขายหลักทรัพย์ ของบริ ษัท ผู้อ อกหลักทรั พย์ : โดยให้ออกใบหุ้นตามจํานวนที่ ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่ อ “บริ ษทั ศูนย์รั บฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่ อ ผูฝ้ าก” และนําหุ้นเข้าฝากไว้กบั
บริ ษทั ศูนย์รั บ ฝากหลัก ทรั พย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเข้าบัญชี ของบริ ษทั ผูอ้ อกหลัก ทรั พย์ สมาชิ ก เลขที่ 600 เพื่ อ ข้าพเจ้า (การขอถอนเป็ นใบหุ้นในภายหลัง ผูจ้ องซื้ อ หุ้นจะต้อ งเสี ย ค่าธรรมเนี ย มตามอัต ราที่
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และบริ ษทั หลักทรัพย์กาํ หนด (ถ้ามี))
 แบบรับใบหุ้น: โดยให้ออกใบหุ้นตามจํานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในนามของข้าพเจ้า และจัดส่งใบหุ้นดังกล่าวตามชื่อที่อยูท่ ี่ระบุไว้ขา้ งต้นทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน โดยข้าพเจ้ารับทราบว่าอาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่
หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ดังกล่าว ได้รับอนุมตั ิให้เข้าทําการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

ข้ าพเจ้าขอส่ งเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนดังกล่ าว: มาพร้อมกัน โดย
 เงินโอน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคาร ทหารไทยธนชาติ จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักงานใหญ่ เลขที่บญั ชี 001-1-57194-0 ชื่อบัญชี “บริ ษทั ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน)”
 เช็ค
 แคชเชียร์ เช็ค
 ดร๊ าฟท์ (กรณี เป็ น เช็ค, แคชเชียร์ เช็ค, ดร๊ าฟท์ ลงวันที่ก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทําการ) โดยสัง่ จ่าย “บริ ษทั ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน)”

เลขที่เช็ค / ดร๊ าฟท์......................................................................... วันที่.........................................................ธนาคาร..................................................สาขา.............................................................................

ข้ าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจํานวนดังกล่ าว และจะไม่ ยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนนี้ หากข้ าพเจ้าไม่ ส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่ได้ กรอกรายละเอียดครบถ้ วนและเอกสารประกอบการจอง
ซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่ถูกต้องครบถ้ วนเรียบร้ อยพร้ อมชําระค่าจองซื้อดังกล่ าว หรื อหากเช็ค/แคชเชียร์ เช็ค/ดร๊ าฟท์ ที่สั่งจ่ายแล้ วนั้นไม่ ผ่านการเรียกเก็บให้ ถือว่าข้ าพเจ้าสละสิ ทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนดังกล่ าว
ลงชื่อ....................................................................................ผูต้ รวจรับจองซื้อ
(....................................................................................)

ลงชื่อ....................................................................................ผูจ้ องซื้ อหุ้นสามัญ
(................................................................................)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักฐานการใช้ สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) (HYDRO-W1) (ผู้จองซื้ อโปรดกรอกข้ อความในส่ วนนี้ด้วยตัวบรรจงให้ ครบถ้ วน)
วันที.่ ....................................................................................................
เลขที่.............................................................................
บริ ษทั ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง)...........................................................................................................................................................................เพื่อจองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท
จํานวน..........................................................................................................หุ้น รวมเป็ นเงิน....................................................................................................บาท โดยชําระเป็ น  เงินโอน
 เช็ค
 แคชเชียร์ เช็ค
 ดร๊ าฟท์
ผู้จองซื้อต้องการให้ ดําเนินการส่ งมอบหุ้นสามัญ ดังนี้
 แบบไร้ ใบหุ้น (Scripless) นําหุ้นเข้าบัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์ตนเอง สมาชิกผูฝ้ าก  ชื่อบัญชี................................................................................บัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์เลขที่.........................................................................
 ออกใบหุ้นในนาม “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” โดยเข้าบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600
 แบบรับใบหุ้น (Script) ออกใบหุ้นในนามผูจ้ องซื้ อ
ลงชื่อ.......................................................................................เจ้าหน้าที่ผรู้ ับมอบอํานาจ

รายชื่ อบริษัทผู้รับฝากหลักทรัพย์ (List of Participant Number)

ผู้ฝากเลขที่
Participant No.

002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029
236
242
301
302
303
304
305
308
312
316
320
326
328

ชื่ อบริษัท
Company Name
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
TISCO SECURITIES CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์คนั ทรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD
บริ ษทั หลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์จาํ กัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทรจํากัด
PHATRA SECURITIESCO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี ไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CIMB SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซียพลัส จํากัด
ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จํากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จํากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์จาํ กัด(มหาชน)
APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ธนชาตจํากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด
YUANTA (THAILAND) SECURITIES CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรี นิต้ ีจาํ กัด
TRINITY SECURITIES CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิ ชย์จาํ กัด
SCB SECURITIES CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ยโู อบีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี จาํ กัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซิ ต้ ีคอร์ ป (ประเทศไทย) จํากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED
ธนาคารซิ ต้ ีแบงก์เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) (ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน)
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ ยงไฮ้แบงกิ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK.
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารไอซี บีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC
COMPANY LIMITED
ธนาคารดอยซ์แบงก์เอจี สาขากรุ งเทพฯ - เพือรับฝากทรัพย์สิน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH CUSTODY
ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์ออ๊ ฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุ งเทพฯ
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยาจํากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้ฝากเลขที่
Participant No.

BROKER

030
032
034
038
048
050
051
200
211
213
224
225
229
230
244
247
248
924
SUB-BROKER

243
245

CUSTODIAN

329
330
334
336
337
339
341
343
344
345
425

ชื่ อบริษัท
Company Name
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอ วีโกลบอล จํากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่ าจํากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอลจํากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์จาํ กัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ซีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์เจพี มอร์ แกน (ประเทศไทย) จํากัด
JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีซีมิโก้ จํากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ฟินันเซี ย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.

บริ ษทั หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทยจํากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (เพื่อตราสารหนี้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. - BOND
บริ ษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
บริ ษทั เงินทุน สิ นอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
THE SIAM INDUSTRIAL CREDIT PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารซี ไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)(เพือรับฝากทรัพย์สิน)
PHILLIP (THAILAND) SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. - CUSTODY
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)(เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

