
เลขท่ี........................................................... 
 
 
 
 

 
วนัที่ยื่นความจาํนงในการใชส้ทิธิ / Date of notification of the intention to exercise……………………......……………. 
เลขทะเบยีนผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสทิธิ / Warrant holder registration no. …………................................……………..….   

 
เรียน คณะกรรมการ บริษัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 
To The Board of Directors of S & P Syndicate Public Company Limited   
ขา้พเจา้  ◻ (นาย / Mr.)  ◻ (นาง / Mrs.)  ◻ (นางสาว / Miss)  ◻ (นิติบคุคล / Juristic Person)………………..….…………………..........…….…..…..………....…นามสกลุ / (Surname)………..……………….....…..…...…..…......... 
วนั/เดือน/ปีเกิด / Birth Date………...../…........….…/…..….…….. เพศ / Sex…………..……...…… สญัชาติ / Nationality………..…………..…..…… อาชีพ / Occupation…………….….………………………..………..........…...............  
บา้นเลขท่ีปัจจบุนั / Address No………………… ตรอก / ซอย / Lane……….…………….……………………...……ถนน / Road……………………………….……… แขวง / ตาํบล / Sub-District……........................…........................... 
เขต / อาํเภอ / District…………….………….……จงัหวดั / Province………………..………….…… ประเทศ / Country …………...………………..….รหสัไปรษณีย ์/ Postal Code………………………………….......….....................…...   
โทรศพัท ์/ Telephone………….………………………...   
โปรดระบปุระเภทผูจ้องซือ้หุน้ / Please specify type of subscriber   

◻ บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย / Thai Natural Person บตัรประจาํตวัประชาชนเลขท่ี / Identification No.……………………………………….......……….....................……......…….....  
◻  บคุคลธรรมดาตา่งดา้ว / Foreign Natural Person ใบตา่งดา้ว /หนงัสอืเดินทางเลขท่ี/ Alien Certificate / Passport No. .…………………………………........……………...….............  
◻  นิติบคุคลในประเทศ / Thai Juristic Person เลขทะเบียนบริษัท / Company Registration No. ……………………………………………………………...………………….….............. 
◻  นิติบคุคลตา่งประเทศ / Foreign Juristic Person เลขทะเบียนบริษัท / Company Registration No. …………………………………….………………………………........................... 

ในฐานะผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (SNP-2) ขา้พเจา้มีความประสงคท่ี์จะขอใชส้ิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัของบริษัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกัด (มหาชน) ตาม
รายละเอียดตอ่ไปนี ้/ as a holder of SNP-W2, I/We hereby intend to exercise the right to purchase ordinary shares of S & P Syndicate Public Company Limited, with details as stated below:   
1. จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชส้ิทธิ / Number of warrants to be exercised……………………………………………………………….............. หน่วย / Units   

จาํนวนหุน้สามญัท่ีไดจ้ากการขอใชส้ิทธิ / Number of ordinary shares from the exercise of warrants…………………………………………………........….หุน้ / Shares   
2. อตัราการใชส้ิทธิเท่ากบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ตอ่หุน้สามญั 1 หุน้ ในราคาใชส้ิทธิหุน้ละ 1 บาท หรือราคาและอตัราการใชส้ิทธิตามเง่ือนไขการปรบัสิทธิหากมีการปรบัราคาและอตัราการใชส้ิทธิตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนด

สิทธิของ SNP-W2 / The exercise ratio is 1 unit of warrant for 1 ordinary shares with the exercise price of Baht 1 per share, or adjusted exercise price and exercise ratio if there is any adjustment of exercise price 
and exercise ratio as referred in the Terms and Conditions of SNP-W2.   

3. รวมเป็นเงินท่ีตอ้งชาํระในการจองซือ้หุน้สามญั / Total payment for subscription…………………..………………บาท /Baht  
4. ขา้พเจา้ไดช้าํระเงินคา่จองซือ้หุน้สามญัดงักลา่วโดย / I herewith submit total exercise price by:   

