ใบจองซื้อเลขที่ / Subscription No……………………..……………………..…….

แบบฟอร์ มแสดงความจานงการใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MBK-W1)
Form for the Notification of Intention to Exercise the Rights of the Warrant to Purchase the Ordinary Shares of MBK PCL. No.1 (MBK-W1)
อัตราการใช้ สิทธิ/Exercise ratio: 1 หน่ วย/unit 1.0329 หุ้นสามัญ/ordinary share ราคาใช้ สิทธิ/Exercise price: 2.9045 บาท/หุ้น THB/share

ยื่นเอกสารระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น./Submit Time: 9.00 – 15.30 hrs.
วันที่ยื่นความจานง/Intention Notification Date........................................................................

ข้ อมูลผู้จองซือ้ หุ้น โปรดกรอกข้ อความในช่ องด้ านล่ างนีใ้ ห้ ครบถ้ วน ชัดเจน ตัวบรรจง / Subscriber please clearly fill in the spaces below
เรี ยน คณะกรรมการบริษทั เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) / To Board of Directors of MBK Public Company Limited (“the Company”)
ข้าพเจ้า/ I/ We
นาย/Mr.
นาง/Mrs.
นางสาว/Miss
นิติบุคคล/Company …………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................
เลขทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ / Warrants Holder Registration No. …………………………………………….………………………………………. โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ / Tel. ……………………………………………………………………………………………
บัตรประจาตัวประชาชน / ใบต่างด้าว / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบคุ คล (ID Card/Work Permit/Passport/Juristic ID) เลขที่ / No. …………………………………………………..……………………………………………..…………………………………………...
ที่อยู่ / Address ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….…………
ข้าพเจ้ามีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริ ษทั จานวน / and have the rights to subscribe to the newly issued ordinary shares of the Company for …………………………………………. หุ้น / shares
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอจองซื้อหุ้นสามัญของบริ ษทั เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน) ดังนี้
จานวนทีจ่ องซื้อ (หุ้น) /
จานวนเงินที่ชาระ (บาท) /
I/We wish to subscribe for the newly issued ordinary shares of the Company as follows:
No. of shares subscription (Shares)
Total Payment Amount (Baht)
จองซื้อตามสิทธิท้งั จานวน / Subscription for full of the entitlement
จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement

โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ง
Choose one only

รวมจองซื้อทั้งสิ้น / Total Subscription
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวโดยชาระเป็ น / I/ We enclose my/our share subscription payment by
เงินโอนเข้าบัญชี / Bill Payment
เช็คบุคคล / Personal Cheque
เช็คธนาคาร / Cashier Cheque
ตัว๋ แลกเงิน / Draft
(ในกรณีทสี่ ่งค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวโดยชาระเป็ นเช็คบุคคล หรื อเช็คธนาคาร หรื อตัว๋ แลกเงิน จะต้องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานครภายใน 2 วันทาการ / In case of payment by personal cheque or cashier cheque or draft, it shall
be able to be cleared in Bangkok branches within 2 working day)
เลขที่เช็ค / Cheque No. ……………………………………..…………… ลงวันที่ / Date …………….…………………..…………… ธนาคาร / Bank ……………………..….………………… สาขา / Branch ………………………………………..………………………
โดยสั่งจ่าย “ บริ ษทั เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ” เลขที่บญั ชี 043-7-39145-1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) สาขามาบุญครองเซ็นเตอร์ / Payable to Account “MBK Public Company Limited For Share Subscription
Under Warrant” TMBThanachart Bank Public Company Limited, Branch Maboonkrong Center , Savings Account No. 043-7-39145-1
เมือ่ ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว ในการส่งมอบหุ้นข้าพเจ้าตกลงให้บริ ษทั ดาเนินการดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) If I/We am/are allotted the said Shares, I/We agree to have either of the following processed by the Company (Choose one only)
ให้ฝากใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก ” และดาเนินการให้ บริ ษทั ............................................................................ สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่ .......................................................................
นาหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้าบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ เลขที่ .................................................................... ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กบั บริษทั นั้น / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.
For Depositor” for the allotted Shares and assign for Participant name ......................................................................... TSD member no. ...............................................To deposit the said Shares with the Thailand Securities Depository Co., Ltd. (“TSD”) for my/our
securities a/c no. ................................................... maintained at the said TSD member company.
ให้ฝากใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ” และนาหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้าบัญชีของบริษทั ที่ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600
เพื่อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในภายหลังผูจ้ องซื้อหุ้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด / Issue a share certificate in the Name of “ Thailand Securities Depository Co., Ltd .” For the
allotted Shares and deposit the said Shares with TSD under issuer account for my name account number 600 (for issuing a Share certificate later, subscriber shall pay the fees as specified by TSD)
ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้จองซื้อไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุ้นให้ขา้ พเจ้าตามชื่อที่อยู่ทรี่ ะบุไว้ในทะเบียนผูถ้ ือหุ้นทางไปรษณียล์ งทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริ ษทั ดาเนินการใด ๆ เพื่อทาให้การจัดทาใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้นให้แก่
ข้าพเจ้าภายใน 15 วันทาการ นับจากวันที่ครบกาหนดการใช้สิทธิ / Issue a share certificate in my/our name for booking Shares subscription and deliver the share certificate to me/us by registered mail according to the address stated in the shareholder
register. I/We agree to have the Company do the necessary to have the share certificate issued and delivered to me/us within 15 business days from the relevant Exercise Date
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยพร้อมเช็คบุคคล/เช็คธนาคาร/ตัว๋ แลกเงิน หรื อเงินโอนเข้าบัญชี มาถึงบริ ษทั ภายในระยะเวลา
การจองซื้อ หรื อหากเช็คบุคคล/เช็คธนาคาร/ตัว๋ แลกเงิน ทีส่ ั่งจ่ายแล้วนั้นไม่ผ่านการเรี ยกเก็บ ให้ถอื ว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะใช้สิทธิจองและข้าพเจ้ายินยอมรับเงินคืน ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นบริษทั เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน) และยินยอมผูกพัน
ตามหนังสื อแจ้งการจัดสรรฯ ดังกล่าว และที่จะได้มกี ารแก้ไขเพิ่มเติมในภายภาคหน้าด้วย
I/We hereby book to buy the said Shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If I/we do not return this duly completed subscription form with payment (Personal Cheque/Cashier Cheque/Draft/Pay-in) or the Personal
Cheque/Cashier Cheque/Draft has not been honored within the subscription period. I/We may be deemed to have not exercised my/our subscription rights and receive the payment back. I/We agree to bind on conditions and any notifications specified in the notification
of subscription rights for newly issued ordinary shares of MBK Public Company Limited, including the amendment of those in the future.
การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี่ยง / Please be aware of the risk involved in stock investment
ก่อนการตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย์ ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ / Please read the relevant information carefully before subscription
การประเมินความเสี่ยงทีย่ อมรับได้ (Suitability Test) เพือ่ จองซื้อหุ้น / Suitability Test for share subscription
1. ข้าพเจ้าได้ผ่านการทาแบบประเมิน Suitability Test มาแล้ว และรับทราบระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว / I/we already conducted Suitability Test, and I/we acknowledge my/our risk tolerance level.
2. ข้าพเจ้ารับทราบระดับความเสี่ยงของหุ้นสามัญที่ขา้ พเจ้าจะจองซื้อครั้งนี้ I/We acknowledge risk level of share I/we will subscribe for.
ทั้งนี้ หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าออกมาว่า ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นในครั้งนี้ ข้าพเจ้ายังยืนยันและประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้ และได้ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันในฐานะผูจ้ องซื้อด้านล่าง โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า การลงทุนในหุ้น
สามัญครั้งนี้ไม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ขา้ พเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test / If the result of Suitability Test indicates that this share investment does not match my/our risk tolerance level, I/we still wish to subscribe for this share. I will put my
signature below to confirm my intention for this share subscription. I/We acknowledge that this share investment does not match my risk tolerance level in accordance with the result of suitability test.
ลงชื่อ……….............................................................................................ผูจ้ องซื้อ / Subscriber
(………............................................................................................)

หลักฐานการรั บฝากการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน) (บริษัท) (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้ อความในส่ วนนีด้ ้ วย) (Subscriber please also fill out the portion)
วันที่จองซื้อ / Subscription Date …………………………………………………

