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ที่ DCC 019 / 2564        วนัท่ี 1  มีนาคม 2564 
 
เรือ่ง   แจง้ก าหนดการใชส้ทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ (DCC-W1) ครัง้สดุทา้ย 
 
เรยีน  ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิซือ้หุน้สามญัของ บรษัิท ไดนาสตี ้เซรามคิ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (DCC-W1)  
 
สิง่ที่สง่มาดว้ย  1. แบบแสดงความจ านงในการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัของ บรษัิท ไดนาสตี ้เซรามคิ จ ากดั (มหาชน)  

ครัง้ที่ 1 (DCC-W1) 
2.ใบน าฝากช าระเงินคา่สนิคา้และบรกิาร (Bill Payment Pay-in Slip) 

 
ตามที่ บรษัิท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) ไดจ้ดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั ครัง้

ที่ 1 (DCC-W1) ใหผู้ถื้อหุน้เดิม ตามมติที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2561 เป็นจ านวน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 2,611,197,583 หน่วย อายุ 3 ปี โดยมีก าหนดการใชส้ิทธิปีละ 1 ครัง้ คือ วนัที่ 8 พฤษภาคม 2562 
วนัที่ 8 พฤษภาคม 2563 และวนัก าหนดการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย คือ วนัที่ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 3 ปี นบัจากวนัที่
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกบัวนัที่ 7 พฤษภาคม 2564 (ในกรณีที่วนัก าหนดการใชส้ิทธิตรงกบัวนัหยดุท าการให้
เลือ่นวนัก าหนดการใชส้ทิธิดงักลา่ว เป็นวนัท าการสดุทา้ยก่อนหนา้วนัก าหนดการใชส้ทิธิดงักลา่ว)  

บริษัทฯ ขอแจง้รายละเอียดส าคญัเก่ียวกบัการแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท 
ตาม DCC-W1 ครัง้สดุทา้ย ดงันี ้

 
1. อัตราและราคาการใช้สทิธิ  

ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย ใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุได ้1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1.15 บาท  
 
2. ระยะเวลา 

2.1 วนัใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย    วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 
2.2 วนัสดุทา้ยที่สามารถซือ้หรอืขาย DCC-W1  วนัท่ี 8 เมษายน 2564 
2.3 ระยะเวลาการหยดุพกัการซือ้ขาย DCC-W1  วนัท่ี 9 เมษายน 2564 ถงึ วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 
(ขึน้เครือ่งหมาย SP) 

2.4 วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอน DCC-W1  วนัท่ี 16 เมษายน 2564 ถึง วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 
2.5 ระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ   วนัท่ี 22 เมษายน 2564 ถึง วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 
(ครัง้สดุทา้ย) เวลา 09.00 น.-15.30 น. (รบัเอกสารเฉพาะวนัท าการ

ของบรษัิท) 
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2.6 การสิน้สภาพของ DCC-W1   วนัท่ี  8 พฤษภาคม 2564 เป็นตน้ไป เมื่อพน้ 
ก าหนดการใชส้ทิธิ ครัง้สดุทา้ยในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 
2564 DCC-W1 จะหมดอาย ุและสิน้สดุการเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย  

 
3.  ตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิและสถานทีต่ิดต่อในการใช้สทิธิ 

บรษัิทหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ำกดั ฝ่ำยปฏิบตัิกำรหลกัทรพัย ์87/2 อำคำรซีอำรซ์ ีออลซีซั่นส ์เพลส ชัน้ 12 ถนน
วิทย ุแขวงลมุพิน ีเขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 โทรศพัท ์(66) 0-2672-5999 ตอ่ 2521 และ 2525   
โทรสำร (66) 0-2672-5929 
 
     4. วิธีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสทิธิ 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถขอรบัใบแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัไดท้ี่ ตวัแทนรบัแจง้ควำม
จ ำนงกำรใชส้ิทธิ ณ สถำนที่ติดต่อในกำรใชส้ิทธิ ตำมขอ้ 3 ในระหว่ำงระยะเวลำแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิแต่ละครัง้ 
หรอืดำวนโ์หลดจำกเว็บไซตข์องบรษัิท www.dynastyceramic.com/publications และด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้

