
 

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

ใบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) (BCPG-W1)(การใช้สิทธิครัง้สุดท้าย)  
เรียน  คณะกรรมการบริษัท บีซีพจีี จ ากดั (มหาชน) วนัท่ียื่นความจ านง...................................................                                                            

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) (“ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ”) โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีด้้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน 

ข้าพเจ้า (โปรดระบุประเภทผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ) 

 บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขประจ าตวัประชาชน  

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

 บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว  เลขท่ีใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง  ......................................................... 

 นิติบุคคลสญัชาติต่างด้าว เลขทะเบียนนิติบุคคล ......................................................................... 

ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล ............................................................................................................................. ..................................................................................................... เพศ  ชาย  หญิง  

ที่อยู่ทีส่ามารถติดต่อได้ที่บ้านเลขท่ี....................................หมู่ที.่..................ตรอก/ซอย...........................................................................ถนน.........................................................................................................................    
แขวง/ต าบล ....................................................................... เขต/อ าเภอ ............................................................................ จงัหวดั ........................................................รหสัไปรษณีย์ ........................................  
โทรศพัท์ .......................................................................................... ................................. อีเมล์ ............................................................... สญัชาติ ................................ อาชีพ ..................................................................   
วนั/เดือน/ปี เกิด (ปี ค.ศ.) ..........................................  เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี ..........................................................................  ประเภทของการหกัภาษี ณ ทีจ่่าย    ไม่หกัภาษี ณ ที่จ่าย      หกัภาษี ณ ทีจ่่าย 
ในฐานะผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน)   
1.ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีทีอ่ยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ใช่บุคคลอเมริกนั (U.S. Person/U.S. Persons ตามนิยามที่ก าหนดใน Regulation S ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 1933 (U.S. 
Securities Act of 1933)) และไม่ได้เป็นบุคคลที่มีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา   
2. ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าไมไ่ด้เป็นพลเมืองของ หรือมีถิ่นท่ีอยู ่หรือพกัอาศยัใน หรืออยู่ภายใต้บงัคบัของกฎหมายของเขตอ านาจใดๆ ที่การใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ และ/หรือการออกหรือจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุ้นสามญันัน้ต้องห้ามตามกฎหมาย หรือจะ หรืออาจจะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องมีหน้าที่ในการยื่นค าขอ จดทะเบียน เปิดเผย หรือภาระหน้าที่อื่นใดในเขตอ านาจนัน้ 
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอตัราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

กรณีถือเป็นใบส าคญัแสดงสิทธิ ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ราคาใช้สิทธิ 8.00 (บาทต่อหุ้น) จ านวนใช้สิทธิ (หน่วย).......................... 

เลขท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ เลขท่ีเอกสาร วนัท่ี เลขท่ีสมาชิก จ านวนหุ้นสามญัที่ได้รับจากการใช้สิทธิ รวมเป็นเงินท่ีต้องช าระ (บาท) 

       
หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัของบริษัทตามที่แสดงความประสงค์ข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงัต่อไปนี :้  (ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่านัน้ โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องที่เลือก) 
 ในกรณีที่มีบญัชซีือ้ขายหลกัทรัพย์    :    ให้ฝากหลกัทรัพย์ตามจ านวนที่ได้รับการจดัสรรตามการใช้สิทธินัน้ไว้ในชื่อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก”  และด าเนินการให้

บริษัท………………....………………………................................สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี………………................น าหลกัทรัพย์ เข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รบัฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเข้าบญัชซีือ้ขายหลกัทรัพย์
ชื่อ...................................................................................................................เลขท่ี……………………………..……..…ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนัน้ (ชื่อผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิต้องตรงกบัชื่อบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์
มิฉะนัน้จะด าเนินการออกใบหุ้นสามญัตามจ านวนที่ได้รับจดัสรรตามการใช้สิทธินัน้ไว้ในนามของผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิและจดัส่งใบหุ้นที่ได้รับการจดัสรรตามการใช้สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น)  

 ในกรณีที่ไม่มีบญัชซีือ้ขายหลกัทรัพย์ :   
 ให้ฝากใบหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรตามการใช้สิทธินัน้ไว้ในชือ่ “บริษัท ศนูยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยน าเข้า

บญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อข้าพเจ้า (กรณีเลือกรับหุ้นเข้าบัญชี 600 ในช่องนี ้ กรุณากรอก “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐ(ส าหรับบุคคลธรรมดาและนิติ
บุคคล)เฉพาะผู้ประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)” และ ”แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA(เฉพาะนิติบุคคล)” เพื่อน าส่งให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“TSD”) ทัง้นีใ้นกรณีไม่จัดท าเอกสารตามท่ี TSD ก าหนด หรือ มีข้อบ่งชีว่้าท่านอาจเป็นบุคคลอเมริกัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่น าฝากหุ้นเข้าบัญชี 600 โดยจะ
ด าเนินการออกใบหุ้นและจัดส่งตามท่ีอยู่ ข้างต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแทน)  

 ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีได้รับจดัสรรตามการใช้สิทธินัน้ไว้ในนามของผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิและจดัส่งใบหุ้นที่ได้รับการจดัสรรตามการใช้สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น โดยข้าพเจ้า 
อาจได้รับใบหุ้นภายหลงัจากที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นดงักล่าวเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและอนญุาตให้ท าการซือ้ขายได้ในตลาดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 

พร้อมกันนี ้ข้าพเจ้าขอส่งเงินตามจ านวนในการใช้สิทธิดังกล่าวผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดโดย   
    เงินโอน  เข้าบญัชีเงินฝากชื่อ   “บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หุ้น“  หรือ   เช็คบุคคล / แคชเชียร์เช็ค /  ดร๊าฟท ์  เลขท่ี................................................ลงวนัท่ี 5 – 14  ตลุาคม 2565 เท่านัน้   
ธนาคาร................. ..........................................สาขา........................................................โดยสัง่จ่าย “บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หุ้น”  (ในกรณีที่ส่งค่าใช้สิทธิในการซือ้หุ้นเป็นเช็คบุคคล / 
แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรุงเทพมหานครภายในวนัท าการถดัไป) 

     ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัและจะไม่ยกเลิกการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัข้างต้นนีแ้ต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนท่ีระบุไว้ข้างต้นหรือไม่กรอกรายละเอียด 
ใบแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิให้ครบถ้วน หรือไม่ปิดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) หรือไม่ช าระ เงินตามจ านวนในการใช้สิทธิดังกล่าวให้ครบถ้วน หรือ ไม่น าส าเนาใบน าฝาก (Bill Payment) การช าระเงินตามจ านวนในการใช้สิทธิ
ดงักล่าวมาถึงตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิของบริษัทภายในก าหนดระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้สิทธิในครัง้นี ้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทด าเนินการตามวิธีการและเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิของ BCPG-W1  
 
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) ในฐำนะตัวแทนของบริษัทฯ ขอแจ้งว่ำ บัวหลวงได้มีกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุ คคลของท่ำน [และของบุคคลอื่นที่ท่ำนได้ให้ไว้ เช่น ผู้ รับมอบอ ำนำจ เป็นต้น (ถ้ำมี) ] 
ส ำหรับกำรให้บริกำรตำมควำมประสงค์ของท่ำน ซึ่งกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปเพื่อควำมจ ำเป็นในกำรปฏิบัติตำมสัญญำ และเป็นไปตำมวัตถุปร ะสงค์ของสัญญำ รวมทัง้เพื่อประโยชน์ในกำรให้บริกำรแก่ท่ำน โดยข้อมูลส่วน
บุคคลของท่ำน [และของบุคคลอื่นที่ท่ำนได้ให้ไว้ (ถ้ำมี)] ถือได้ว่ำเป็นข้อมลูส่วนบุคคลอันได้รับควำมคุ้มครองตำมพระรำชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  ซึ่งบวัหลวงได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคญัของกำรคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล บัวหลวงจึงได้จัดท ำนโยบำยในกำรคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) เพื่อก ำหนดวตัถุประสงค์และรำยละเอียดในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคล รวมทัง้สิทธิของเจ้ำของ
ข้อมลูส่วนบุคคล ซึ่งสำมำรถอ่ำนและท ำควำมเข้ำใจได้ใน https://www.bualuang.co.th/th/personal-data-protection-policy  
ในกำรนี ้ข้ำพเจ้ำรับทรำบและและยินยอมให้บวัหลวงด ำเนินกำรได้ตำมที่แจ้งข้ำงต้น [รวมทัง้รับรองว่ำบุคคลอื่นท่ีข้ำพเจ้ำได้ให้ข้อมลูส่วนบุคคลแก่บวัหลวงได้รับทรำบและยินยอมด้วยเช่นกนั] 

 

                                                                                                                                                ลงชื่อ .................................................................................... ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ 
                                                                                                                     (...................................................................................)        

หลักฐานการรับใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิของ BCPG-W1 (ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน)  

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

ข้าพเจ้า  ......................................................................................................ประสงค์ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บีซีพีจ ีจ ากดั (มหาชน) ตามใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน...........................................หน่วย ในราคาใช้สิทธิหุ้น
ละ  8.00 บาท  รวมเป็นเงิน...........................................................บาท    (.....................................................................บาท) โดยฝากหรือสัง่จ่ายเช็คชื่อ ” บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั(มหาชน)เพื่อการจองซือ้หุ้น “ 
โดยช าระผ่านระบบ Bill Payment    เงินโอน     เช็คบุคคล /  แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์  เลขท่ีเช็ค .......................................................................................วนัท่ี................................................................................       

ธนาคาร ………..……………………………...............….. สาขา …………………………………………………...…………..พร้อมกนันี ้หากได้รับการจดัสรรหุ้นสามญั ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทด าเนินการส่งมอบหุ้นดังนี ้
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ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ช่ือบริษทั 

Company Name 

002 บริษทัหลกัทรพัย ์ทิสโก้ จ ากดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 032 บริษทัหลกัทรพัย ์ดาโอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษทัหลกัทรพัย ์พาย จ ากดั (มหาชน) 
PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 034 บริษทัหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 บริษทัหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 038 บริษทัหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ ากดั (มหาชน) 

BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED 

006 บริษทัหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 050 บริษทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั  

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 บริษทัหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD. 051 บริษทัหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 

SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

008 บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั  
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 052 บริษทัหลกัทรพัย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  

010 บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรริ์ล ลินซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 200 บริษทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บริษทัหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 211 บริษทัหลกัทรพัย ์ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 บริษทัหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 213 บริษทัหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท์ จ ากดั 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 บริษทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน)  
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 221 บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ัน่ พารเ์นอร ์จ ากดั (มหาชน) 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บริษทัหลกัทรพัย ์คิงส์ฟอรด์ จ ากดั (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 224 บริษทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บริษทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 225 บริษทัหลกัทรพัย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 บริษทัหลกัทรพัย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 229 บริษทัหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีต้ี จ ากดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 230 บริษทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ากดั 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บริษทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 242 บริษทัหลกัทรพัย ์ซิต้ีคอรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บริษทัหลกัทรพัย ์ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 244 บริษทัหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บริษทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 247 บริษทัหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

029 บริษทัหลกัทรพัย ์กรงุศรี จ ากดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 248 บริษทัหลกัทรพัย ์กรงุไทย เอก็ซ์สปริง จ ากดั 

KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED 

030 บริษทัหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 924 บริษทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน)  

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

  
   

CUSTODIAN 

236 ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 329 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

245 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 330 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (เพื่อตราสารหน้ี) 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

301 ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็.เอ. (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES 334 บริษทัหลกัทรพัย ์เพื่อธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเด้ียน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 336 ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 

KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

303 ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) (ผู้รบัฝากทรพัยสิ์น) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 337 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงก้ิง คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK 339 ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (เพื่อรบัฝากทรพัยสิ์น) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

305 ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  340 ธนาคารเจพีมอรแ์กน เชส (เพื่อค้าตราสารหน้ี) 

JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  343 ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

312 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 350 บริษทัหลกัทรพัย ์สยามเวลธ์ จ ากดั  

SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 351 บริษทัหลกัทรพัย ์เวล็ธ์ เมจิก จ ากดั 

WEALTH MAGIK SECURITIES CO.,LTD 

320 ธนาคารดอยซ์แบงก ์เอจี สาขากรงุเทพฯ - เพื่อรบัฝากทรพัยสิ์น  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES   425 ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) 

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

328 ธนาคารกรงุศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

   

 


