
เลขที่ / No.    

แบบฟอร์มแสดงความจ านงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 9 (SMT-W2) 
                 SUBSCRIPTION FORM TO EXERCISE THE RIGHTS TO PURCHASE ORDINARY SHARES OF STARS MICROELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 9 (SMT-W2) 

 

วนัที่ยื่นความจ านงการใชส้ทิธ ิ/ Date to notify the intention to exercise    
ทะเบยีนผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธเิลขที ่/ Warrant holder registration No.     

เรยีน คณะกรรมการ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
To The Board of Directors of STARS MICROELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC CO., LTD. 
 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/นิตบิคุคล) / I (Mr./Mrs./Miss/Juristic Person) นามสกุล / (Surname)   
บา้นเลขที่ปจัจุบนั / Address No. ตรอก / ซอย / Soi ถนน / Road   
แขวง/ต าบล / Sub-District เขต/อ าเภอ / District จงัหวดั / Province  
รหสัไปรษณีย ์/ Postal Code โทรศพัท์ / Telephone        
เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี/ Tax ID No. ประเภทการเสยีภาษ ี/ Type of Tax Planning    หกัภาษ ี/ tax to be deducted   ไมห่กัภาษ ี/ tax not to be deducted 
โปรดระบุประเภทผู้ใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้น / Please specify type of subscribers 
  บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย เลขบตัรประจ าตวัเลขที่  
  Thai Individual Identification No. 
  บุคคลธรรมดาสญัชาตติา่งดา้ว ใบตา่งดา้ว/หนังสอืเดนิทาง/เลขบตัรประจ าตวัเลขที่  
  Alien Individual Alien Card/Passport/ID Card No. 
  นิตบิุคคลสญัชาตไิทย เลขทะเบยีนบรษิทั  
  Thai Juristic Entity Company Registration No. 
  นิตบิุคคลสญัชาตติา่งดา้ว เลขทะเบยีนบรษิทั/เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี  
  Alien Juristic Entity Company Registration No./Tax ID No. 
ในฐานะผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธใินการซื้อหุน้สามญัของ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
Being the warrant holder of STARS MICROELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.  
ขา้พเจา้มคีวามประสงคท์ี่จะใชส้ทิธใินการจองซื้อหุน้สามญัของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ตามรายละเอยีดตอ่ไปน้ี  
I hereby intend to exercise the rights to purchase ordinary shares of STARS MICROELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC CO., LTD. as follows: 
1. จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธทิี่ขอใชส้ทิธ ิ/ Amount of the warrants to exercise      หน่วย / Units 
2. จ านวนหุน้สามญัที่ไดจ้ากการขอใชส้ทิธ ิ/ Amount of ordinary shares received from the exercise of the warrants                                            หุน้ / Shares 

อตัราการใชส้ทิธเิท่ากบั ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย : 1 หุ้นสามญั ในราคาหุน้ละ 2.10 บาทหรอืราคาการใชส้ทิธติามเงื่อนไขการปรบัสทิธหิากมกีารปรบัราคาการใชส้ทิธแิละ /หรอือตัราการใชส้ทิธติามที่ก าหนดไว้ใน
ขอ้ก าหนดสทิธ ิ/ The exercise ratio is warrant 1 unit (s) : ordinary share 1 share (s) with the exercise price of Baht 2.10 per share or adjusted price as refer in the terms.  

3. รวมเป็นเงนิที่ตอ้งช าระในการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญั / Totaling of payment   บาท / Baht และคา่อากร / and duty stamps  บาท / Baht 
4. ขา้พเจา้ไดช้ าระเงนิคา่ใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัดงักล่าว ที่สามารถเรยีกเกบ็เงนิในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้โดย / I herewith submit for payment of ordinary shares that could be cashed in Bangkok only : by 

