
ท่ี 015/2565 

 วนัท่ี 14 มิถุนายน 2565 

เร่ือง แจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) ตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ SOLAR-W1 (การใชสิ้ทธิคร้ังแรก) 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

อา้งถึง ขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (SOLAR-W1) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั โซลาร์ตรอน 
จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (“SOLAR –W1”) (“ใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิฯ”) 

ตามท่ีบริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดอ้อกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิม
ทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 (SOLAR-W1) (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ” หรือ “ใบส าคญัแสดงสิทธิ SOLAR –W1”) จ านวน 272,062,361 
หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราการจดัสรร 2 หุน้สามญั
เดิมต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ SOLAR –W1 เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2565 โดยไดก้ าหนดใหใ้ชสิ้ทธิได ้ 2 คร้ัง ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ SOLAR-W1 โดยวนัก าหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังแรก คือ 29 มิถุนายน 2565 หากวนัดงักล่าวไม่ตรงกบัวนัท าการ ให้เล่ือนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิเป็นวนัท าการสุดทา้ยก่อน
หน้าวนัก าหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าว และวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยคือวนัท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 2 ปีนับจาก
วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงจะตรงกบัวนัท่ี 12 มกราคม 2567 นั้น 

ในการน้ี บริษทัฯ ขอแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
SOLAR-W1 ส าหรับการใชสิ้ทธิคร้ังแรก ดงัน้ี 

1. วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ : วนัท่ี 29 มิถุนายน 2565 
2. ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ  :  ระหวา่งเวลา 8.30 น. – 15.30 น. ของวนัท่ี 22 – 28 มิถุนายน 2565
3. อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน ได ้1 หุน้ 
4. ราคาการใชสิ้ทธิ : 2 บาทต่อหุน้ 
5. ตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ : บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 
6. สถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิ : บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน)  

1000,65,66,67 อาคาร พี.บี. ทาวเวอร์ชั้น 16 ซอยสุขมุวทิ 71 
แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท ์0-2392-0224-6 / 089-204-6738 



7. เอกสารท่ีใชใ้นการยืน่ความจ านงการใชสิ้ทธิ

7.1 ใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิฯ (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย) ท่ีไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชดัเจนและครบถว้นทุก รายการ
พร้อมลงนามโดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งน้ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถขอรับแบบฟอร์ม ไดท่ี้บริษทัโซลาร์ตรอน จ ากดั 
(มหาชน)  หรือบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ท าหนา้ท่ีเป็นนายหนา้ซ้ือขาย หลกัทรัพย ์(Broker) ของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือดาวน์
โหลดจากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี www.solartron.co.th 

7.2 ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนท่ีระบุในใบแจง้ความจ านงการใช้สิทธิฯ 

กรณีใชสิ้ทธิโดยใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิ น าส่งใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนท่ีระบุในใบแจง้ความจ านง การใชสิ้ทธิฯ 

กรณีใชสิ้ทธิในระบบไร้ใบหลกัทรัพย ์(Scripless) น าส่งใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนท่ีระบุในใบแจง้ความ
จ านงการใชสิ้ทธิฯ  

(ก) ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใบส าคญัแสดงสิทธิฝากอยูใ่นบญัชี “บริษทั ศูนย์
รับฝากหลกัทรัพย(์ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก” ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีตอ้งการใช ้สิทธิตอ้งแจง้ความจ านงและกรอกแบบ
ค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิหรือเพื่อให้ออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ก าหนด โดยยืน่ผา่นบริษทัหลกัทรัพยท่ี์เป็น นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์(Broker) ของตน ซ่ึงจะด าเนินการแจง้บริษทั ศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย”์) เพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิจากบญัชี “บริษทั  ศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก” ต่อไป โดยศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะด าเนินการออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อ
ใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ  

(ข) ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่มีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใบส าคญัแสดงสิทธิฝากอยู่กับศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพยใ์น “บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย”์ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีตอ้งการใชสิ้ทธิตอ้งแจง้ ความจ านงและกรอกแบบค า
ขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิหรือเพื่อให้ออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 
โดยยืน่ต่อศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์พื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิจาก “บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย”์ โดยศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์
จะด าเนินการออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิเพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ  