4.1 ใบแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ: ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งกรอกใบแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิให้
ถกูตอ้ง ครบถว้นและชดัเจน พรอ้มลงลายมือช่ือ หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิเป็นนิติบคุคล จะตอ้งลงนามโดยกรรมการผู้
มีอ  านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตรานิติบคุคล (ถา้มี) 

4.2 เอกสารแสดงตน: ในการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละครัง้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งส่งมอบ
เอกสารแสดงตนในแตล่ะกรณีใหแ้ก่ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงการใชส้ทิธิดงันี ้

4.2.1 บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย: ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบา้นที่มีเลขที่
บตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั หรือส าเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั 
(ในกรณีที่มีการเปลีย่นช่ือ และ/หรอื ช่ือสกลุ ซึ่งท าใหช่ื้อ และ/หรอื ช่ือสกลุ ไมต่รงกบัใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้นบส าเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจง้เปลี่ยนช่ือ และ/หรือ ช่ือ
สกุล ดว้ย) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง (กรณีผูจ้องซือ้ยงัไม่บรรลนุิติภาวะจะตอ้งแนบค ายินยอมของบิดา
หรือมารดาหรือผูป้กครอง (แลว้แตก่รณี) ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของบคุคลดงักลา่ว และส าเนาทะเบียน
บา้นของผูจ้องซือ้พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

4.2.2 บคุคลธรรมดาที่มิใช่สญัชาติไทย: ส าเนาใบต่างดา้วหรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไมห่มดอาย ุ
พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

4.2.3 นิติบุคคลสญัชาติไทย: ส าเนาหนงัสือรบัรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยท์ี่ออกไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้ี
อ  านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบส าเนาบัตรประจ าตวั
ประชาชน ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (แลว้แต่กรณี) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติ
บคุคลดงักลา่ว พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

4.2.4 นิติบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทย: ส าเนาหนงัสอืส าคญัการจดัตัง้นิติบคุคล หนงัสอืบรคิณหส์นธิ และ/
หรอืหนงัสอืรบัรองของนิติบคุคล ที่ออกไมเ่กิน 12 เดือนก่อนระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้ 
พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของ 
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นิติบคุคล (ถา้มี) และแนบส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (แลว้แต่กรณี) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจ
ลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง ทัง้นี ้เอกสารทัง้หมดตอ้งไดร้บัการลงลายมือช่ือ
โดยโนตารี่ พลบับลิค และรบัรองความถูกตอ้งโดยสถานทูตไทย หรือสถานกงสลุไทยในประเทศที่เอกสารได้
จดัท า (Authentication) และมีอายไุมเ่กิน 12 เดือน ก่อนระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้ 
 
4.3 ใบส าคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ: ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งสง่มอบใบส าคญัแสดง

สิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงการใชส้ิทธิ ตามจ านวนที่ระบอุยู่ในใบแจง้ความจ านง
ในการใชส้ทิธิ 

4.3.1 ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมีใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่ในความครอบครอง (Scrip) สามารถ
ติดตอ่ขอแสดงความจ านงในการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิไดท้นัที  

4.3.2 ในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสทิธิอยูใ่นระบบไรใ้บหลกัทรพัย ์ (Scrip less) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิที่
ตอ้งการใชส้ิทธิตอ้งแจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิหรือเพื่อใหอ้อกใบแทน
ใบส าคญัแสดงสทิธิตามที่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยก์ าหนด โดยด าเนินการดงันี  ้

 ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องตนเอง โดยมีใบส าคญัแสดงสิทธิฝาก
อยู่ในบญัชีบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผูฝ้าก ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่
ตอ้งการใชส้ทิธิตอ้งแจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสทิธิหรอืเพื่อใหอ้อก
ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลกัทรพัย ์ก าหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลกัทรพัยท์ี่ท  าหนา้ที่เป็น
นายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์(Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรพัยด์งักลา่วจะด าเนินการแจง้กบัศนูย์
รบัฝากหลกัทรพัยเ์พื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิจากบญัชี “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” โดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะด าเนินการออกใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิเพื่อใช้
เป็นหลกัฐานประกอบการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิเพื่อซือ้หุน้สามญั 

 ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิไม่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องตนเองโดยมีใบส าคญัแสดงสทิธิฝาก
อยู่กับศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นบญัชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิที่ตอ้งการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิตอ้งแจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่ อขอถอน
ใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อใหอ้อกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด โดยยื่นต่อ
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยเ์พื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิจากบญัชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 
600 โดยศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะด าเนินการออกใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐาน
ประกอบการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั 

 
5.การช าระเงนิค่าหุน้สามัญ 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิตอ้งช ำระเงินค่ำหุน้สำมญัครัง้เดียวเต็มจ ำนวนตำมจ ำนวนในกำรใชส้ิทธิที่ระบไุวใ้นใบ
แจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิ ภำยในก ำหนดระยะเวลำแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ และไม่เกินวนัก ำหนดใช้สิทธิแตล่ะครัง้ 
โดยด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้

5.1 กรณชี าระดว้ยการโอนเงนิสด  เช็ค แคชเชยีรเ์ชค็ ดร๊าฟท ์เขา้บญัชี ณ ทีท่  าการของธนาคาร 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิตอ้งช าระเงินคา่หุน้สามญัครัง้เดียวเต็มจ านวนตามจ านวนในการใชส้ทิธิที่ระบไุวใ้นใบแจง้ความ  



 
 

 
 

 

 

จ านงการใชส้ิทธิ ณ วันที่แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิแต่ละครัง้ โดยการโอนเงินเขา้บัญชีธนาคาร ช่ือบัญชี  “บริษัท 

หลักทรัพย ์โกลเบล็ก จากัด เพื่อการจองซื้อ” เลขที่บญัชี 155-3-00030-1 ประเภทบญัชีกระแสรายวนั ธนาคารไทย

พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สาขาออลซีซั่นส ์เพลส เท่านัน้ โดยผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิที่โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารขา้งตน้ 
โ ด ยต้ อ ง ใ ช้  ใ บน า ฝ ากช า ร ะ เ งิ นค่ า สิ นค้ า และบ ริ ก า ร  (Bill Payment) จ าก เ ว็ บ ไซต์ขอ งบ ริ ษัท  
www.dynastyceramic.com/publications และตอ้งระบช่ืุอ นามสกุล และหมายเลขโทรศพัทท์ี่สามารถติดต่อได้

ไวใ้นใบน าฝาก (Bill Payment)  ซึง่หากช าระเป็นเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค ดรา๊ฟท ์ ตอ้งน าฝากก่อนเวลา 12.00 น. ของวนัท าการ 

2 วนัก่อนวนัใชส้ิทธิแต่ละครัง้ โดยเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือ ดร๊าฟท ์ดงักลา่วตอ้งสามารถเรยีกเก็บเงินจากส านกัหกับัญชีใน

กรุงเทพมหานครไดภ้ายใน 1 วนัท าการเทา่นัน้  ( กรณีการช าระ ณ ที่ท าการของธนาคาร ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิจะเป็นผู้

รบัภาระคา่ใชจ้่าย และคา่ธรรมเนียมของธนาคารเอง ) 

5.2 กรณชี าระผา่นช่องทางอเิลก็ทรอนกิส ์ของธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั(มหาชน) 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิตอ้งช าระเงินค่าหุน้สามญัครัง้เดียวเต็มจ านวนตามจ านวนในการใชส้ิทธิที่ระบไุวใ้นใบแจง้ความ

จ านงการใชส้ทิธิ ณ วนัท่ีแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิแตล่ะครัง้ โดยผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส ์ของธนาคารไทยพาณิชย ์

