
 ใบจองซ้ือเลขท่ี ...................................................................  

ทะเบียนผู้ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิ...................................................................     

ใบแจ้งความจาํนงการใช้สิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุน 
ของบริษทั จฑุานาวี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ครัง้ท่ี 1 

  
วนัทีย่ื่นความจํานงในการใชส้ทิธ ิ......................................................................... 

ข้อมูลผู้ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิ โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถ้วน ชดัเจน ตวับรรจง 

เรยีน   คณะกรรมการบรษิทั จุฑานาว ีจํากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”)  

ขา้พเจา้  นาย      นาง      นางสาว     นิตบุิคคล ….................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
  บตัรประจําตวัประชาชน  ใบต่างดา้ว  หนังสอืเดนิทาง  เลขทะเบยีนนิตบุิคคล เลขที ่..................................................................สญัชาต.ิ...................................วนัเดอืนปีเกดิ (วนัจดทะเบยีนนิตบุิคคล)................/................../.................. 

ทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิต่อได.้......................................................................................................................................................................................................................................................................................................รหสัไปรษณยี.์.......................... 

โทรศพัทท์ีต่ดิต่อได ้................................................Email address ……………………………………………เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษ ี…................................................. ประเภทของการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  ไม่หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย 

อาชพี....................................................สถานทีท่ํางาน................................................................................................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์...........................โทรศพัท์ทีท่ํางาน............................ 

ขา้พเจา้มคีวามประสงคท์ีจ่ะใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนตามใบสําคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั จฑุานาว ีจํากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1 จํานวน……............................หน่วย ดงันี้  

จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ท่ีขอใช้สิทธิ (หน่วย) จาํนวนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีได้จากการขอใช้สิทธิ(หุ้น)  (หุ้น) ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) จาํนวนเงินท่ีชาํระ (บาท) 

     
ขา้พเจา้ไดช้ําระเงนิตามจํานวนทีใ่ชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนตามใบสําคญัแสดงสทิธ ิJUTHA-W1 ดงักล่าวโดย  

  โอนเงนิเขา้บญัช ี“บรษิทั จุฑานาว ีจํากดั (มหาชน)” บญัชกีระแสรายวนั  เลขที ่1303192775 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางนา 

  เชค็/ดร๊าฟท์/แคชเชยีรเ์ชค็ เลขทีเ่ชค็………………………..….……ลงวนัที…่………………………….ธนาคาร / สาขา…………………….……………………………. ทีส่ามารถเรยีกเกบ็ไดใ้นเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัทําการนับจากวนัทีแ่จง้
ความจํานงการใชส้ทิธ ิในกรณีทีช่ําระเป็นเชค็บุคคล แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟ ต้องลงวนัทีก่่อนวนักําหนดการใชส้ทิธ ิ3 วนัทําการ และขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บรษิทั จฑุานาว ีจํากดั (มหาชน)” พรอ้มระบุชื่อ-นามสกุล และเบอรโ์ทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไว้
ดา้นหลงัดว้ย 

เมื่อขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหบ้รษิทัฯ ดําเนินการส่งมอบหุน้สามญัดงักล่าว ดงัต่อไปนี้:  (โปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่านัน้) 

 ใหฝ้ากหุน้สามญัตามจํานวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั เพื่อผูฝ้าก” และดําเนินการให ้บรษิทั...................................................................................... สมาชกิผูฝ้ากเลขที ่......................... นํา
หุน้เขา้ฝากไวก้บับรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั เพื่อเขา้บญัชซีื้อขายหลกัทรพัย ์เลขที.่....................................... ชื่อ..............................................................................................................................................................  
ซึ่งขา้พเจา้มบีญัชซีื้อขายหลกัทรพัยอ์ยู่กบับรษิทันัน้ (ชื่อผูจ้องซื้อต้องตรงกบัชื่อบญัชซีื้อขายหลกัทรพัย ์มฉิะนัน้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการออกเป็นใบหุน้สามญัในนามของผูจ้องซื้อภายใน 15 วนัทําการ นับจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการจองซื้อ และ
จดัส่งใบหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบยีน ตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นสมุดทะเบยีนใบสําคญัแสดงสทิธ ิJUTHA-W1 