ทั้งน้ีเพ่ือความชดัเจนในรายละเอียดของขั้นตอน บริษทัฯ แนะน าใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสอบถามขั้นตอน วิธีการ 
และระยะเวลาในการด าเนินการไดจ้ากบริษทัหลกัทรัพยท่ี์เป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ (Broker) ของตน หรือศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์

7.3 หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน 

1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบัตร ขา้ราชการ/ส าเนาบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจท่ียงัไม่หมดอายุพร้อมส าเนาทะเบียนบา้น (ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล ซ่ึงท าให้ช่ือ/ช่ือสกุลไม่ตรงกับ
ใบส าคญั แสดงสิทธิใหแ้นบเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหยา่ ใบแจง้เปล่ียนช่ือ/ช่ือสกลุ เป็นตน้) 
พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง  



2) บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดา้ว : ส าเนาใบต่างดา้วหรือส าเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

3) นิติบุคคลสญัชาติไทย :

3.1) ส าเนาหนงัสือรับรองท่ีกระทรวงพาณิชยอ์อกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น ๆ 
พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล 
(ถา้มี) และ  

3.2) ส าเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรือ 2) (แลว้แต่กรณี) ของผูมี้อ  านาจลงนามท่ีไดล้งลายมือช่ือรับรองส าเนา
ถูกตอ้งใน เอกสารตามขอ้ 3.1)  

4) นิติบุคคลสญัชาติต่างดา้ว :

4.1) ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนจดัตั้งนิติบุคคล และ/ หรือ หนงัสือรับรองนิติบุคคล พร้อมลงลายมือช่ือ 
รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ ประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) และ  

4.2) ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูมี้อ านาจลงนามท่ีไดล้งลายมือช่ือรับรองส าเนาเอกสารตามขอ้ 4.1) ท่ียงัไม่ 
หมดอาย ุพร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง ทั้งน้ีเอกสารตามขอ้ 4.1) และ 4.2) ซ่ึงผูมี้อ  านาจลงนามลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ จะตอ้งได้รับการรับรองลายมือช่ือโดย Notary Public และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนั
ก าหนดการใชสิ้ทธิ  

นอกจากน้ีในกรณียื่นผ่านคสัโตเดียน (Custodian)  จะตอ้งยื่นพร้อมส าเนาหนงัสือแต่งตั้งคสัโตเดียน และ 
ส าเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรือ 2) (แลว้แต่กรณี) ของผูมี้อ  านาจลงนามของคสัโตเดียน พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง 

7.4 หลกัฐานการช าระเงินตามจ านวนในการใช้สิทธิตามท่ีระบุในใบแจง้ความจ านงการใช้สิทธิฯ โปรดพิจารณา 
วธีิการช าระเงินตามขอ้ 8. 

8. วธีิการช าระเงินและระยะเวลายืน่เอกสาร

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถเลือกช าระเงินได ้2 วิธีตามขอ้ 1) หรือ ขอ้ 2) (แลว้แต่กรณี) โดยต้องช ำระเงิน ผ่ำน
เคำน์เตอร์ของธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) เท่ำนั้น รายละเอียดของบญัชีธนาคาร ดงัน้ี  

ธนาคาร : ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือบญัชี : “บมจ.โซลาร์ตรอน เพ่ือบญัชีจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน” 
สาขา : สุขมุวทิ 33 (บางกะปิ) 
ประเภทบญัชี : กระแสรายวนั 
เลขท่ีบญัชี  : เลขท่ี 003-1-16864-3 
การช าระเงินผา่นเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ทุกสาขา 



1) ช าระโดยการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารตามรายละเอียดขา้งตน้ผา่นเคาน์เตอร์ของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ทุกสาขา ต้งัแต่วนัท่ี 22-28 มิถุนายน 2565 หรือ 