จ ากัด(มหาชน) เช่น ATM , INTERNET หรือ APPILCATON  โดยเลือกการช าระค่าสินค้าและบริการ  ใส่รหัสบริษัท

หลกัทรพัยโ์กลเบลก็ จ ากดั คือ 1553000301 เลขท่ีอา้งองิ 1 คอื ระบเุบอรโ์ทรศพัท ์  เลขทีอ่า้งอิง 2 คือ เลขบตัรประชาชน

หรือเลขหนงัสือเดินทาง และใสจ่ านวนเงิน  ทัง้นีต้อ้งพิมพใ์บยืนยนัการช าระเงิน ( Pay-in Slip ) เพื่อแนบกบัเอกสารการ

จองดว้ย และตอ้งระบช่ืุอ นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่สามารถติดตอ่ไดไ้วใ้น ใบยืนยนัการช าระเงิน ( ซึง่วิธีการช าระ

ผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกสจ์ะไมม่ีคา่ธรรมเนียมธนาคาร) 

5.3 ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิจะตอ้งน าสง่หลกัฐานการช าระเงนิ ส  าหรบัราคาการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ

เพื่อซือ้หุน้สามญั สง่ใหแ้ก่ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงการใชส้ทิธิ ณ สถานท่ีที่ติดตอ่ในการใชส้ทิธิ ตามขอ้ 3  พรอ้มเอกสาร

ที่ใชป้ระกอบการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัอื่นๆ ตามขอ้ 4   

5.4 การใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิเพือ่ซือ้หุน้สามญัดงักล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อตวัแทนรบัแจง้ความจ านง
การใชส้ทิธิเรยีกเก็บเงนิจ านวนดงักล่าวไดแ้ลว้เท่านัน้ หากตวัแทนรบัแจง้ความจ านงการใชส้ทิธิไมส่ามารถเรยีกเก็บเงินได้
ไมว่า่ในกรณีใดๆ ที่มิไดเ้กิดจากความผิดของตวัแทนรบัแจง้ความจ านงการใชส้ทิธิ ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงการใชส้ทิธิจะ
ถือวา่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิแสดงเจตนายกเลกิการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัในครัง้นัน้ๆ โดยตวัแทนรบัแจง้ความจ านงการใช้
สทิธิจะแจง้ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิมารบัใบส าคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิพรอ้มกบัเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค 
หรือดราฟต ์ที่เรียกเก็บเงินไม่ไดค้ืนดว้ยตนเอง ภายใน 14 วนันบัจากวนัครบก าหนดการใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ โดยจะไม่มี
การค านวณดอกเบีย้ใหไ้มว่า่ในกรณีใดๆ ทัง้นี ้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถแจง้ความจ านงการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัได้
ในวนัใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัครัง้ถดัไป เวน้แต่การใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัครัง้นัน้จะเป็นการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัครัง้สดุทา้ย ให้
ถือวา่ใบส าคญัแสดงสทิธินัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใชส้ทิธิ บรษัิทจะไมร่บัผิดชอบตอ่ดอกเบีย้ และ/หรอื คา่เสยีหายอื่น
ใดไมว่า่ในกรณีใดๆ 
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5.5 ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าอากรแสตมป์ และ/หรอื ภาษีทีเ่กิดขึน้อนัเนือ่งจากการใช้

สิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ตลอดจนจะตอ้งปฏิบตัิตามขอ้บงัคบัหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใชบ้งัคบัในการใช้
สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 

  
จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

 
 
   ขอแสดงความนบัถือ 

บรษัิท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากดั(มหาชน) 
 

        
                                                                                                               (นายมารุต  แสงศาสตรา) 
                                 ประธานกรรมการบรหิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านกัเลขานกุารบรษัิทฯ 
โทร.02-2769275-80 ตอ่ 403  



 
 

 
 

  
แบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของ บริษัท  ไดนาสตีเ้ซรามิค จ ากัด (มหาชน) (DCC-W1) 