 ใหฝ้ากหุน้สามญัตามจํานวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั” และนําหุน้เขา้ฝากไวก้บั บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั โดยนําเขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่
600 เพื่อขา้พเจา้ (กรณีเลอืกรบัหุน้เขา้บญัช ีสมาชกิเลขที ่600 ในช่องนี้  โปรดกรอกขอ้มูลใน “แบบสอบถามเพือ่หาขอ้บ่งชี้การเป็นบุคคลสหรฐั (สําหรบับุคคลธรรมดาและนิตบุิคคล) และ “แบบสอบถามสําหรบัตรวจสอบสถานะ  FATCA (เฉพาะนิติ
บุคคล)” เพื่อนําส่งใหแ้ก่ บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั  ในกรณไีม่จดัทําเอกสารตามทีก่ําหนด หรอืมขีอ้บ่งชี้ว่าท่านอาจเป็นบุคคลอเมรกินั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไิม่นําฝากหุน้เขา้บญัชสีมาชกิเลขที ่600 โดยจะดําเนินการ
ออกเป็นใบหุน้สามญัในนามของผูจ้องซื้อ และจดัส่งใบหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบยีน ตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นสมุดทะเบยีนใบสําคญัแสดงสทิธ ิJUTHA-W1 

 ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจํานวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อของขา้พเจา้และจดัส่งใบหุน้ให้ทางไปรษณียล์งทะเบยีนใหข้า้พเจา้ตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นสมุดทะเบยีนใบสําคญัแสดงสทิธ ิJUTHA-W1 โดยขา้พเจา้ยนิดมีอบหมายใหบ้รษิทัฯ ดําเนินการใดๆ 
เพื่อทําใหก้ารจดัทําใบหุน้ โดยขา้พเจา้อาจไดร้บัใบหุน้ภายหลงัจากที ่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยรบัหุน้ดงักล่าวเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและอนุญาตใหท้ําการซื้อขายไดใ้นตลาดตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 

ในกรณีท่ีข้าพเจ้าได้ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ JUTHA-W1 เกินสิทธิและไม่ได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ขา้พเจา้ประสงคข์อรบัเงนิค่าจองซื้อทีไ่ม่ไดจ้ดัสรรคนื โดย 

  โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารของขา้พเจา้ (BBL, KTB, BAY, KBANK, CIMBT, TTB, SCB, KKP, LHBANK, UOB)  บญัชธีนาคาร................................สาขา................................เลขทีบ่ญัช.ี......................................................................... (แนบหน้า
สมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร ชื่อบญัชธีนาคารต้องตรงกบัชือ่ผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธ)ิ   
ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนจํานวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลกิการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนนี้ หากขา้พเจา้ไม่ส่งเอกสารหลกัฐานประกอบการใชส้ทิธ ิหรอืไม่กรอกรายละเอียดในแบบฟอรม์นี้ใหค้รบถ้วน หรอืไม่ปิดอากร
แสตมป์ (ถ้าม)ี หรอืไม่ชําระเงนิตามจํานวนการใชส้ทิธิดงักล่าวให้ครบถ้วน หรอืเช็ค/แคชเชียรเ์ชค็/ดร๊าฟท์ ที่ได้สัง่จ่ายไม่ผ่านการเรยีกเก็บ ข้าพเจ้ายนิยอมให้บรษิทัดําเนินการตามวธิกีารและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกําหนดสทิธขิองใบสําคญัแสดงสทิธ ิ
JUTHA-W1 
 
การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเส่ียงผู้จองซ้ือควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจใช้สิทธิซ้ือหุ้น                     ลงชื่อ X.................................................................................................. ผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธ ิ

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

หลกัฐานการรบัแบบฟอรม์ใบแจ้งความจาํนงการใช้สิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ JUTHA-W1 (ผู้ถือใบแสดงสิทธิ โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ี ให้ครบถ้วนและชดัเจน) 

วนัที.่......................................................................                             

บริษัทฯ ได้รับเงินค่าจองซื้อจาก (ชื่อตามใบจอง) .......................................................................................................................... ..เพื่อใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนขอบริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ  
JUTHA-W1 .................................. หุน้ ในราคาหุน้ละ 0.50 บาท รวมเป็นเงนิ.................................................................บาท ชําระเงนิค่าจองซื้อโดย    

  โอนเงนิเขา้บญัช ี“บรษิทั จุฑานาว ีจํากดั (มหาชน)” บญัชกีระแสรายวนั  เลขที1่303192775 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางนา 

 เชค็/ดร๊าฟท์/แคชเชยีรเ์ชค็ เลขทีเ่ชค็………………………..….……ลงวนัที…่………………………….ธนาคาร / สาขา…………………….……………………………. ทีส่ามารถเรยีกเกบ็ไดใ้นเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัทําการนับจากวนัทีแ่จง้
ความจํานงการใชส้ทิธ ิในกรณีทีช่ําระเป็นเชค็บุคคล แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟ ต้องลงวนัทีก่่อนวนักําหนดการใชส้ทิธ ิ3 วนัทําการ และขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บรษิทั จุฑานาว ีจํากดั (มหาชน)” พรอ้มระบุชื่อ-นามสกุล และเบอรโ์ทรศพัท์ทีส่ามารถตดิต่อไว้
ดา้นหลงัดว้ย 