2) ช าระเป็นแคชเชียร์เช็ค โดยน าฝากเขา้บญัชีธนาคารตามรายละเอียดขา้งตน้ ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกสิกรไทย
จ ากดั (มหาชน) ทุกสาขา ตั้งแต่วนัท่ี 22-24 มิถุนายน 2565 ทั้งนี ้แคชเชียร์เช็ค ต้องส่ังจ่ำยในนำม “บมจ.โซลำร์ตรอน เพ่ือบัญชี
จองซ้ือหุ้นสำมญัเพิม่ทุน” โดยต้องลงวนัทีภ่ำยในวนัที ่22-24 มถุินำยน 2565 เท่ำนั้น และตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านกั
หกับญัชีในเขตเดียวกนัภายใน 1 วนัท าการ   

ทั้งน้ี ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีช าระเงินเรียบร้อยแลว้ จะตอ้งส่งหลกัฐานการช าระเงินท่ีระบุช่ือ-นามสกลุ และ เบอร์
โทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิพร้อมดว้ยเอกสารท่ีใชใ้นการยื่นความจ านงการใชสิ้ทธิตามขอ้ 7.1 –7.4 
ให้แก่ตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิภายในเวลา 8.30 –15.30 น. ของวนัท่ี 22-28 มิถุนายน 2565 โดยการใชสิ้ทธิจะ
อา้งอิงขอ้มูลตามรายละเอียดในการช าระเงินเท่านั้น 

การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวจะสมบูรณ์ต่อเม่ือตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิไดรั้บเอกสารท่ีใช้
ในการยื่นความจ านงการใชสิ้ทธิตามท่ีกล่าวขา้งตน้และเรียกเก็บเงินจ านวนดงักล่าวไดแ้ลว้เท่านั้น  หากตวัแทนรับแจง้ความ
จ านงในการใชสิ้ทธิไม่สามารถเรียกเก็บเงินไม่วา่ในกรณีใด ๆ ท่ีไม่ไดเ้กิดจากความผิด ของบริษทัฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้
ความจ านงในการใชสิ้ทธิจะถือวา่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนในคร้ังนั้น ๆ  

รายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ โปรดพิจารณาจากขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิ และหนา้ท่ี
ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัโซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 
คร้ังท่ี 1 (SOLAR-W1) ตามท่ีอา้งขา้งตน้ ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตข์อง บริษทัฯ ท่ี www.solartron.co.th 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

  ขอแสดงความนบัถือ 

   นายไววทิย ์     อุทยัเฉลิม 

          ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 บริษทัโซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 

http://www.solartron.co.th/


  

                                                                                                                                                                                                     เลขท่ี / No. ....................................................  
ใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ครัง้ท่ี 1 ( SOLAR-W1) 

Form for the Notification of Intention to Exercise the Right under the Warrants to Purchase the Newly Issued Ordinary Shares of Solartron Company Limited No.1 (SOLAR – W1) 

 

  เรยีน  คณะกรรมการ บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                    วนัที…่……………………….......………………………… 
  To    The Board of Directors of Solartron Public Company Limited                                                                                                                                                   Date 
         ขา้พเจา้ ( นาย/ นาง/นางสาว/นิตบิคุคล .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
         I/We (Mr./Mrs./Miss/Juristic Person)                                                              
         ทีอ่ยู่เลขที…่………....…………..ตรอก/ซอย…………......….....……………….ถนน….......……………..…………….แขวง/ต าบล…………….........……………………..เขต/อ าเภอ……………………………………………………………. 
         Address number                   Lane/Soi                                            Road                                  Sub-district                                                District 
         จงัหวดั…………………………....รหสัไปรษณยี…์………………………..............ประเทศ…………......…………...........…..โทรศพัท…์……………………………………………….....………………………...……………….………………. 
         Province                           Postal code                                         Country                                Telephone number 
                     บคุคลธรรมดา สญัชาตไิทย เลขบตัรประจ าตวัประชาชน …………….…….……………………………….…………   บคุคลธรรมดาซึง่เป็นคนต่างดา้ว เลขทีห่นังสอืเดนิทาง / ใบต่างดา้ว…………….......……….........……. 
                         Thai individual person with the identification card number                                                                     Foreign individual person with the passport number 
                      นิตบิคุคลสญัชาตไิทย เลขทะเบยีนนิตบิคุคล……………………………………………………………………….….     นิตบิคุคลซึง่เป็นคนต่างดา้ว เลขทะเบยีนนิตบิคุคล……………………….................…………………… 
                       Thai juristic person with the corporate registration number                                                                      Foreign juristic person with the corporate registration number   