ครัง้ท่ี  วนัก าหนดการใชส้ิทธิ   

วนัท่ียื่นความจ านงการใชส้ิทธิ  ทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเลขท่ี   
     

เรียน คณะกรรมการ บริษัท  ไดนาสตีเ้ซรามิค จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)    
ขา้พเจา้ (โปรดระบปุระเภทผูจ้องซือ้หุน้)     

 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขประจ าตวัประชาชน - - - -   บคุคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้วเลขท่ีใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดินทาง  

 นิติบคุคลสญัชาติไทย เลขทะเบยีนนิติบุคคล   นิติบคุคลสญัชาติต่างดา้ว เลขทะเบยีนนิติบคุคล  

ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบคุคล                                                                                                                  นามสกลุ  

วนั/เดือน/ปีเกิด  เพศ  สญัชาติ      อาชีพ  

บา้นเลขที่  หมู่ที่  ตรอก/ซอย      ถนน  แขวง/ต าบล  

เขต/อ าเภอ  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์   โทรศพัท ์(บา้น)  โทรศพัท ์(มือถือ)  

ในฐานะผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ขา้พเจา้มีความประสงคท์ี่จะขอใชส้ทิธิในการจองซือ้หุน้สามญัของบริษัท  ไดนาสตีเ้ซรามิค จ ากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดต่อไปนี ้

จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีขอใชส้ิทธิ (หน่วย) 

จ านวนหุน้สามญัท่ีได ้
จากการขอใชส้ิทธิ (หุน้) 

อตัราการใชส้ิทธิ 
ราคาใชส้ิทธิ 
(บาทต่อหุน้) 

รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 
(บาท) 

จ านวนเงิน (ตวัอกัษร) 

  ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย ต่อ หุน้สามญั 1 หุน้ 1.15   

ขา้พเจา้ไดส้ง่มอบใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญั หรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิฯ และขอรบัทอนใบส าคญัแสดงสิทธิ(ถา้มี) ดงันี ้ 

ใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ทีส่่งมอบ จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิทีข่อรับทอน (ถ้ามี) 
(หน่วย) เลขที่ จ านวน (หน่วย) 

    
วิธีการรบัใบส าคญัแสดงสิทธิสว่นท่ีขอรบัทอน (ถา้มี) 

 ใหอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนท่ีขอรบัทอนไวใ้นชื่อ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการใหบ้ริษัท  

สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี  น าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้ฝากเขา้ฝากไวก้บั บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์เลขท่ี  

ซึ่งขา้พเจา้มีอยู่กบับริษัทนัน้   
 ใหอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธิที่ขอรบัทอนไวใ้นชื่อ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั โดยน าเขา้บญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิก

เลขท่ี 600 (การถอนเป็นใบหลกัทรพัยใ์นภายหลงั ผูจ้องซือ้จะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามที่ บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนดไว)้ 
 ใหอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธิตามจ านวนท่ีขอรบัทอนไวใ้นชื่อของขา้พเจา้ และจดัสง่ใบส าคญัแสดงสทิธิใหข้า้พเจา้ตามชื่อที่อยู่ที่ระบไุวข้า้งตน้ทางไปรษณียล์งทะเบยีน 

หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้ดงักลา่วแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี ้: (ผูจ้องซือ้โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้) 
 น าหุน้เขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องตนเอง : ใหอ้อกใบหุน้ตามจ านวนท่ีไดร้บัการจดัสรรไวใ้นชื่อ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการใหบ้ริษัท  

สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี  น าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์เลขท่ี  

ชื่อ  (ชื่อผูจ้องซือ้หุน้ตอ้งเป็นชื่อเดียวกนักบัชื่อบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ท่านัน้) 

 น าหุน้เขา้ฝากบญัชีของผูอ้อกหลกัทรพัย ์: ใหอ้อกใบหุน้ตามจ านวนท่ีไดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั โดย
น าเขา้บญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขท่ี 600 (การถอนเป็นใบหลกัทรพัยใ์นภายหลงั ผูจ้องซือ้จะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามที่ บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนดไว)้ 