 เงนิโอน / Cash Transfer        เชค็ / Cheque        แคชเชยีรเ์ชค็ / Cashier Cheque        ตัว๋แลกเงนิธนาคาร / Bill of Exchange        
สัง่จ่าย “บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) เพื่อการซื้อหุ้นสามัญ” บญัชเีลขที่ 004 1055 799 ประเภทบญัชกีระแสรายวนั ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาอาคารสาทร ซิตี ้/ Payable to “Stars 
Microelectronics (Thailand) Public Company Limited for Purchase of Ordinary Shares” account No. 004 1055 799, Current Account at TMB Bank Public Company Limited, Sathorn City Tower Branch 
เลขที่เชค็ / Cheque No.   วนัที่ / Dated ธนาคาร / Bank สาขา / Branch  

5. ขา้พเจา้ไดส้ง่มอบใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สามญั / I have delivered the warrant certificates จ านวน / totaling   ใบ / Certificate (s)  
รวมจ านวน / Totaling    หน่วย / Unit (s) ตามรายละเอยีด ดงัน้ี / with the following details: 
เลขที่ใบส าคญั / Warrant Certificate (s) No.    จ านวน / Amount    หน่วย / Units 
เลขที่ใบส าคญั / Warrant Certificate (s) No.    จ านวน / Amount    หน่วย / Units 
จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธทิี่ขอรบัทอน (ถา้ม)ี / Amount of the less warrants which are not exercised (if any)  หน่วย / Units 

6. หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการดงัตอ่ไปน้ี (ผูใ้ชส้ทิธใินการจองซื้อหุน้เลอืกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
When I receive the above ordinary shares as allotted to me, I hereby agree to have either one of the following executed (Subscriber must choose one); 
 ใหอ้อกหุน้สามญัที่ไดร้บัจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการใหบ้รษิทั  
 เลขที่ผูฝ้าก (ระบุชื่อใดชื่อหน่ึงตามรายชื่อที่ปรากฏในดา้นหลงัของแบบฟอรม์แสดงความจ านงการใชส้ทิธทิี่จะซื้อหุน้สามญัน้ี) น าหุน้นัน้เขา้ฝาก

ไวก้บั บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก เพื่อบญัชซีื้อขายหุน้เลขที่  
ซึ่งขา้พเจา้มอียูก่บับรษิทันัน้ 

 Issue ordinary shares in the name of “Thailand Securities Depository CO., LTD. for Depositors” and proceed for  
 Participant No. (Please specify a name as mentioned on the back of this subscription form), to deposit those ordinary shares with 

Thailand Securities Depository CO., LTD. for securities trading account No. I have with that company. 
 ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจ านวนที่ไดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั โดยน าเขา้บญัชี

ของบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขที่ 600 เพื่อขา้พเจา้ กรณีเลือกรับหลักทรัพย์เข้าบัญชี 600 ในช่องน้ี กรุณากรอก “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลักทรัพย์
ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่าน้ัน” เพื่อน าส่งให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ด้วย ในกรณีไม่จัดท าเอกสารตามที่ TSD ก าหนด บริษัทจะด าเนินการ
ออกเป็นใบหุ้นแทน 
Issue ordinary share certificates in the name of "Thailand Securities Depository CO., LTD. for Depositors" and deposit those ordinary shares with Thailand Securities Depository CO., LTD. under 
Issuer Account for my/our name account number 600. In case of depositing shares in the account member No.600, please fill in and submit “additional documents for securities 
subscription for depositing shares to issuer account only” to TSD.  In the event that the subscriber does no t fill in and provide the form (s) determined by TSD, the company will issue 
ordinary share certificates instead. 

 ใหอ้อกใบหุน้สามญัที่ไดร้บัจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อของขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ยนิดทีี่จะมอบหมายใหบ้รษิทัด าเนินการใดๆ เพื่อท าใหก้ารจดัท าใบหุ้นสามญัและการสง่มอบใบหุน้สามญัมาให้ขา้พเจา้ภายใน 15 วนัท าการ 
นับจากวนัก าหนดการใชส้ทิธใินแตล่ะครัง้ ซึ่งขา้พเจา้ตกลงวา่ขา้พเจา้อาจไดร้บัใบหุน้หลงัจากที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยรบัหลกัทรพัยข์องบรษิทัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและอนุญาตใหท้ าการซื้อขายได้
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
Issue ordinary share certificates in my name for the allotted amount of ordinary shares.  I hereby agree to assign the company to proceed in any manner to have ordinary share certificates made 
and delivered to me within 15 days after each exercise date.  I also acknowledge that I may receive such share certificates after being list and trade in the Stock Exchange of Thailand. 

