ทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ/ Warrant Holder Registration No.

เลขที่ใบแจ้ งความจํานง/ Warrant Exercise Intention Notification Form No.

ใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เสริมสร้ าง พาวเวอร์ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1

Warrant Exercise Intention Notification Form of the Warrants to Purchase Newly Issued Ordinary Shares of Sermsang Power Corporation Public Company Limited No. 1 (SSP-W1)
วันที่ย่นื ความจํานงในการใช้ สิทธิ / Date of Notice of Intention to Exercise

เรียน คณะกรรมการ บริษัท เสริมสร้ าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน (“บริษัท”)/ To the Board of Directors of Sermsang Power Corporation Public Company Limited (“Company”)

ข้ อมูลผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ (โปรดกรอกข้ อความในช่ องด้ านล่ างนี้ให้ ครบถ้ วน และชัดเจน)/ Details of Warrant Holder (please, completely and clearly, fill in the spaces below)
ข้ าพเจ้ าชื่อ

 นาย

 นาง

Mr.

Mrs.

Name

 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

 นางสาว  อื่นๆ
Miss

 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว

เลขประจําตัวประชาชน
ID Card No.
เลขทะเบียนนิติบุคคล

Natural Person of Thai Nationality

 นิติบุคคลสัญชาติไทย
Juristic Person of Thai Nationality

 ชาย

เพศ

Others

Natural Person of Alien Nationality

 นิติบุคคลสัญชาติต่างด้ าว

Company Registration No.

Juristic Person of Alien Nationality

Gender
Alien Card No./ Passport No.

เลขทะเบียนนิติบุคคล
Company Registration No.

หมู่ที่

ตรอก/ซอย

ถนน

แขวง/ตําบล

เขต/อําเภอ

Address

Section

Lane/ Soi

Road

Sub-District

District

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

Province

Postal Code

Telephone No.

อาชีพ

วัน/เดือน/ปี เกิด

Occupation

Date of Birth

(DD/MM/YY)

อีเมล์

สัญชาติ

E-mail

Nationality

เลขประจําตัวผู้เสียภาษี

ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย

Tax ID. No.

Type of Tax Payment

 ไม่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย  หักภาษี ณ ที่จ่าย
Non- Withholding Tax

มีความประสงค์ทจี่ ะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เสริมสร้ าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ SSP-W1”) จํานวน
โดยมีรายละเอียดตามด้ านล่างนี ้
intend to exercise the right to purchase newly issued ordinary shares under the warrants to purchase newly issued ordinary shares of the Company No. 1 (the “SSP-W1 Warrants”) in the amount of

จํานวนหน่ วยของใบสําคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ที่ขอใช้ สิทธิ (หน่ วย)
Number of the SSP-W1 Warrants to be exercised (Units)

Female

เลขที่ใบต่างด้ าว/หนังสือเดินทาง

บ้ านเลขที่
จังหวัด

 หญิง

Male

จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้ จากการขอใช้ สิทธิ (หุ้น)
Number of the newly issued ordinary shares to be
received from the exercise (Shares)

ราคาใช้ สิทธิ (บาทต่ อหุ้น)
Exercise Price (Baht/share)

Withholding Tax

หน่วย

unit(s) as details below.

รวมเป็ นจํานวนเงินทัง้ สิน้ (บาท)
Total Payment (Baht)

หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวแล้ วข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดําเนินการดังต่อไปนี ้ (ผู้จองซือ้ หุ้นสามัญโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้ )/ If the shares are allotted to me, I hereby agree to the following procedure: (Please select only one choice)
 กรณีท่มี ีบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ / In event that there is a securities trading account ให้ ฝากหุ้นตามจํานวนที่ได้ รับการจัดสรรนันไว้
้ ในนามของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” และดําเนินการให้
Deposit the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and then arrange for participant

บริษัท

สมาชิกผู้ฝากเลขที่

นําหุ้นสามัญเข้ าฝากไว้ กบั บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ชื่อ

Name

Participant No.

to deposit those shares with Thailand Securities Depository Company Limited for Securities trading account Name

เลขที่
No.

