เลขที่ใบจอง/Form No. ………………………………………………………………………
แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 หรือ INSET-W1
NOTIFICATION FORM FOR EXERCISE OF RIGHT TO PURCHASE COMMON SHARES OF INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED NO.1 OR INSET-W1

วันที่ยื่นความจำนงใช้สิทธิ/Date to notify the intention to exercise ...................................................

เรียน คณะกรรมการบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)
To

The Board of Directors of Infraset Public Company Limited

ผู้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน
Holder of the Warrants to Purchase the Newly Issued Ordinary Shares of INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED (“Warrant Holder”) Please completely fill in the information below

ข้าพเจ้า (โปรดระบุประเภทผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ)
I/We (Please specify type of Warrant Holder)

 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจําตัวประชาชน ........................................................................................................  บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว เลขที่ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ......................................................................................................
Natural Person of Thai Nationality ID Card No.

Natural Person of Alien Nationality Alien Card/Passport No.

 นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล. .................................................................................................................  นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล ...............................................................................................................................
Juristic Person of Thai Nationality Company Registration No.

Juristic Person of Alien Nationality Company Registration No.

 นาย  นาง  นางสาว นิติบุคคล .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ชื่อ
Name

Mr.

Mrs.

Miss

Juristic Person

วัน/เดือน/ปี เกิด ......................................................... สัญชาติ..................................................... เพศ  ชาย  หญิง

อาชีพ........................................................................... อีเมล ....................................................................................................

Date or Birth

Occupation

Nationality

Gender

Male

Female

E-mail

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ที่บ้านเลขที่.................................... หมู่ที่.................. ตรอก/ซอย................................................ ถนน........................................................................................... แขวง/ตำบล ..........................................................................................
Address

Moo

Lane/Soi

Road

Sub-District

เขต/อำเภอ ........................................................................ จังหวัด .......................................................... รหัสไปรษณีย์ ................................ ประเทศ ..................................................... โทรศัพท์ ................................................................................................
District

Province

Postal Code

Country

Telephone No.

ในฐานะผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท อินฟราเซท จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
Being the Warrant Holder of Infraset Public Company Limited (“the Company”) I/We hereby intend to exercise the rights under the warrants to purchase the newly issued ordinary shares of the Company

จำนวน......................................................................หน่วย ในอัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
for the warrants in the amount of

unit(s) at the Exercise Ratio of 1 warrant unit for 1ordinary share as follows:

กรณีถือเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ

กรณีโอนผ่านศูนย์รับฝาก

จำนวนหุ้น

In the event of having the warrant certificates

In the event of transferring through Depository

Number of units

ใบสำคัญแสดงสิทธิเลขที่

เลขทีเ่ อกสารการโอน

วันที่โอน

เลขทีส่ มาชิกผู้โอน

Warrant Certificates No.

Transferring Document No.

Transferring Date

Securities Trading Account No.

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) / Exercise price (Baht per share)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)/Total amount (Baht)
หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทตามที่แสดงความประสงค์ข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ : (ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก)

2.00

If the newly issued ordinary shares are allotted to me/us, I/we hereby agree and instruct the company to proceed as follows: (Please mark) ✓ as applicable)

 ในกรณีที่มีบญ
ั ชีซื้อขายหลักทรัพย์ : ให้ฝากหลักทรัพย์ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรตามการใช้สทิ ธินั้นไว้ในชื่อ“บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จํากัด เพื่อผู้ฝาก” และดำเนินการให้บริษัท…………………...........………….......................................
In the event that there is a securities trading account: Deposit the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositor” and proceed for

สมาชิกผู้ฝากเลขที่………………...........................นําหลักทรัพย์ เข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จํากัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ชื่อ..............................................................................................เลขที่……………………………..……..…
participant No.

to deposit those ordinary shares with Thailand Securities Depository Company Limited for securities trading account name

No.

ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น (ชื่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์มิฉะนั้นจะดำเนินการออกใบหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรตามการใช้สิทธินี้นไว้ในนามของผู้ถือใบสําคัญ แสดงสิท ธิและจัดส่งใบหุ้นที่ได้รับการ
จัดสรรตามการใช้สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น)
that I/we have with the said company. (The name of the Warrant Holder must correspond to the securities trading account name, otherwise, a share certificate in the name of Warrant Holder will be issued and delivered to the name and address
as stated above by registered mail.)

 ในกรณีที่ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/ In the event that there is no securities trading account:

 ให้ฝากใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธินั้ นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออก
หลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็นใบหลักทรัพย์ในภายหลังผู้จองซื้อหุ้นจะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กำหนด)
Issue the ordinary shares in the name of "Thailand Securities Depository Company Limited" and depose the ordinary shares with Thailand Securities Depository Company Limited in the account No. 600 for Depositors (For subsequently
issuing a certificate, subscribers will be charged by the Securities Depository Company (Thailand) Limited according to the set fee).

 ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรตามการใช้สิทธินั้นไว้ในนามของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิและจัดส่งใบหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้า งต้น
Issue share certificates of the amount allotted in the name of the subscriber and deliver the share certificates by registered mail at the address listed above.

พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวโดยชำระเป็น / I/ We enclose my/ our share subscription payment by;
 เงินโอนเข้าบัญชี  เช็คบุคคล
 แคชเชียร์เช็ค  ดร๊าฟท์ เลขที่เช็ค.....................................................ลงวันที่ ...................................... ธนาคาร..................................................................สาขา.........................................................
Bill Payment

Personal Cheque

Cashier Cheque

Draft

Cheque No.