โปรดแนบหลกัฐานประกอบการใชส้ทิธ ิพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง /Please attach a certified true copy of supporting documents for the exercise of the Warrants 
  ในฐานะผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขา้พเจา้มคีวามประสงคจ์ะใชส้ทิธซิือ้หุ้นสามญัของบรษิทัฯ ตามรายละเอยีดต่อไปนี้ 
  Being a Warrant Holder of Solartron Public Company Limited (the “Company”), I/We Hereby intend to exercise the rights to purchase the Company’s ordinary shares as stated below: 

จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอใช้สิทธิ (หน่วย) 
Number of Warrants to be exercised (Unit) 

อตัราการใช้สิทธิ 
(ใบส าคญัแสดงสิทธิ : หุ้น) 

Exercise ratio (Warrant: Share) 

จ านวนหุ้นสามญัท่ีได้จากการใช้สิทธิ (หุ้น) 
Number of ordinary shares derived from 

The exercise of Warrants (Shares) 

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) 
Exercise price (Baht/share) 

รวมเป็นเงินท่ีต้องช าระในการซ้ือหุ้นสามญั (บาท) 
Totaling of payment of the subscribed shares 

(Baht) 
 1 : 1  2  

 พรอ้มน้ี ขา้พเจา้ขอสง่เงนิคา่ซือ้หุน้สามญัดงักลา่ว มรีายละเอยีดการช าระเงนิดงันี้/ I/We  herewith submit the payment to purchase such ordinary shares, details as follows: 
ช าระผ่านเคาน์เตอรธ์นาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) โดยการ / Payment at the counter of Kasikorn Bank Public Company Limited  
                  โอนเงนิ เขา้บญัช ี“บมจ.โซลารต์รอน เพ่ือบญัชีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน” เลขทีบ่ญัชกีระแสรายวนั   003-1-16864-3   ธนาคารกสกิรไทย สาขาสขุุมวทิ 33 (บางกะปิ) 
                      Money Transfer to “ Solartron Public Company Limited for a subscription of new ordinary shares”  Account number  003-1-16864-3  , Kasikorn Bank Sukhumvit 33 ( Bangkapi) Branch 
                  แคชเชยีรเ์ชค็ / cashier’s cheque 
              เลขทีเ่ชค็ / Cheque number …………………………..…………… ลงวนัที ่/ Dated ……………..…………… ธนาคาร / Bank ………………..….……….……… สาขา / Branch ………………..………..………………..…………………  
              สัง่จา่ย “บมจ.โซลารต์รอน เพ่ือบญัชีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน” เลขทีบ่ญัชกีระแสรายวนั   003-1-16864-3   ธนาคารกสกิรไทย สาขาสขุุมวทิ 33 (บางกะปิ) 
              Payable to “Solartron Public Company Limited for a subscription of new ordinary shares” Current Account number 003-1-16864-3, Kasikorn Bank Sukhumvit 33 ( Bangkapi) Branch 
            ทัง้นี้ โอนเงนิสด โอนวนัที ่22 – 28 มถิุนายน 2565 กรณชี าระเป็น แคชเชยีรเ์ชค็ จะตอ้งสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากส านักหกับญัชใีนเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วนัท าการ และ แคชเชยีรเ์ชค็ ดงักลา่วจะตอ้งลงวนัท่ีระหวา่ง 22 – 24 มิถนุายน  2565 เท่านัน้ /  
            Money transfer during June  22 – 28, 2022  In case of payment by  cashier’s cheque , such payment must be available to call for collection in Bangkok within 1 business day and shall be dated during June  22 – 24, 2022 only)  
  ขา้พเจา้ไดส้ง่มอบใบส าคญัแสดงสทิธ ิ/ ใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(ถา้ม)ี ดงันี้  
  I/We hereby deliver the Warrant Certificate(s) / Warrant Substitute and request for the return of the remaining Warrants, which are not exercised (if any) as follows:  
                สง่มอบใบส าคญัแสดงสทิธ ิจ านวน .....................................................................ใบ ตามรายละเอยีดดงันี้              Amount of delivered Warrants …………………………….…..…… certificate(s) with the following details:  