 
ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะซื้อหุน้สามญัจ านวนดงักล่าว หรอืในจ านวนที่ท่านจดัสรรให ้และจะไมย่กเลกิการใชส้ทิธใินการจองซื้อหุน้สามญัน้ี  แตห่ากขา้พเจา้ไมส่่งใบแสดงความจ านงในการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัที่ไดก้รอก
รายละเอยีดครบถว้นเรยีบรอ้ยพรอ้ม เชค็/แคชเชยีรเ์ชค็/ตัว๋แลกเงนิธนาคาร มาถงึบรษิทัภายในก าหนดเวลาการใชส้ทิธใินการจองซื้อหุ้น หรอื เชค็/แคชเชยีรเ์ชค็/ตัว๋แลกเงนิธนาคาร ไม่ผา่นการช าระเงนิจากธนาคารให้ถอืว่าขา้พเจา้
แสดงเจตนาไมป่ระสงคใ์ชส้ทิธใินการจองซื้อหุน้ 
I hereby undertake to purchase the above amount of ordinary shares or any amount as allotted to me.  I shall not cancel my subscription, if I do not deliver this subscription form which has been completely 
filled in and cheque/cashier cheque/bill of exchange/cash to the company within subscription period or cheque/cashier cheque/bill of exchange/cash be refused from that bank, I shall not intend to exercise the 
warrants.  
ลงชื่อ/Signature  เจา้หน้าที่ผูร้บัมอบอ านาจ/Authorized Officer  ลงชื่อ/Signature        ผูใ้ชส้ทิธจิองซื้อหุน้สามญั/Subscriber 
 ( )  (      ) 
 

 
หลักฐานการรับฝากการใช้สิทธทิีจ่ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คร้ังที่ 9 (SMT-W2) /  RECEIPT OF SUBSCRIPTION FORM TO EXERCISE THE RIGHT TO PURCHASE ORDINARY SHARES OF THE COMPANY NO. 9  (SMT-W2)  
(ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นโปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย)  /  (Subscriber please also fills in this portion)  เลขที่/No.  
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ไดร้บัเงนิจาก (ชื่อตามใบจอง)   
STARS MICROELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC CO., LTD. received money from (Name of subscriber)  
เพื่อใชส้ทิธใินการจองซื้อหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิSMT-W2 ของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) / For a subscription to exercise of SMT-W2 to purchase of ordinary shares 
of STARS MICROELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.  
จ านวนหุน้สามญัที่ไดจ้ากการขอใชส้ทิธ ิ/ Amount of ordinary shares received from the exercise of the right หุน้ / Shares ในราคาหุน้ละ 2.10 บาท / at the price of Baht 
2.10 per share รวมเป็นเงนิ / Totaling amount of Baht บาท  
จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิี่ขอรบัทอน (ถา้ม)ี / Amount of the less warrants which are not exercised (if any)   หน่วย / Units  
ช าระเงนิโดย / Payment by   เงนิโอน / Cash Transfer        เชค็ / Cheque        แคชเชยีรเ์ชค็ / Cashier Cheque        ตัว๋แลกเงนิธนาคาร / Bill of Exchange 
เลขที่เชค็ / Cheque No. วนัที่ / Dated ธนาคาร / Bank  
สาขา / Branch จ านวนเงนิ / Amount of Baht             บาท 
           เจา้หน้าที่ผูร้บัมอบอ านาจ / Authorized Officer  

( )    
วนัที ่  



 

BROKER 

Participant No. Company Name Participant No. Company Name 

002 
บล. ทิสโก้ จ ากัด  
TISCO SECURITIES CO., LTD. 

030 
บล. ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD. 

003 
บล. คันทรี่ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO., LTD. 

032 
บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด 
KTB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD. 

004 
บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO., LTD. 

034 
บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD. 

005 
บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้าล์ จ ากัด (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC CO., LTD. 