Date

Bank

Branch

โดยสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ บมจ. อินฟราเซท”/ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)/ สาขารามอินทรา/ เลขทีบ่ ัญชี 060-2-93136-6
“Account for subscription of newly issued shares of Infraset Public Company Limited”/ Kasikornbank Public Company Limited/ Ram intra Branch/Account No.060-2-93136-6

(ในกรณีทสี่ ่งค่าจองซือ้ หุ้นเป็นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในระยะเวลา 2 วันทำการก่อนการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ )
(Shall be collectible within Bangkok area within on 2 business days prior to each Exercise Date).

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและจะไม่ยกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นนี้แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ระบุไว้ข้างต้นหรือไม่กรอกรายละเอียดใบแบบแสดง
ความจํานงการใช้สิทธิให้ครบถ้วนหรือไม่ปิดอากรแสตมป์(ถ้ามี) หรือไม่ชําระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิดังกล่าวให้ครบถ้วนหรือไม่นําสำเนาใบนําฝาก (Bill Payment)การชําระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิดังกล่าวมาถึงตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้
สิทธิของบริษัทฯภายในกำหนดระยะเวลาแจ้งความจํานงการใช้สิทธิในแต่ละครั้งข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิของ INSET-W1
I/We hereby, represent and accept that I/we will exercise the right under the Warrants to purchase the ordinary shares as stated above and will not cancel the above transaction. If I/we do not submit the Warrant Certificate or document equivalent
to the Warrant Certificate representing the aforesaid warrant unit(s) or do not return this completed notification form or do not affix stamp duty (if any) or do not pay the exercise price according to the amount specified above or do not submit a
copy of Bill Payment slip for payment according to such amount specified above to the Agent Receiving Exercise Intention within the Period for the Notification of the Intention to Exercise the Warrants, I/we consent to allow the company to proceed
in accordance with the Terms and Conditions of INSET-W1.

ลงชื่อ / Signature ......................................................................... ผู้ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ / Subscriber
(...............................................................................)

หลักฐานการรับแบบฟอร์มใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิของ INSET-W1 (ผู้ใช้สิทธิจองซื้อ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน)
Receipt Form of the Notification Form for Exercise Right to Purchase Ordinary Shares of INSET-W1. (Please completely and clearly fill in the fields below by elaborate handwriting)

เลขที่ใบจอง/From No………………….……..............………………...............….….. วันที่ยื่นความจำนงการใช้สทิ ธิ / Date to notify the intention to exercise ............................................................................................................
ข้าพเจ้า ......................................................................................................... ประสงค์ใช้สทิ ธิซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของ บริษัท อินฟราเซท จํากัด (มหาชน) ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จำนวน.......................................................หน่วย ในราคาหุน้ ละ 2.00 บาท
I/We

intend to exercise the right to purchase the ordinary shares of Infraset Public Company Limited in total number of

รวมเป็นเงิน.....................................................................................................บาท โดยฝากหรือสั่งจ่ายเช็คชื่อ “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ บมจ. อินฟราเซท”
Totaling amount of Baht

shares

at the price of Baht 2.00 each

“Account for subscription of newly issued shares of Infraset Public Company Limited”

โดยชําระผ่านระบบ Bill Payment  เงินโอน  เช็คบุคคล  แคชเชียร์เช็ค  ดร๊าฟท์

เลขที่เช็ค .....................................วันที.่ ............................................ธนาคาร ………..............……………..........….. สาขา ………….............................

Made payable by

Cheque No.

bill payment Personal Cheque

Cashier

Cheque Draft

Date

Bank

Branch

พร้อมกันนีห้ ากได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทดำเนินการส่งมอบหุ้นดังนี้
If the ordinary shares are allotted to me/us, I/we hereby agree and instruct the company to proceed as follows:

 ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝ้ าก” เลขทีส่ มาชิกผู้ฝาก.................................................................บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่ .......................................................................................
Deposit the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositor” Participant No.

Trading Account No.

 ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” โดยเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า

Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” and deposit those shares with Thailand Securities Depository Company Limited under Issuer Account for my/our own name - Account Number 600

 ออกใบหุ้น/ Issue share certificates

ลงชื่อ / Signature ................................................................................ เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั มอบอานาจ / Authorized officer
(...................................................................................)

รายชื่อสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ฝากเลขที่
Participant No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029
924

ชื่อบริษัท
Company Name
บริษัทหลักทรัพย์ทสิ โก้ จำกัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุป๊ จ ำกัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์รลิ ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จ ำกัด (มหาชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า(ประเทศไทย) จ ำกัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

BROKER
ผู้ฝากเลขที่
Participant No.
030
032
034
038
048
050
051
052
200
211
213
221
224
225
229
230
244
247
248

ชื่อบริษัท
Company Name
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม(ประเทศไทย) จำกัด
GMO-Z com SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ำกัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ำกัด
ASIA WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

SUB-BROKER
236
242
257

ธนาคาร ทิสโก้ จ ำกัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีค้อร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด
SCB-Julius Baer Securities Co.,Ltd.

243
245

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรธนชำต จ ำกัด (มหำชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
301

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

328

ธนำคำรกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

302

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ำกัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

329

ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน) เพื่อผู้รบั ฝากทรัพย์สิน
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

303
304
305
308
518
312
316
330

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สิน
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) – เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน)
ACL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เพือ่ ตราสารหนี้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BOND

334
336
337
339
340
343
345
425

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (เพือ่ รับฝากทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี้)
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

