
                                                                                                                                                                                                                                                                              เลขท่ีใบจอง/Form No. ……..…………..……………… 
แบบฟอร์มแสดงความจ านงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษทั แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) คร้ังที่ 2 (PDJ-W2) 

NOTIFICATION FORM FOR EXERCISE OF RIGHT TO PURCHASE COMMON SHARES OF PRANDA JEWELRY PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 2 

                                                                                                                                                                                                       วนัท่ียืน่ความจ านงการใชสิ้ทธิ/ Date to notify the intention to exercise………………………………. 
                                                                                                                                                                                                       ทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเลขท่ี/ Warrant holder registration No. …………………………….. 
เรียน    คณะกรรมการ บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน) 
To       The Board of Directors of  PRANDA JEWELRY PUBLIC COMPANY LIMITED 
ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล)………………………………………………………………………วนั/เดือน/ปีเกิด …………………………………… สัญชาติ ……………………………… เพศ …………………… 
I/We (Mr./ Mrs./Miss/ Juristic Person)                                                                                                                Date or Birth                                                      Nationality                                                    Sex 
อาชีพ ……………………………………....ท่ีอยูเ่ลขท่ี ………….……..ตรอก/ซอย …………………………………. ถนน ………………………………………….….. แขวง/ต าบล ………………………………….………  
Occupation                                                      Address No.                        Lane/Soi                                                             Road                                                                          Sub-District                                                     
เขต/อ าเภอ ………………………………จงัหวดั ……………………………… รหสัไปรษณีย ์…………………………..โทรศพัท ์………………………………………… ประเทศ …………………………………………    
District                                                         Province                                                  Postal Code                                                Telephone No.                                                           Country                                                                
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี ………………………………………….……...               ประเภทการเสียภาษี                            หกัภาษี                           ไม่หกัภาษี 
Tax ID No.                                                                                                                  Type of Tax Planning                       Tax to be deduced              Tax not to be deduced 
โปรดระบุประเภทผูจ้องซ้ือหุน้ พร้อมแนบส าเนาหลกัฐานท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง   (Please specify type of subscriber and attach the evidence with certified true copy) 
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย    
      Thai Individual  
 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดา้ว     
      Foreign Individual  
 นิติบุคคลสัญชาติไทย            
      Thai Juristic Entity 
 นิติบุคคลสัญชาติต่างดา้ว 
      Foreign Juristic Person  

เลขบตัรประจ าตวัเลขท่ี ……………………………………………………………………………….. 
ID Card No. 
ใบต่างดา้ว / หนงัสือเดินทาง / เลขบตัรประจ าตวัเลขท่ี ……………………………………………….. 
Foreigner Card/Passport / ID Card No. 
เลขทะเบียนบริษทั …………………………………………………………………………………….. 
Company Registration No.  
เลขทะเบียนบริษทั / เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี …………………………………………………………... 
Company Registration No. / Tax ID No.       

ในฐานะผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน) ขา้พเจา้มีความประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัของบริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน) ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
As a warrant holder of  PRANDA JEWELRY PUBLIC COMPANY LIMITED, I/we, hereby, intend to exercise the right to purchase the common shares of PRANDA JEWELRY PUBLIC COMPANY LIMITED as stated 
below: 
1. จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิ…………………………………………..……… หน่วย 

Amount of the warrants to exercise                                                                                                          unit(s) 
2. อตัราการใชสิ้ทธิเท่ากบัใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย : 1 หุน้สามญั  ในราคาหุน้ละ 1 บาท หรือราคาการใชสิ้ทธิกรณีมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ ขอ้ 1.5                                                      
            The exercise ratio is warrant 1 unit(s): common share 1 share(s), with the exercise price of Baht 1 per share or adjusted price pursuant to Clause 1.5 of the Terms.                                                                                                                                                                               
3. รวมเป็นเงินท่ีตอ้งช าระในการจองซ้ือหุน้สามญั ………………………… บาท (……………………………………………………………..) และค่าอากร………….…..บาท (……………………………………………) 