◻เงินโอน เขา้บญัชีออมทรพัย ์ช่ือ “บัญชจีองซือ้หุ้นสามัญเพิม่ทุน บมจ. เอส แอนด ์พ ีซนิดิเคท” เลขท่ี 206-30-5259-7 ธนาคารกรุงเทพ / Money Transfer to saving account name “Shares Subscription Account of S & 
P Syndicate Public Company Limited” account number 206-30-5259-7, Bangkok Bank Public Company Limited.   
◻เช็ค / Cheque ◻แคชเชียรเ์ช็ค / Cashier’s cheque ◻ดร๊าฟทธ์นาคาร / Bank Draft   
สั่งจ่าย ”บญัชีจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท” / Pay to the order of “Shares Subscription Account of S & P Syndicate Public Company Limited”   
เลขท่ีเช็ค / Cheque No. …..…………….…........…....…วนัท่ี / Date…...……...........…… ธนาคาร / Bank….............……………….……… สาขา / Branch………………….……………… 
ท่ีสามารถเรียกเก็บไดใ้นเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้ / Collectible within Bangkok area only   

5. ขา้พเจา้ไดส้ง่มอบใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิและขอรบัทอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) ดงันี ้/ I/We deliver the warrant certificate (s) or replacement warrant  certificate (s) and shall 
receive a new certificate for the unexercised portion of warrants (if any) as follows:   
สง่มอบใบสาํคญแสดงสิทธิจาํนวน / Amount of warrants delivered …………………………………….ใบ / Certificate (s) ตามรายละเอียดดงันี ้/ with the following details:   
เลขท่ีใบสาํคญั / Warrant Certificate (s) No. ……………………………………………….……จาํนวน / Amount……………………………………….…… หน่วย / Units  
เลขท่ีใบสาํคญั / Warrant Certificate (s) No. …………………………………………….………จาํนวน / Amount…………………………………………….. หน่วย / Units   
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีขอรบัทอน (ถา้มี) / Number of unexercised warrants (if any)……………………………………………….หน่วย / Units   

6. หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัดงักลา่วแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้าํเนินการดงัตอ่ไปนี ้(ผูจ้องซือ้หุน้เลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) / When I receive the ordinary shares as allotted to me, I hereby agree to have  one of the followings 
executed (Subscriber must choose one);   
◻ ใหอ้อกหุน้สามญัตามจาํนวนท่ีไดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นช่ือ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือผูฝ้าก” และดาํเนินการใหบ้ริษัท ......................................................... สมาชิกผูฝ้าก 

เลขท่ี ............................................. (ระบช่ืุอใดช่ือหนึ่งตามรายช่ือท่ีปรากฏดา้นหลงัใบจองซือ้นี)้ นาํหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือเขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์ 
ช่ือบญัชี .....................................................................เลขท่ีบญัชี ................................................................................ซึ่งขา้พเจา้มีอยู่กบับริษัทนัน้ / Issue ordinary shares in the allocated amount in the name of   
“Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and arrange for the securities company named ……………………………………………………   
no. …………………………… (Specify the name of one of the securities companies listed on the back of this form), to deposit those shares with Thailand Securities Depository   
Company Limited for my / our securities trading account named………………..……………........ account no. .…………………........………………………which I have with the said   
securities company.   

◻  ใหอ้อกหุน้สามญัตามจาํนวนท่ีไดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นช่ือ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั” และนาํหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั โดยนาํเขา้บญัชีของบริษัทผูอ้อก
หลักทรัพย์สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า / Issue ordinary shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” and deposit those shares with Thailand Securities Depository Company 
Limited in the account of issuer, member no.600 under my name.   

◻  ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจาํนวนท่ีไดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นช่ือของขา้พเจา้ และจดัสง่ใบหุน้ใหก้บัขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ยินดีมอบหมายใหบ้ริษัทฯ ดาํเนินการใดๆ เพ่ือทาํใหก้ารจดัทาํใบหุน้และสง่มอบใบหุน้ ใหแ้ก่ขา้พเจา้ภายใน 
15 วนัทาํการนบัจากวนัใชส้ิทธิ ซึ่งอาจไดร้บัใบหุน้ภายหลงัจากท่ีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยรบัหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชส้ิทธิดงักล่าวเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนและอนญุาตใหท้าํการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประ เ ท ศไท ย แล้ว  /  Issue a share certificate for the allotted shares in my/our name and deliver it to me/us. I/We hereby authorize the Company to proceed with any necessary actions to have the share 
certificate prepared and delivered to me/us within 15 business days from the relevant Exercise Date. I/we acknowledge that I/we may obtain the share certificate after the Stock Exchange of Thailand 
accepts the ordinary shares arising from such exercise as listed securities and approves the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand.   

ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะซือ้หุน้สามญัจาํนวนดงักลา่วตามรายละเอียดและเง่ือนไขขา้งตน้นี ้ และจะไมย่กเลิกการจองซือ้หุน้สามญันี ้ แตห่ากขา้พเจา้ไมส่ง่ใบแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัท่ีไดก้รอกรายละเอียด
ครบถว้นเรียบรอ้ยแลว้พรอ้มเช็ค / แคชเชียรเ์ช็ค / ดร๊าฟทธ์นาคารมาถึงบริษัทภายในระยะเวลาแจง้ความจาํนงการใชส้ิทธิ หรือเชค็ / แคชเชียรเ์ช็ค / ดร๊าฟทธ์นาคารไมผ่า่นการเรียกเก็บเงินจากธนาคารใหถื้อวา่ขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่
ประสงคจ์ะใชส้ิทธิการจองซือ้หุน้ / I/We hereby undertake to subscribe for the ordinary shares as stated above and will not cancel the subscription for ordinary shares. However, if I do not send a notice of intention 
to exercise the right to purchase ordinary shares that completely filled with all details together with a cheque / bank draft to the Company within the exercise period or cheque / bank draft is not honored, I/We 
shall be deemed to have not exercised SNP-W2.   
 

               ลงช่ือ / Signature………..………………………………………………ผูจ้องซือ้หุน้สามญั / Subscriber   
                         (………..………………………………………………)   
 

SNP-W2 

หลกัฐานการใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สามญั (ผูจ้องซือ้โปรดกรอกขอ้ความในสว่นนีด้ว้ย) / RECEIPT FORM (SUBSCRIBER PLEASE ALSO FILL IN THIS PORTION) 

 
เลขท่ี/ No. ………………………………………          วนัท่ี / Date ………………………......….......……….  
บริษัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) ไดร้บัเงินจาก (ช่ือตามใบจอง)……………………………………………………..........………..................ทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเลขท่ี .......................................................................  
เพ่ือจองซือ้หุน้สามญัจาํนวน ........................................................ หุน้ ในราคาหุน้ละ 1 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม......................................................... บาท และมีใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีขอรบัทอน (ถา้มี)  
จาํนวน .............................................................. หน่วย  
S & P Syndicate Public Company Limited receives money from (name of subscriber) ......………………………………………………...............  Warrant No. .…………...................…………… for a subscription of new ordinary 
shares of ……………….............................…… shares at the exercise price of Baht 1 per share for the total amount of…..………….....................……………. Baht and number of warrants that are not exercised (if any) 
…………………………………………........……. units  
โดยชาํระเงินเป็น / Payment by   
◻เงินโอน/Money Transfer ◻เช็ค/Cheque ◻แคชเชียรเ์ช็ค/Cashier’s cheque ◻ดร๊าฟทธ์นาคาร/BankDraft เลขท่ีเช็ค/Cheque No…………….......วนัท่ี/Date…………........ธนาคาร/Bank………….…......สาขา/ Branch…………........ 

      เจา้หนา้ท่ีผูร้บัมอบอาํนาจ / Authorized Officer…………………………………………………………………. 
  (……………..…………………………………………………)  

ใบแจง้ความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุน้สามัญของบริษัท เอส แอนด ์พ ีซินดเิคท จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที ่2 (SNP-W2) 
Notification Form of Intention to Exercise Warrants to Purchase Ordinary Shares of S & P Syndicate Public Company Limited No. 2 (SNP-W2) 



 
 

BROKER 

ผูฝ้ากเลขที่ / 
ชื่อบรษัิท / COMPANY NAME 

ผูฝ้ากเลขที่ / 
ชื่อบรษัิท / COMPANY NAME 

PARTICIPANT NO. PARTICIPANT NO. 