                เลขทีใ่บส าคญัแสดงสทิธ ิ................................................ จ านวนหน่วย ...........................................หน่วย           Warrant Certificate(s) number …………………………….………. amount ……………..…………….. units  
                รวมจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิีส่ง่มา ..............................................................................................หน่วย           Total number of delivered Warrants ……..………………………….……………..……….…......….…. units  
            □     ใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธ ิเลขที ่…………………………. จ านวน ..................................................หน่วย            Warrant Substitute number ……………….………………………. amount …………...….………..….. units  
  เมือ่ขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัดงักลา่ว ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการสง่มอบหุน้ ดงันี้ (โปรดเลอืกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) / Upon being allocated the subscribed shares, I/We agree that the shares shall be delivered as follow (choose one only) :  
               ใหฝ้ากหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดัสรรในนามของ “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่ผูฝ้าก” และด าเนินการใหบ้รษิทั ........................................................... สมาชกิผูฝ้ากเลขที ่……...……….…... (ระบชุื่อใดชื่อหนึ่งตาม  
                    รายชื่อทีป่รากฏดา้นหลงัแบบฟอรม์นี้) น าหลกัทรพัยเ์ขา้ฝากไวก้บับรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่เขา้บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขที ่……......…....…..... ซึง่ขา้พเจา้มอียู่กบับรษิทันัน้ (ชือ่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธติอ้งตรง     
                    กบัชื่อบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย ์มฉิะนัน้จะด าเนินการออกใบหุน้สามญัตามจ านวนทีไ่ดร้บัจดัสรรตามการใชส้ทิธนิัน้ไวใ้นนามของผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธแิละจดัสง่ใบหุน้ทีไ่ดร้บัการจดัสรรตามการใชส้ทิธทิางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบไุวข้า้งตน้)  
                   Deposit the allotted shares in the name of the “Thailand Securities Depository Co., Ltd. for Depositors” and proceed for ………………………..……..Participant No. ………..… (specify one of the companies listed on the back of this  
                    form), to deposit the said shares with the Thailand Securities Depository Co., Ltd. for securities trading account No ………….……..…, maintained at such 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)  
                    ใหฝ้ากใบหุน้สามญัทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” (“TSD”) และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั TSD โดยน าเขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600 เพือ่ขา้พเจา้ (บญัช ี600)  
Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.” (“TSD”) and deposit those shares with TSD under Issuer Account for my/our name - Account No. 600 (Account No. 600)  
                    ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจ านวนทีไ่ดร้บัจดัสรรตามการใชส้ทิธนิัน้ไวใ้นนามของผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธแิละจดัสง่ใบหุน้ทีไ่ดร้บัการจดัสรรตามการใชส้ทิธทิางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบไุวข้า้งตน้  
                   Issue a share certificate in my/our name and deliver to me/us under the name and address as stated above by registered mail.  

  การคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัจากการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ครัง้ท่ี 1 ( SOLAR-W1) (ถา้มี) 
  ในกรณทีีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของ บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ครัง้ที ่1 ( SOLAR-W1)  ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการคนืเงนิคา่จองซือ้ โดยไมม่ดีอกเบีย้ และโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร...................................................... สาขา
.................................................. เลขทีบ่ญัช.ี............................................................. (โปรดแนบส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากธนาคารหน้าแรกพรอ้มรบัรองส าเนา) ภายใน 20 วนัท าการ นับจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุน้ 
  Refund (If any) 
  In the case that I/we have not been allocated for the securities that exercise the Right under the Warrants to Purchase the Newly Issued Ordinary Shares of Solartron Company Limited No.1 (SOLAR – W1), I/we agree to have the payment returned            
without any interest by Bank transfer to Bank Name……………………….. Branch………………………Account No……………………………… (Please enclose a certified copy of the first page of bank account book) 
  ค ารบัรองและข้อตกลงของผู้จองซ้ือ 
  ขา้พเจา้ตกลงยนืยนัว่าจะไมเ่พกิถอนการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั และหากขา้พเจา้ไมส่ง่ใบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัทีไ่ดก้รอกรายละเอยีดครบถว้นเรยีบรอ้ย พรอ้มดว้ยหลกัฐานการช าระเงนิมาถงึตวัแทนรบัแจง้ความ 
จ านงในการใชส้ทิธภิายในก าหนดระยะเวลา   การแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธ ิหรอืหากแคชเชยีรเ์ชค็ ทีส่ ัง่จา่ยไมผ่่านการเรยีกเกบ็ ใหถ้อืว่าการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธสิ ิน้สภาพลงโดยไมม่กีารใชส้ทิธ ิ 
ขา้พเจา้ไดศ้กึษาขอ้มลูในขอ้ก าหนดว่าดว้ยสทิธแิละหน้าทีข่องผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธแิละผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญับริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1 (SOLAR-W1) แลว้ และยนิยอมผูกพนัตามเงือ่นไขทีร่ะบใุนเอกสารดงักลา่ว ทัง้ทีใ่ชบ้งัคบัอยู่
และทีจ่ะไดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิในภายหน้าอกีดว้ย ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขา้พเจา้เป็นผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีเ่ป็นผูร้บัผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิในการถอืหุน้ดงักลา่ว 
  I/We hereby confirm that this subscription is irrevocable. If I/We do not return this duly completed Form together with the evidence of payment to the Company within the period for the notification of the intention to exercise the Warrants or the 
Cashier’s Cheque has not been honored, it shall deem that the notification of the intention to exercise the Warrant is nullified without being exercised.  
  I/We already read the notice of the form for the Notification of Intention to exercise the Right under the Warrants to Purchase the Newly Issued Ordinary Shares of Solartron Company Limited No.1 (SOLAR – W1) and agree to be bound by the 
conditions set out in such documents and/or as may be amended in the future.  I/We hereby confirm that I/We am/are warrant holder who have true beneficiary to such shareholding. 
                    การลงทุนในหลกัทรพัยย์่อมมคีวามเสีย่ง และก่อนการตดัสนิใจจองซือ้หลกัทรพัยค์วรศกึษาขอ้มลูอย่างรอบคอบ       
                                      ใบแจ้งความจ านงการใชส้ทิธ ิ1 ใบ ต่อ 1 เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้เท่านัน้                                                                           ลงชื่อ/Signed ..................................................................................... ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิ/ Warrant Holder  
       Please be aware that there is a risk involved in securities investment and make sure that you have thoroughly studied all                                                       (                                                                     )  
          information before deciding on the subscription. One Form per One Shareholder Registration No. Only.  

หลกัฐานการรบัแบบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิของ SOLAR-W1 (ผู้ถือใบสาคญัแสดงสิทธิโปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย) 
Subscription Receipt for the Exercise of SOLAR -W1 Warrants (WARRANT HOLDER PLEASES ALSO FILL IN THIS PART) 

วนัที ่/ Date …………………………………………….. เลขที ่/ No ……………………………………………...  
บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัเงนิจาก ………………………………………………………………………………….……………………………….…………..…...…..…. เพือ่ใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิSOLAR-W1 
Solartron Public Company Limited has  received money from 

จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอใช้สิทธิ (หน่วย) 
Number of Warrants to be exercised (Unit) 

อตัราการใช้สิทธิ 
(ใบส าคญัแสดงสิทธิ : หุ้น) 

Exercise ratio (Warrant : Share) 

จ านวนหุ้นสามญัท่ีได้จากการใช้สิทธิ (หุ้น) 
Number of ordinary shares derived from the 

exercise of Warrants (Shares) 

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) 
Exercise price (Baht / share) 