Totaling of payment                                                                                        Baht                                                                                                      and stamp duty                 Baht 
4. ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัดงักล่าว ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้นโดย 
            I/We herewith submit for payment of the common shares that could be cashed in Bangkok only : by 
              เชค็ธนาคาร / Cashier Cheque                           ดร๊าฟท ์/ Draft                           เชค็บุคคล / Cheque               เงินโอน / Cash Transfer                       
      สั่งจ่าย “บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากดั (มหาชน)” เลขท่ีบญัชี 056-2-44818-9  ประเภทบญัชีออมทรัพย ์ธนาคารกสิกรไทย สาขาส่ีแยกบางนา 
      Payable to “Pranda Jewelry Pcl.” a saving account No. 056-2-44818-9 Kasikorn Bank, Si Yaek Bangna Branch 
      เลขท่ีเชค็ / Cheque No. ………………………………… วนัท่ี / Dated ………………………… ธนาคาร / Bank …………………………………………สาขา / Branch……………………………………………….……. 
5. ขา้พเจา้ไดส่้งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัและขอรับทอนใบส าคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) ดงัน้ี 

 I/We, hereby, have delivered the warrant certificates and receive the less warrants, which are not exercised (if any) as follows:  
 ส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน ………………………………………….ใบ  ตามรายละเอียด ดงัน้ี 

เลขท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ ………………………………… จ  านวนหน่วย ……………………. .หน่วย 
เลขท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ ..………………………………...จ านวนหน่วย ……………………...หน่วย 
รวมจ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีส่งมา …………………………………………………...หน่วย 
จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถา้มี) ………………………………………หน่วย 

Amount of delivered warrants ………………………………… certificate(s) with the following details: 
Warrant certificate(s) No.  ……………………………………. amount ….……………………….units 
Warrant certificate(s) No.  ……………………………………. amount ….……………………….units 
The total number of delivered warrants……………….…………………….……………………...units 
Amount of the less warrants which are not exercised  ( if any)……………………………..……....units 

6. หากขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี (ผูจ้องซ้ือหุน้เลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
   If the common shares are allotted to me/us, I/we hereby agree to have either one of the following executed (Subscriber must choose one) 

         ใหอ้อกใบหุน้สามญัท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือของขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ยนิดีท่ีจะมอบหมายใหบ้ริษทัด าเนินการใดๆ เพื่อท าการจดัท าใบหุน้สามญัและการส่งมอบใบหุน้สามญัมาใหข้า้พเจา้ภายใน 15 วนัท าการ นบัจาก
วนัท่ีใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ 
Issue the common share certificates in my name for the allotted amount of common shares. I/We hereby agree to assign the company to proceed in any manner to have the common share certificates made and delivered 
to me within 15 business days after the exercise date. 

         ใหอ้อกหุน้สามญัท่ีไดรั้บจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการใหบ้ริษทั …………………………..………………….. สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี .…….……………น า
หุน้นั้นเขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพื่อผูฝ้าก เพื่อเขา้บญัชีซ้ือขายหุน้เลขท่ี ……………………………..………………ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันั้น 
Issue the common shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and proceed for ……………………………..………………………….. participant No.…….…………..……, 
to deposit those common shares with Thailand Securities Depository Company Limited for securities trading account No.…….….………….………….. that I/we have with the said Company. 

         ใหฝ้ากหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จ  ากดั” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จ  ากดั โดยน าเขา้บญัชีของบริษทั 
ผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพยใ์นภายหลงัผูจ้องซ้ือหุน้จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามท่ีบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั ก าหนด) 
Issue the common share in the name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.” and deposit those share with Thailand Securities Depository Co., Ltd. under Issuer account for my name account number 600  
(For issuing a share certificate later, subscriber shall pay the fees as specified by Thailand Securities Depository Co., Ltd.)   

               ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงว่าจะซ้ือหุน้สามญัจ านวนดงักล่าว หรือในจ านวนท่ีท่านจดัให ้ และจะไม่ยกเลิกการจองซ้ือหุน้สามญัน้ี แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซ้ือหุน้สามญัท่ีไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบร้อย พร้อม
เชค็ / ดร๊าฟท ์/ แคชเชียร์เชค็ /เงินสด  มาถึงบริษทัภายในก าหนดระยะเวลาแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิ หรือเชค็ / ดร๊าฟท ์/ แคชเชียร์เชค็ไม่ผา่นการช าระเงินจากธนาคาร ใหถื้อว่าขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคใ์ชสิ้ทธิการขอซ้ือหุน้ 
               I/We, hereby, undertake to purchase the above amount of common shares or any amount as allotted to me. I shall not cancel my subscription, If I/we do not deliver this subscription form which has been completely 
fitted in and cheque/ draft / cashier cheque / cash to the company within notification period or cheque / draft  / cashier cheque be refused from that bank, it shall be deemed that I/we do not intend to exercise the warrants. 
  ลงช่ือ/Signature ……………………………..…………………………… ผูจ้องซ้ือหุน้สามญั (Subscriber) 