038 
บล. เออีซี จ ากัด (มหาชน) 
AEC SECURITIES PUBLIC CO., LTD. 

006 
บล. ภัทร จ ากัด (มหาชน) 
PHATRA SECURITIES PUBLIC CO., LTD. 

048 
บล. ไอร่า จ ากัด (มหาชน) 
AIRA SECURITIES PUBLIC CO., LTD. 

007 
บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด 
CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD. 

050 
บล. เอเอสแอล จ ากัด  
ASL SECURITIES CO., LTD. 

008 
บล. เอเซีย พลัส จ ากัด (มหาชน) 
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC CO., LTD. 

051 
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากัด 
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

010 
บล. เมอร์ริล ลินซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LTD. 

200 
บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
MAY BANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD. 

011 
บล. กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC CO., LTD. 

211 
บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD. 

013 
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD 

213 
บล. เอเชีย เวลท์ จ ากัด 
ASIA WEALTH SECURITIES CO., LTD. 

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

221 
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ ากัด (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED 

015 
บล. แอพเพิล เวลธ ์จ ากัด (มหาชน) 
APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC CO., LTD. 

224 
บล. บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO., LTD. 

016 
บล. ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC CO., LTD. 

225 
บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD. 

019 
บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) CO., LTD. 

229 
บล. เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากัด 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LTD. 

022 
บล. ทรีนีตี้ จ ากัด 
TRINITY SECURITIES CO., LTD. 

230 
บล. โกลเบล็ก จ ากัด  
GLOBLEX SECURITIES CO., LTD. 

023 
บล. ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
SCB SECURITIES CO., LTD. 

244 
บล. แมคควอรี่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LTD. 

026 
บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD. 

247 
บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากัด 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD. 

027 
บล. อาร์เอสบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD. 

248 
บล. เคที ซีมิโก้ จ ากัด 
KT ZMICO SECURITIES CO., LTD. 

029 
บล. กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC CO., LTD. 

924 
บล. ฟินัสเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC CO., LTD. 

SUB BROKER 

236 
ธนาคาร ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC CO., LTD. 

243 
บล. เพื่อธุรกจิหลักทรัพย์ จ ากัด (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC CO., LTD. 

242 
บล. ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LTD. 

245 
ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC CO., LTD. 

CUSTODIAN 

301 
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK, N.A. CUSTODY SERVICES 

329 
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  
TMB BANK PUBLIC CO., LTD.  

302 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO., LTD. 

330 
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (เพื่อตราสารหน้ี) 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD.BKK.-BOND 

303 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  (ผู้รับฝากทรัพย์สิน) 
BANGKOK BANK PUBLIC CO., LTD. - CUSTODY 

334 
บล. เพื่อธุรกจิหลักทรัพย์ จ ากัด (มหาชน) (คัสโตเด้ียน) 
TFSC SECURITIES PUBLIC CO., LTD. - CUSTODIAN 

304 
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
THE HONGKOK AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD. BKK. 

336 
ธนาคาร เกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC CO., LTD. 

305 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  (เพื่อการช าระราคาหลักทรัพย์) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC CO., LTD.  

337 
ธนาคาร ทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC CO., LTD. 

308 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) 
KASIKORN BANK PUBLIC CO., LTD. – CUSTODIAN 

339 
ธนาคาร ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) 
TISCO BANK PUBLIC CO., LTD. (CUSTODIAN) 

312 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) BANK PUBLIC CO,.LTD. 

340 
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหน้ี) 
JP MORGAN CHASE BANK (BON TRADING) 

316 
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน)  
INDUSTRIAL AND COMMERICAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC CO., LTD. 

343 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) 
CIMB THAI PUBLIC CO., LTD. 

320 
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพือ่รับฝากทรัพย์สิน 
DEUTSCHE BANK AG BANGKOK BRANCH – CUSTODY SERVICES 

345 
ธนาคาร ธนชาต จ ากัด (มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพย์สิน 
THANACHART BANK PUBLIC CO., LTD. FOR CUSTODIAN 

328 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC CO., LTD. 

425 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  (เพื่อลูกค้า) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC CO., LTD. FOR CUSTOMER 

 