รวมเป็นเงินท่ีต้องช าระในการซ้ือหุ้นสามญั (บาท) 
Totaling of payment of the subscribed shares (Baht) 

 1: 1  2  
         โอนเงนิ / Money transfer 
        แคชเชยีรเ์ชค็ /Cashier’s cheque ...................................................................... ลงวนัที ่/ Dated.................................................... ธนาคาร / Bank .................................................................. สาขา / Branch...................................................  
        ฝากหลกัทรพัยใ์นนาม “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่ผูฝ้าก” / Deposit shares in the name of TSD for สมาชกิผูฝ้ากเลขที/่Participant No......…...............บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขที/่Trading account No……....…..  
         ฝากใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” โดยเขา้บญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 เพือ่ขา้พเจา้ / Issue a share certificate in the name of TSD under Account No. 600  
         ออกใบหุน้ในนามผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิ/ Issue the share certificate in the name of warrant holder  

เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอ านาจ / Authorized Officer ……………………………………………………. 
 



 

BROKER 
ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั 

Participant No. Company Name Participant No. Company Name 
002 บริษทัหลกัทรัพยทิ์สโก ้จ ากดั 032 บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED  KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
003 บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั  (มหาชน) 034 บริษทัหลกัทรัพยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.  PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 
004 บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 038 บริษทัหลกัทรัพย ์เออซีี จ ากดั (มหาชน) 

 DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD  AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
005 บริษทัหลกัทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 048 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 

 LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
006 บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จ ากดั  (มหาชน) 050 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเอสแอล จ ากดั 

 PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED  ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 
007 บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 051 บริษทัหลกัทรัพย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ  ากดั 

 CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.  SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 
008 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ ากดั 052 บริษทัหลกัทรัพย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั 

 ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED  GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND)  LIMITED 
010 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จ ากดั 200 บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอง็(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED  MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
011 บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 211 บริษทัหลกัทรัพย ์ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

 KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD. 
013 บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 213 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท ์จ ากดั 

 KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.  ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED. 
014 บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 221 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์  จ ากดั (มหาชน) 

 CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.  MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED. 
015 บริษทัหลกัทรัพย ์แอพเพิล เวลธ์ จ ากดั 224 บริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

 APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED  BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 
016 บริษทัหลกัทรัพยธ์นชาต จ ากดั  (มหาชน) 225 บริษทัหลกัทรัพยซี์ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD. 
019 บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 229 บริษทัหลกัทรัพย ์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากดั 

 YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED  JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
022 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิต้ี จ  ากดั 230 บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบลก็ จ ากดั 

 TRINITY SECURITIES CO.,LTD.  GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 
023 บริษทัหลกัทรัพยไ์ทยพาณิชย ์จ ากดั 244 บริษทัหลกัทรัพย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 SCB SECURITIES CO.,LTD.  MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
026 บริษทัหลกัทรัพยย์ูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน) 247 บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวสิ  (ประเทศไทย) จ ากดั 

 UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.  CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD. 
027 บริษทัหลกัทรัพย ์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 248 บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ ากดั 

 RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 
029 บริษทัหลกัทรัพยก์รุงศรี จ ากดั (มหาชน) 924 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 

 KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED  FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
030 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน)   

 I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.   

SUB-BROKER 

236 ธนาคาร ทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) 243 บริษทัหลกัทรัพย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์จ ากดั (มหาชน) 
 TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษทัหลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
 CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)  THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 
301 ธนาคารซิต้ีแบงก์ เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES) 329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

 CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES  TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 330 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (เพ่ือตราสารหน้ี) 

 THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.  THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 
303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) - ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 334 บริษทัหลกัทรัพย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเด้ียน) 

 BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY  TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 
304 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ ้แบงก้ิง คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.  KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

 THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.  TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 339 ธนาคาร ทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพยสิ์น) 

 KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED  TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 
312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพ่ือคา้ตราสารหน้ี) 

 STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.  JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 
316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED  CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 
320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพ่ือรับฝากทรัพยสิ์น 345 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES  THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือลูกคา้) 

 BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED  KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