 รบัเป็นใบหุน้ : ใหอ้อกใบหุน้ตามจ านวนท่ีไดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อของขา้พเจา้ และจดัสง่ใบหุน้ใหข้า้พเจา้ตามชื่อที่อยู่ที่ระบไุวข้า้งตน้ทางไปรษณียล์งทะเบยีน โดยขา้พเจา้ยินดีมอบหมายใหบ้ริษัทด าเนินการใดๆ เพื่อท าให้
สามารถจดัท าใบหุน้ และสง่มอบใบหุน้แก่ขา้พเจา้โดยเร็ว แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการ นบัจากวนัก าหนดการใชส้ทิธิ ซึ่งขา้พเจา้ตกลงว่า ขา้พเจา้อาจไดร้บัใบหุน้หลงัจากที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยรบัหลกัทรัพยข์องบริษัทเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและอนญุาตใหท้ าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย    พรอ้มกนันีข้า้พเจา้ขอสง่เงินค่าจองซือ้หุน้สามญัดงักลา่วโดย 

 เงินโอนเขา้บญัชี โดยสั่งจ่าย “บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ากดั เพื่อการจองซือ้” เลขท่ีบญัชี 155-3-00030-1 ประเภทบญัชีกระแสรายวนั  ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สาขาออลซีซั่นส ์เพลส 
 
  

กรณีที่จ  านวนเงินท่ีจะใชใ้นการช าระค่าจองซือ้ ตัง้แต่ 700,000 บาท ขึน้ไป โปรดระบ ุผูไ้ดร้บัผลประโยชนท์ี่แทจ้ริง ตามประเภทของผูจ้องซือ้ 

ในกรณีที่ผูจ้องซือ้เป็นบคุคลธรรมดา      ตนเอง                บคุคลอื่น โปรดระบ ุ......................................................................      ในกรณีผูจ้องซือ้เป็นนิติบคุคล โปรดระบ ุ.................................................................... 

ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะซือ้หุน้สามญัจ านวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการท่ีไดแ้สดงไวข้า้งตน้นี ้ แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งแบบแสดงความจ านงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของบรษัิทท่ีไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบรอ้ยพรอ้มช าระเงินค่าจอง
ซือ้หุน้มายงับรษัิทภายในระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ หรือ เช็ค/แคชเชียรเ์ช็ค/ดร๊าฟท ์ท่ีไม่ผ่านการเรียกเก็บเงินจากธนาคาร ใหถื้อว่าขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคใ์ชส้ิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัของบรษัิท 

ลงชื่อ  ผูต้รวจรบัการจองซือ้ ลงชื่อ  ผูจ้องซือ้หุน้สามญั 

(  ) (  ) 
      

 

หลักฐานการใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามัญ บริษัท  ไดนาสตีเ้ซรามคิ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) - โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วย 
วนัท่ี    เลขท่ี   

บริษัท หลกัทรพัยโ์กลเบลก็ จ ากดั  ไดร้บัเงินจาก  (ชื่อตามใบจอง) 

ทะเบยีนผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธิเลขท่ี  ในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน  หุน้  ราคาหุน้ละ 1.15 บาท 

เป็นจ านวนเงินรวม  บาท  และมีใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอรบัทอน (ถา้มี)  จ านวน  หน่วย 

            

โดยช าระเป็น           เงินโอน     ลงวนัท่ี............................  ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) 
ผูจ้องซือ้ตอ้งการใหด้ าเนินการสง่มอบหุน้สามญัดงันี ้

น าหุน้เขา้ฝากบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องผูจ้องซือ้ ที่มีอยู่กบับริษัทซึ่งมีเลขท่ีสมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี  
บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย์
เลขท่ี  

ออกใบหุน้ในนาม “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” โดยเขา้บญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขท่ี 600”  
ออกใบหุน้ในนามผูจ้องซือ้                             เจา้หนา้ที่ผูร้บัมอบอ านาจ  

เลขที่

............................... 