                         ( ……………………………..……………………………. ) 
หลกัฐานการรับฝากการจองซ้ือหุ้นสามญั / Subscription Receipt (ผู้จองซ้ือโปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วย / Subscribers please also fill in this section) 
วนัท่ีรับใบจอง/Date …………………………………                                                            เลขท่ีใบจอง / Form No. …………………………………………… 
บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน) ไดรั้บเงินจาก  ……………………………..………………………………… เพื่อจองซ้ือหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2 
PRANDA JEWELRY PUBLIC COMPANY LIMITED has received the money from                                                                  for a subscription of common shares of PRANDA JEWELRY PUBLIC COMPANY LIMITED 
No. 2 
จ านวนหุน้สามญัท่ีไดจ้ากการขอใชสิ้ทธิ……………………………..………… หุน้ ในราคาหุน้ละ ………………บาท  รวมเป็นเงินท่ีช าระ ………………………………………………บาท 
………………………………………………………………………………………………) 
Amount of common shares received from the exercise of the right. …………….……………… shares.  At the price of Baht/share …………….Baht. Totaling amount of Baht …………………………………….……………. 
(………………………………………………………………………………………………) 
 เงินโอน / Cash Transfer          เชค็ธนาคาร / Cashier Cheque         ดร๊าฟท ์/ Draft            เชค็บุคคล / Cheque    เลขท่ีเชค็ / Cheque No. ……………….………………… วนัท่ี /Dated ………………………………… 
ธนาคาร / Bank ……………………………………………… สาขา / Branch . ……………………………………………… 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถา้มี) / Amount of the less warrants which are not exercised (if any) ……………………………………………………………………..…. หน่วย / units. 

                                                         เจา้หนา้ท่ีผูรั้บมอบอ านาจ /Authorized Officer ..…………………………….………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(                                                                                     )  



 
รายชือ่บริษทัผู้รับฝากหลักทรพัย ์(List of Participant Number) 

BROKER 

ผู้ฝากเลขที ่
 Participant 

No. 

ชื่อบริษัท 
Company Name 

ผู้ฝากเลขที ่
 Participant 

No. 

ชื่อบริษัท 
Company Name 

002 บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จ ากัด   
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED  030 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD. 

003 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ ากัด  (มหาชน)  
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 032 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด    

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

004 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด    
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD 034 บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

005 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 038 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ ากัด (มหาชน)  

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด  (มหาชน) 
PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED 048 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ ากัด (มหาชน)  

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด 
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 050 บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จ ากัด  

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด 
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 051 บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากัด  

SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

010 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จ ากัด    
MERRILLl 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)  LTD. 

013 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 213 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด  

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED. 

014 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน)   
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 224 บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จ ากัด  
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 225 บริษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด   

CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD. 

016 บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จ ากัด  (มหาชน)  
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED             229 บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากัด   

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED    

019 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด       
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 230 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด  

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

022 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จ ากัด  
TRINITY SECURITIES CO.,LTD. 244 บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากัด  

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

023 บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ ากัด  
SCB SECURITIES CO.,LTD. 247 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จ ากัด 

CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD. 

026 บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด  (มหาชน)       
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 248 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด  

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

027 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 924 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

029 บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จ ากัด (มหาชน)  
KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED    

SUB-BROKER 

236 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)  
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  243 บริษัทหลักทรัพย์ เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย์ จ ากัด (มหาชน)  

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED) 245 ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน)  

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
CUSTODIAN 

301 ธนาคารซิตี้แบงก์ 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 CO.,LTD. 330 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงก้ิงคอร์ปอเรชั่น 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 เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย์ จ ากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน)  

TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. 336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) 

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. 337 ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)   
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED 339 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)   

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 ธนาคารสแตนดารด์ชาร์เตอร์ด  (ไทย) จ ากัด (มหาชน)  
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพ่ือค้าตราสารหนี)้  

JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน)  
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC CO.,LTD. 343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน)  

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 

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) 
 

 