ซึ่งข้ าพเจ้ ามีอยู่กบั บริษัทนัน้ (ชื่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิต้องตรงกับชื่อบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ มิฉะนัน้ จะดําเนินการออกใบหุ้นตามจํานวนที่ได้ รับการจัดสรรตามการใช้ สิทธิไว้ ในนามของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิและจัดส่งใบหุ้นดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามที่อยู่ของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ระบุไว้ ในสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ SSP-W1) / which I/we have with the said Company (The name of Warrant Holder must correspond with the name of the securities trading account. Otherwise, a share certificate in the
name of the Warrant Holder will be issued and delivered to the address of the Warrant Holder as indicated in the SSP-W1 Warrant register book by registered mail)

 กรณีท่ไี ม่ มีบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ / In event that there is no securities trading account
 ให้ ออกใบหุ้นตามจํานวนทีไ่ ด้ รับการจัดสรรตามการใช้สิทธิไว้ ในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” (“ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ ฯ”) และนําหุ้นสามัญเข้ าฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ โดยนําเข้ าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า (กรณีเลือกรับหุ้นเข้ าบัญชี 600 ในช่องนี ้ กรุณากรอก “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่นําหลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issue Account) เท่านัน้ ” เพื่อนําส่งให้ แก่ศนู ย์รับฝาก
หลักทรัพย์ฯ ด้ วย ในกรณีที่ไม่จดั ทําเอกสารตามที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ กําหนด บริษัทขอสงวนสิทธิไม่นําฝากหุ้นในบัญชีสมาชิกเลขที่ 600 โดยจะดําเนินการออกใบหุ้นในนามของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่
ของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ระบุไว้ ในสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 แทน) /Issue a shares certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” (“TSD”) and deposit those shares with the TSD under Issuer’s account for my/our
name - Account No. 600 (If selecting Account No. 600, please also fill in the form “Additional Subscription Documents only for those who wish to deposit the securities into the Issuer Account” to be delivered to The TSD. If TSD form is not submitted, the Company reserves
the right not to deposit shares under Account No. 600. A share certificate in the name of Warrant Holder will be issued and delivered to the address of the Warrant Holder as indicated in the SSP-W1 Warrant register book by registered mail)

 ให้ ออกใบหุ้นตามจํานวนที่ได้ รับการจัดสรรตามการใช้ สิทธิไว้ ในนามของข้ าพเจ้ าและจัดส่งใบหุ้นดังกล่าวให้ แก่ข้าพเจ้ าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 โดยข้ าพเจ้ าอาจได้ รับใบหุ้นภายหลังจากที่

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ ทําการซื ้อขายได้ ในตลาดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว/ Issue a shares certificate in my/our name and deliver such shares certificate to me/us to the
address as indicated in the SSP-W1 Warrant register book by registered mail. To this regard, I/we may receive the share certificate after the ordinary shares issued from the exercise are listed and granted approval to trade on the Stock Exchange of Thailand.

พร้ อมกันนี ้ ข้ าพเจ้ าขอส่งเงินตามจํานวนที่ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ดังกล่าว โดยชําระเป็ น/ I/We herewith submit my/our payment for the exercise of the SSP-W1 Warrants to purchase the said shares by
 เงินโอนเข้ าบัญชี “บริษัท เสริมสร้ าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)”
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 030-8-58816-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขา สํานักพหลโยธิน
Money is transferred to account name “Sermsang Power Corporation Public Company Limited” Current account
no.
030-8-58816-5
KASIKORNBANK Branch Phahon Yothin
 แคชเชียร์เช็ค / Cashier’s Cheque  เช็คบุคคล / Personal Cheque  ดร๊ าฟท์ /Draft เลขที่เช็ค/Cheque No.
วันที/่ Date
ธนาคาร/Bank
สาขา/Brach
ที่สามารถเรียกเก็บได้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทําการนับจากวันที่แจ้ งความจํานงการใช้สิทธิ ในกรณีที่ชําระเป็ นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ าฟ ต้ องลงวันที่ก่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิ 3 วันทําการ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่าย “บริษัท เสริมสร้ าง พาว
เวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)” พร้ อมระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อไว้ ด้านหลังด้ วย/ which can be available to call for collection in Bangkok within 1 business day from the date of notice of the intention to exercise. In case that the payment
by personal cheque, cashier’s cheque, and draft must be dated 3 business day prior the Exercise Date and shall be is crossed and made payable to “Sermsang Power Corporation Public Company Limited” and specify name-surname and telephone number on back of
those forms.

ข้ าพเจ้ าขอรับรองและตกลงว่าจะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี ้ หากข้ าพเจ้ าไม่ส่งเอกสารหลักฐานประกอบการใช้ สิทธิ หรือไม่กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี ้ให้ ครบถ้ วน หรือไม่ปิดอากรแสตมป์
(ถ้ ามี) หรือไม่ชําระเงินตามจํานวนการใช้ สิทธิดงั กล่าวให้ ครบถ้ วน หรือเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊ าฟท์ ที่ได้ สงั่ จ่ายไม่ผ่านการเรียกเก็บ ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ บริษัทดําเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ SSP-W1
I/We hereby represent and agree that I/we will exercise the right under the SSP-W1 Warrants to purchase the newly issued ordinary shares as stated above and will not cancel such transaction. In case I/we do not submit the supporting documents required for the exercise
of the warrants or do not return this completed notification form or do not affix duty stamp (if any) or do not full payment of the exercise price according to the amount specified above or the personal cheque/cashier cheque/draft could not collect the payment of the
exercise price. I/we consent to allow the Company to proceed in accordance with the Terms and Conditions of SSP-W1 Warrant.