 
 

 
 

 
BROKER 

ผู้ฝากเลขท่ีParticipant 
No. 

ช่ือบริษัท 
Company Name 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษัท 
Company Name 

002 บรษัิทหลกัทรพัยท์ิสโก ้จ ากดั  
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

030 บรษัิทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บรษัิทหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

032 บรษัิทหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

004 บรษัิทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

034 บรษัิทหลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บรษัิทหลกัทรพัย ์ซีไอเอ็มบี อินเตอรเ์นชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
CIMB SECURITIES INTERNATIONAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

038 บรษัิทหลกัทรพัย ์เออีซี จ  ากัด (มหาชน)  
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บรษัิทหลกัทรพัย ์ภัทร จ ากดั (มหาชน)  
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 บรษัิทหลกัทรพัย ์ไอรา่ จ ากัด (มหาชน) 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 บรษัิทหลกัทรพัย ์ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

050 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั 
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย พลสั จ ากดั (มหาชน) 
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

051 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน ์จ  ากัด 
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

010 บรษัิทหลกัทรพัย ์เมอรร์ิล ลนิช ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

200 บรษัิทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บรษัิทหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 บรษัิทหลกัทรพัย ์ยบูีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 บรษัิทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ  ากดั  
ASIA WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

014 บรษัิทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 บรษัิทหลกัทรพัย ์เมอรช์ั่น พารท์เนอร ์จ  ากดั (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED 

015 บรษัิทหลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จ  ากัด (มหาชน) 
KINGSFORD  SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

224 บรษัิทหลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บรษัิทหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

225 บรษัิทหลกัทรพัยซ์ี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 บรษัิทหลกัทรพัยห์ยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

229 บรษัิทหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรนีิตี ้จ  ากัด 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 บรษัิทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จ ากัด 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
 

บรษัิทหลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จ ากดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

244 บรษัิทหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากัด 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บรษัิทหลกัทรพัยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

247 บรษัิทหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บรษัิทหลกัทรพัย ์ อารเ์อชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 บรษัิทหลกัทรพัย ์เคที ซีมิโก ้จ ากัด 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บรษัิทหลกัทรพัยก์รุงศรี จ ากดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

SUB-BROKER 

236 ธนาคาร ทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 บรษัิทหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บรษัิทหลกัทรพัย ์ซิตีคอ้รป์ (ประเทศไทย) จ  ากดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 

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

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

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

329 ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) เพื่อผูร้บัฝากทรพัยส์นิ 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) - ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ  
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY  

334 บรษัิทหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์จ  ากดั (มหาชน)  
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชั่น จ  ากดั  
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. 

336  ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

337 ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) – เพื่อรบัฝากทรพัยส์นิ 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

339 ธนาคาร ทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) (เพื่อรบัฝากทรพัยส์นิ) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

311 ธนาคารคาลยิง (เครดิต อะกริกอล อินโดสเุอช) 
CALYON BANK (CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ) 

340 ธนาคาร เจพีมอรแ์กน เชส (เพื่อคา้ตราสารหนี)้ 
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

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

341 บรษัิทเงินทนุ สนิอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
THE SIAM INDUSTRIAL CREDIT PUBLIC COMPANY LIMITED 

315 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) (เพื่อผูฝ้ากหลกัทรพัย)์  
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN  

342 บรษัิทเงินทนุ ฟินนัซ่า จ  ากดั  
FINANSA CREDIT COMPANY LIMITED 

316 ธนาคารสนิเอเซีย จ  ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 
ACL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)  

343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

318 บรษัิท ดอยช ์ทรสัตร ีจ  ากดั 
DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED 

344 บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH  

345 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรบัฝากทรพัยส์นิ) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

324 ธนาคารยโูอบี จ  ากัด (มหาชน)  
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

407 ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอรป์อเรชั่น 
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION 

326 ธนาคาร เดอะโรยัลแบงกอ์๊อฟสกอตแลนด ์เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ  
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH 

417 ธนาคารอาร ์เอช บี จ  ากดั 
RHB BANK BERHAD 



 
 

 
 

 


