แบบฟอร์ มใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โกลบอล คอนซู เมอร์ จากัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (GLOCON-W4)
Form for the Notification of Intention to Exercise the Rights of the Warrant to Purchase the Ordinary Shares of Global Consumer PCL. No.4 (GLOCON -W4)
ยื่นเอกสารระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น./Submit Time: 9.00 – 15.30 hrs.

อัตราการใช้ สิทธิ/Exercise ratio: 1 หน่วย/unit : 1.0474 หุ้นสามัญ/ordinary share ราคาใช้ สิทธิ/Exercise price: 0.5 บาท/หุ้นTHB/share
การใช้ สิทธิครั้งที่/No. of Exercise
 ครั้งสุดท้าย : Last exercise

วันที่ยื่นความจานง/Intention Notification Date .........................................................
ข้อมูลผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง / Warrant holder, please clearly fill in the spaces below
เรี ยน คณะกรรมการบริ ษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) / To Board of Directors of Global Consumer Public Company Limited (“the Company”)
ข้าพเจ้า/ I/ We
นาย/Mr.
นาง/Mrs.
นางสาว/Miss
นิติบุคคล/Company ………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เลขที่ / Registration No. …………………………………………….……………………………………….…………… โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ / Tel. …………………………………………………………………………………………….
บัตรประจาตัวประชาชน / ใบต่างด้าว / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล (ID Card/Work Permit/Passport/Juristic ID) เลขที่ / No. …………………………………………………..……………………………………………..…………………………...
ที่อยู่ / Address ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) รุ่ นที่ 4 (GLOCON-W4) ในอัตราการใช้สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้ สามัญ 1.0474 หุน้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
I/We wish to exercise the rights of the warrants to purchase the ordinary shares of Global Consumer Public Company Limited, No. 4 (GLOCON-W4) at the exercise ratio : 1 unit of warrant per 1.0474 ordinary shares with the details as follows;
จานวนหน่ วยของใบสาคัญแสดงสิทธิทขี่ อใช้ สิทธิ /
Number of warrants to be exercise

อัตราการใช้ สิทธิ (หน่ วย : หุ้นสามัญ) /
Exercise ratio ( Unit : ordinary share)

จานวนหุ้นสามัญที่ได้ จากการขอใช้ สิทธิ (หุ้น) /
Allotted ordinary shares (Share)

1 : 1.0474

ราคาใช้ สิทธิ (บาทต่อหุ้น)
Exercise price (Baht per Share)

จานวนเงินที่ชาระ (บาท) /
Total Payment Amount (Baht)

0.5

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอชาระเป็ น / I/ We enclose my/our payment by
เช็คบุคคล / Personal Cheque
เช็คธนาคาร / Cashier Cheque
ตัว๋ แลกเงิน / Draft
เลขที่เช็ค / Cheque No. ……………………………………..…………… ลงวันที่ / Date …………….…………………..…………… ธนาคาร / Bank ……………………..….………………… สาขา / Branch ………………………………………..…
ในกรณี ที่ส่งคาขอใช้สิทธิดงั กล่าวโดยชาระเป็ นเช็คบุคคล หรื อเช็คธนาคาร หรื อตัว๋ แลกเงิน จะต้องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ในเขตกรุ งเทพมหานครภายใน 2 วันทาการและขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่าย “บริ ษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)”
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 and must be crossed and made payment to “Global Consumer Public Company Limited )
โอนเงินเข้าบัญชี “บริ ษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)” เลขที่บญั ชี 439-009686-2 ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สาขาซอยทองหล่อ / Transfer to “Global Consumer Public Company Limited” Account number 439-009686-2 ,
Siam Commercial Bank Plc., Soi Thonglor Branch
เมื่อข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญดังกล่าว ในการส่งมอบหุ ้น ข้าพเจ้าตกลงให้บริ 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)
ให้ฝากใบหุน้ สามัญตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดาเนินการให้ บริ ษทั ............................................................................ สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่ ..............................................
นาหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้าบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ เลขที่ ............................................................ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยูก่ บั บริ ษทั 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.
ให้ฝากใบหุน้ สามัญตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้าบัญชีของบริ ษทั ที่ ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อ
ข้าพเจ้า (การขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในภายหลังผูจ้ องซื้อหุน้ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (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)
ให้ออกใบหุน้ สามัญตามจานวนที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุน้ ให้ขา้ พเจ้าตามชื่อที่อยูท่ ี่ระบุไว้ในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริ ษทั ดาเนินการใด ๆ เพื่อทาให้การจัดทาใบหุน้ และส่งมอบใบหุน้
ให้แก่ขา้ พเจ้าภายใน 15 วันทาการ นับจากวันที่ครบกาหนดการใช้สิทธิ / Issue a share certificate in my/our name for the allotted Shares 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
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญดังกล่าวและจะไม่ยกเลิกการดาเนินการในครั้งนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามจานวนที่ระบุไว้ขา้ งต้น หรื อไม่กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม
ใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิให้ครบถ้วน หรื อไม่ชาระเงินตามจานวนการใช้สิทธิดงั กล่าวให้ครบถ้วน หรื อไม่นาสาเนาใบนาฝาก (pay-in-slip) การชาระเงินตามจานวนการใช้สิทธิดงั กล่าวถึงตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาในการใช้สิทธิที่กาหนด
ไว้ หรื อเช็คบุคคล/เช็คธนาคาร/ตัว๋ แลกเงิน หรื อเงินโอนเข้าบัญชี มาถึงบริ ษทั ล่วงเลยระยะเวลาการใช้สิทธิ หรื อหากเช็คบุคคล/เช็คธนาคาร/ตัว๋ แลกเงิน ที่สั่งจ่ายแล้วนั้นไม่ผ่านการเรี ยกเก็บ ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะใช้สิทธิและข้าพเจ้ายินยอมรับเงินคืน
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อกาหนดการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) และยินยอมผูกพันตามหนังสือฯ ดังกล่าว และที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายภาคหน้าด้วย
I/We hereby certify and agree that I will exercise my rights under the warrants to purchase such ordinary shares and shall not revoke this action. If I/We do not send the warrant or substitutes for warrants in the amount stated above or fail to complete the details in the
exercise intent notification form or not pay the full amount of such exercise of rights or not bring a copy of the deposit slip (pay-in-slip) of the amount of such exercise to the agent receiving the notice of intent to exercise the right within the specified exercise period or
personal checks/bank checks/bills of exchange or transfer money into the account arrived at the company after the exercise period or if personal checks/bank checks/bills of exchange that has already been paid has not passed the collection, it shall be deemed that the
intention is not to exercise the rights and I/We agree to receive a refund.
I/We have read the terms and conditions for the exercise of the warrants to purchase ordinary shares of Global Consumer Public Company Limited and agree to be bound by such letter and that it will be amended in the future as well.
การลงทุนในหุน้ ย่อมมีความเสี่ยง / Please be aware of the risk involved in stock investment
ก่อนการตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย์ ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ / Please read the relevant information carefully before subscription
ลงชื่อ/ Sign………..............................................................................ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ/ Warrant holder
(………..............................................................................)
หลักฐานการแจ้งความจานงการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) (ผูจ้ องซื้อ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ดว้ ย) (Subscriber please also fill out the portion)
วันที่จองซื้อ / Subscription Date ………………………………………………………………………….
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) รุ่ นที่ 4 (GLOCON-W4) ในอัตราการใช้สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้ สามัญ 1.0474 หุน้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
I/We wish to exercise the rights of the warrants to purchase the ordinary shares of Global Consumer Public Company Limited, No. 4 (GLOCON-W4) at the exercise ratio 1 unit of warrant per 1.0474 ordinary shares with the following details.
จานวนหน่ วยของใบสาคัญแสดงสิทธิทขี่ อใช้ สิทธิ
Number of the warrants to be exercise