002 
บรษัิทหลกัทรพัย ์ทิสโกจ้าํกดั  

030 
บรษัิทหลกัทรพัยไ์อ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน)  

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED  V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

003 
บรษัิทหลกัทรพัยค์นัทรี่ กรุป๊ จาํกัด (มหาชน)  

032 
บรษัิทหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จาํกดั  

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED  

004 
บรษัิทหลกัทรพัยดี์บีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกัด  

034 
บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED  PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  

005 
บรษัิทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน)  

038 
บรษัิทหลกัทรพัย ์เออีซ ีจาํกัด (มหาชน)  

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

006 
บรษัิทหลกัทรพัย ์ภัทร จาํกดั (มหาชน)  

048 
บรษัิทหลกัทรพัยไ์อรา่ จาํกดั (มหาชน)  

PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

007 
บรษัิทหลกัทรพัย ์ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จาํกดั  

200 
บรษัิทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED  MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

008 
บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชียพลสั กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จาํกัด (มหาชน)  

211 
บรษัิทหลกัทรพัย ์ยบูีเอส (ประเทศไทย) จาํกัด 

ASIA PLUS GROUP HOLDINGS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  UBS SECURITIES(THAILAND) LIMITED 

010 
บรษัิทหลกัทรพัย ์เมอรร์ิลลนิช ์(ประเทศไทย) จาํกัด  

213 
บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั 

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED  ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED  

011 
บรษัิทหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  

224 
บรษัิทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน)  

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

013 
บรษัิทหลกัทรพัยเ์คจไีอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

225 
บรษัิทหลกัทรพัย ์ซีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  CLSA SECURITIES(THAILAND) LIMITED 

014 
บรษัิทหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสนิ จาํกัด (มหาชน)  

229 
บรษัิทหลกัทรพัยเ์จพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จาํกัด 

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED  

015 
บรษัิทหลกัทรพัย ์แอพเพิลเวลธ ์จาํกัด (มหาชน)  

230 
บรษัิทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จาํกัด 

APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED  

016 
บรษัิทหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน)  

244 
บรษัิทหลกัทรพัยแ์มคควอร ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED  

019 
บรษัิทหลกัทรพัย ์เคเคเทรด จาํกัด  

247 
บรษัิทหลกัทรพัยเ์ครดิต สวิส (ประเทศไทย) จาํกัด 

KKTRADE SECURITIES COMPANY LIMITED  CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED  

022 
บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรนีิตี ้จาํกัด  

248 
บรษัิทหลกัทรพัยเ์คที ซีมิโก ้จาํกดั  

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED  KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED  

023 
บรษัิทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จาํกัด  

924 
บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จาํกดั (มหาชน)  

SCB SECURITIES COMPANY LIMITED  FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

026 
บรษัิทหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)      

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

027 
บรษัิทหลกัทรพัยอ์ารเ์อชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)      

RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  

029 
บรษัิทหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจาํกัด (มหาชน)      

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

SUB BROKER 

236 
ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน)  

243 
บรษัิทหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์จาํกดั(มหาชน)  

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

242 
บรษัิทหลกัทรพัย ์ซิตีค้อรป์ (ประเทศไทย) จาํกดั  

245 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)  

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED  THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

CUSTODIAN 

301 
ธนาคารซิตีแ้บงกเ์อ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)   

329 
ธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน)  

CITIBANK N.A.- CUSTODY SERVICES  TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

302 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  

330 
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชั่นจาํกัด (เพื่อตราสารหนี)้  

SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.- BOND  

303 
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) – ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ  

334 
บรษัิทหลกัทรพัยเ์พื่อธุรกิจหลกัทรพัยจ์าํกดั (มหาชน) (คัสโตเดีย้น)  

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY  TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN  

304 
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮแ้บงกิง้ คอรป์อเรชั่น จาํกดั  

336 
ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน)  

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LIMITED. BKK.  KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

305 
ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน)  

337 
ธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน)  

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

308 
ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน)  

339 
ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) (เพื่อรบัฝากทรพัยส์นิ)  

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED  TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)  

312 
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน)  

340 ธนาคาร เจพีมอรแ์กน เชส JPMORGAN CHASE BANK  
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED  

316 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกัด (มหาชน)  

343 
ธนาคารซีไอเอ็มบ ีไทย จาํกดั (มหาชน)  

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PCL.  CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

320 
ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ-เพื่อรบัฝากทรพัยส์นิ  

345 
ธนาคาร ธนชาต จาํกัด (มหาชน)  

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH-CUSTODY SERVICES  THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

326 
ธนาคารเดอะรอยัลแบงกอ์๊อฟสกอตแลนด ์เอ็น. วี. สาขากรุงเทพฯ  

425 
ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) (เพื่อลกูคา้)  

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. BANGKOK BRANCH  KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

328 ธนาคารกรุงศรอียธุยาจาํกดั (มหาชน)      

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED  
 