ใบจองซื้อเลขที่ / Subscription No. …………………………………………………

บริ ษทั เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก /MBK Public Company Limited received payment from …………………………………….…………………………………………………………………… เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญของบริ ษทั จานวน / For a subscription of
the ordinary shares of the Company of ………………………………………….. หุ้น / Share ในราคาหุน้ ละ 2.9045 บาท / at Baht 2.9045 per share รวมเป็ นเงิน / totaling of ………………………………………… บาท /Baht
โดยชาระเป็ น / made payable by
เงินโอน /Bill Payment
เช็คบุคคล / Personal Cheque
เช็คธนาคาร / Cashier Cheque
ตัว๋ แลกเงิน / Draft
เลขที่เช็ค / Cheque No. …………………………………….. ลงวันที่ / Date ………………………………………….. ธนาคาร / Bank ………………………………………………………. สาขา / Branch ……………………….…………………………………………..
โดยหากผูจ้ องซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ / If the subscriber receives the allocation of the aforesaid shares, the subscriber requests as follow :
ออกใบหุ้นในนาม “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” เลขที่สมาชิกผูฝ้ าก ............................................................................ บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์เลขที่ ………………………………………………………….…………………………..…
/ Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor” Participant number ......................................................................... Securities trading account number ………………..…………………………………………………
ออกใบหุ้นในนาม “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” โดยนาเข้าบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อผูจ้ องซื้อ / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.” and deposit those shares under
issuer account for my name, account number 600
ออกใบหุ้นในนามผูจ้ องซื้อ ภายใน 15 วันทาการนับแต่ปิดการจองซื้อหุ้น / Issue a share certificate in the name of subscriber within 15 business days from the subscription closing date
เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับมอบอานาจ / Authorized Officer ……………………………………………………………….

BROKER
ชื่ อบริษทั
ผู้ฝากเลขที่
Participant No.
Company Name
002
บริ ษทั หลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
003
บริ ษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
004
บริ ษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จำกัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD
005
บริ ษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
006
บริ ษทั หลักทรัพย์ เกียรตินำคินภัทร จำกัด (มหำชน)
Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited
007
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี จีเอส-ซี ไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.
008
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส จำกัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
010
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด
MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
011
บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จำกัด (มหำชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
013
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
014
บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จำกัด (มหำชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
015
บริ ษทั หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ ด จำกัด (มหำชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
016
บริ ษทั หลักทรัพย์ธนชำต จำกัด (มหำชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
019
บริ ษทั หลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จำกัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
022
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรี นิต้ ี จำกัด
TRINITY SECURITIES CO.,LTD.
023
บริ ษทั หลักทรัพย์ไทยพำณิ ชย์ จำกัด
SCB SECURITIES CO.,LTD.
026
บริ ษทั หลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
027
บริ ษทั หลักทรัพย์ อำร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
029
บริ ษทั หลักทรัพย์กรุ งศรี จำกัด (มหำชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
030
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.

ชื่ อบริ ษทั
ผู้ฝากเลขที่
Participant No.
Company Name
032
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
034
บริ ษทั หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
038
บริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
048
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่ ำ จำกัด (มหำชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
050
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
051
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
052
บริ ษทั หลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED
200
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
211
บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
213
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.
221
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ชนั่ พำร์ ทเนอร์ จำกัด (มหำชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.
224
บริ ษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จำกัด (มหำชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
225
บริ ษทั หลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
229
บริ ษทั หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
230
บริ ษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
244
บริ ษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
247
บริ ษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
248
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซี มิโก้ จำกัด
KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
924
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซี ย ไซรัส จำกัด (มหำชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB-BROKER
236
242
257

ธนำคำร ทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซิ ต้ ีคอร์ ป (ประเทศไทย) จำกัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไทยพำณิ ชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด
SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO.,LTD.

243
245

บริ ษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหำชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
301
302
303
304
305
308
312
316
320
328

ธนำคำรซิต้ ีแบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนำคำรไทยพำณิ ชย์ จำกัด (มหำชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.
ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) - ผูร้ ับฝำกทรัพย์สิน
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชัน่ จำกัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.
ธนำคำรกรุ งไทย จำกัด (มหำชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.
ธนำคำรกสิ กรไทย จำกัด (มหำชน)
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรสแตนดำร์ ดชำร์เตอร์ ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.
ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหำชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรดอยซ์แบงก์ เอจี สำขำกรุ งเทพฯ - เพื่อรับฝำกทรัพย์สิน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES
ธนำคำรกรุ งศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

329

ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

330

ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชัน่ จำกัด (เพื่อตรำสำรหนี้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
บริ ษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหำชน) (คัสโตเดี้ยน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนำคำรเกียรตินำคินภัทร จำกัด (มหำชน)
Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

334
336
337
339
340
343
345
425

ธนำคำร ทิสโก้ จำกัด (มหำชน) (เพื่อรับฝำกทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนำคำร เจพีมอร์ แกน เชส (เพื่อค้ำตรำสำรหนี้ )
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนำคำร ซี ไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED
ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรกรุ งไทย จำกัด (มหำชน) (เพื่อลูกค้ำ)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