ลงชื่อ/Signed
(



ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ/ Warrant Holder
)

หลักฐานการรับแบบฟอร์ มใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 (ผู้ถือใบแสดงสิทธิ โปรดกรอกข้ อความในส่ วนนี ้ ให้ครบถ้ วนและชัดเจน)
Receipt of Warrant Exercise Intention Notification Form of the SSP-W1 Warrants (The Warrant Holder to please, completely and clearly, fills in this part)

ข้ าพเจ้ า
หุ้นละ 12.00 บาท
I/We
per share

วันที/่ Date.
ประสงค์ที่จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนขอบริษัท เสริมสร้ าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 จํานวน

หุ้ น ในราคา

hereby intend to exercise the rights to purchase the newly issued ordinary share of Sermsang Power Corporation Public Company Limited under the SSP-W1 Watrrants in the number of

shares at Baht 12.00

รวมเป็ นเงินทังหมด/
้
With total payment of
บาท/ Baht โดยชําระเป็ น / made payable by  เงินโอน / Money Transfer  แคชเชียร์เช็ค / Cashier’s Cheque  เช็คบุคคล / Personal Cheque  ดร๊ าฟท์ /Draft
เลขที่เช็ค/Cheque No.
วันที/่ Date
ธนาคาร/Bank
สาขา/Brach
โดยหากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ให้ ดําเนินการ / If the Warrant Holder receives the allocation of the aforesaid shares, the Warrant Holder requests as follow:
 ฝากหุ้นในนามของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” สมาชิกผู้ฝากเลขที่
บัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์เลขที่
Deposit the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” Participant No.

 ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” โดยนําเข้ าบัญชีของบริษทั ผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า

Securities Trading Account No.

Issue a shares certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” and deposit those shares with Thailand Securities Depository Company Limited under Issuer’s account for my/our name - Account No. 600

 ออกเป็นใบหุ้นในนามผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ / Issue a share certificate in the name of Warrant Holder

เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูรับมอบอํานาจ/ Authorized Officer

รายชื่อสมาชิกผู้ฝากหลักทรั พย์ กับศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด / Member List of Thailand Securities Depository Co., Ltd.
ผู้ฝากเลขที่

ชื่อบริษัท

ผู้ฝากเลขที่

ชื่อบริษัท

Participant No.

Company Name

Participant No.

Company Name

BROKER
002

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

030

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วีโกลบอล จํากัด (มหาชน)

032

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด

034

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

038

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน)

048

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน)

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
003

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

004

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด

005

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED.

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
006

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)

007

บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
050

CGS-CIMB SECURITIES (Thailand) COMPANY LIMITED
008

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)

051

บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด

200

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED.
010

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จํากัด

011

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
211

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด

213

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
013

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

014

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
221

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ชนั่ พาร์ ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)

224

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

225

บริษัทหลักทรัพย์ ซีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด

229

บริษัทหลักทรัพย์ เจพี มอร์ แกน (ประเทศไทย) จํากัด

230

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด

244

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด

247

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด

248

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด

924

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
015

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC LIMITED

บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ ด จํากัด (มหาชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

016

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

019

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

022

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED

บริษัทหลักทรัพย์ ทรี นิตี ้ จํากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED.

023

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

026

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

SCB SECURITIES COMPANY LIMITED.

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.
027

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

029

บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จํากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

Krungthai Zmico Securities Company Limited

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
SUB-BROKER

236

ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

243

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
242

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีค้ อร์ ป (ประเทศไทย) จํากัด

245

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED
257

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จํากัด
SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO.,LTD.
CUSTODIAN

301

ธนาคารซิตี ้แบงก์เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES)

329

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
302

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

330

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED.
303

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (ผู้รับฝากทรัพย์สิน)
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด

334

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

308

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)

337

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED.

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
339

KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
312

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)

340

ธนาคารดอยซ์แบงก์เอจี สาขากรุ งเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน

328

ธนาคารกรุงศรี อยุธยาจํากัด (มหาชน)

343

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

345

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

ธนาคาร เจพีมอร์ แกน เชส (เพื่อค้ าตราสารหนี ้)
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
320

ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED.
316

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดีย้ น)

336

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.
305

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้งคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (เพื่อตราสารหนี ้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK. - BOND

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY
304

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) (เพื่อผู้รับฝากทรัพย์สิน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
425

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้ า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED. (FOR CUSTOMER)