ดําเนินการฝากหุน้สามญัทีไ่ดร้บัการจดัสรร ดงันี้ 
 ฝากหุน้ในนาม “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั เพื่อผูฝ้าก” สมาชกิผูฝ้ากเลขที ่.................................. บญัชซีื้อขายหลกัทรพัยเ์ลขที…่……………………………………………………………………………………………….. 
 ฝากหุน้ในนาม “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั” โดยเขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 เพื่อขา้พเจา้  
 ออกใบหุน้ในนามของผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธ ิ 
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิประสงค์ขอรับเงินค่าจองซื้อที่ เกินสิทธิและไม่ได้จัดสรรคืน โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร     บัญชีธนาคาร... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / สาขา... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .เลขที่บัญชี

..................................................................................................... 
เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอํานาจ.............................................................................................................. 

หมายเหตุ: หากผูจ้องซื้อประสงค์จะเปลี่ยนแปลงทีอ่ยู่ทีใ่หไ้ว ้โปรดตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัย์ทีท่่านเปิดบญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์ หรอื SET Contact Center บริษทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากัด โทร 0-2009-9999 



BROKER 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษทั 
Company Name 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษทั 
Company Name 

002 
บริษทัหลกัทรพัย ์ทิสโก้ จาํกดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 032 

บริษทัหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จาํกดั 
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

003 
บริษทัหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 034 

บริษทัหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 
บริษทัหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 038 

บริษทัหลกัทรพัย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) 
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 
บริษทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้าส์ จาํกดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 048 

บริษทัหลกัทรพัย ์ไอร่า จาํกดั (มหาชน)  
AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED 

006 
บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 050 

บริษทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จาํกดั  
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 
บริษทัหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 051 

บริษทัหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จาํกดั 
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

008 
บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จาํกดั  
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 052 

บริษทัหลกัทรพัย ์ จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จาํกดั 
GMO-Z SECURITIES CO.,LTD. 

010 
บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรริ์ล ลินซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 200 

บริษทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 
บริษทัหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 211 

บริษทัหลกัทรพัย ์ยูบีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 
บริษทัหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 213 

บริษทัหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท์ จาํกดั 
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 
บริษทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน)  
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 221 

บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ัน่ พารเ์นอร ์จาํกดั (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 
บริษทัหลกัทรพัย ์แอพเพิล เวลธ์ จาํกดั (มหาชน) 
APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 224 

บริษทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 
บริษทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 225 

บริษทัหลกัทรพัย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 
บริษทัหลกัทรพัย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกดั 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 229 

บริษทัหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จาํกดั 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 
บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีต้ี จาํกดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 230 

บริษทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จาํกดั 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
บริษทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 244 

บริษทัหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 
บริษทัหลกัทรพัย ์ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 247 

บริษทัหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 
บริษทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 248 

บริษทัหลกัทรพัย ์กรงุไทย ซีมิโก้ จาํกดั 
Krungthai ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 
บริษทัหลกัทรพัย ์กรงุศรี จาํกดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 924 

บริษทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จาํกดั (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 
บริษทัหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   

SUB BROKER 

236 
ธนาคารทิสโก้ จาํกดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 243 

บริษทัหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์จาํกดั (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 
บริษทัหลกัทรพัย ์ซิต้ีคอรป์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 245 

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

257 
บริษทัหลกัทรพัย ์ ไทยพาณิชย ์จูเลียส แบร ์จาํกดั 
SCB JULUS BAER SECURITIES COMPANY  LIMITED   

CUSTODIAN 

301 
ธนาคารซิต้ีแบงก์ เอน็.เอ. (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES 329 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน)  
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 330 

ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (เพื่อตราสารหน้ี) 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 
ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) (ผู้รบัฝากทรพัยสิ์น) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 334 

บริษทัหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์จาํกดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงก้ิง คอรป์อเรชัน่ จาํกดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK 336 

ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 
ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  337 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) (เพื่อรบัฝากทรพัยสิ์น) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 339 

ธนาคารทิสโก้ จาํกดั (เพื่อรบัฝากทรพัยสิ์น) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 340 

ธนาคารเจพีมอรแ์กน เชส (เพื่อค้าตราสารหน้ี) 
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 343 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรงุเทพฯ - เพื่อรบัฝากทรพัยสิ์น  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES   

347 
 

ธนาคาร เกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 