อัตราการใช้ สิทธิ (หน่ วย : หุ้นสามัญ)
Exercise ratio (Unit : ordinary share)
1 : 1.0474

จานวนหุ้นสามัญที่ได้ จากการขอใช้ สิทธิ (หุ้น)
Allotted ordinary shares (Share)

ราคาใช้ สิทธิ (บาทต่อหุ้น)
Exercise price (Baht per Share)

จานวนเงินที่ชาระ (บาท)
Total Payment Amount (Baht)

0.5

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 องซื้อได้รับการจัดสรรหุน้ ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ / If the subscriber receives the allocation of the aforesaid shares, the subscriber requests as follow :
ออกใบหุน้ ในนาม “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.………………………………………………………………
ออกใบหุน้ ในนาม “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
ออกใบหุน้ ในนามผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ / Issue a share certificate in the name of the warrant holder
เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับมอบอานาจ / Authorized Officer ……….............................................................................
หมายเหตุ:หากผูจ้ องซื้ อประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยูท่ ี่ให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรงพร้อมส่ งข้อมูลไปที่ฝ่ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุ งเทพฯ 10400 โทร. 0-2009-9000

ผู้ฝากเลขที่

ชื่อบริ ษทั

Participant No.

Company Name

002

ผู้ฝากเลขที่
Participant No.
BROKER
030

บริษทั หลักทรัพย์ทสิ โก้ จำกัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED

003

032
034
038
048
050
051
200
211
213
224
225
229
230
244
247
248

บริษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมโิ ก้ จำกัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

บริษทั หลักทรัพย์ อำร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

924

RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
029

บริษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

บริษทั หลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
LIMITED

027

บริษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

บริษทั หลักทรัพย์ไทยพำณิชย์ จำกัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED

026

บริษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนิต้ี จำกัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED

023

บริษทั หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด
JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED

บริษทั หลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด
KKTRADE SECURITIES COMPANY LIMITED

022

บริษทั หลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED

บริษทั หลักทรัพย์ธนชำต จำกัด (มหำชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

019

บริษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จำกัด (มหำชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษทั หลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED

016

บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED

บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

015

บริษทั หลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย) จำกัด
UBS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

014

บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.

บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

013

บริษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED

บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์รลิ ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED

011

บริษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED

010

บริษทั หลักทรัพย์ ไอร่ำ จำกัด (มหำชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษทั หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

008

บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

007

บริษทั หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

006

บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

005

บริษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

004

ชื่อบริ ษทั
Company Name

บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษทั หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหำชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

236

ธนำคำร ทิสโก้ จำกัด (มหำชน)

SUB-BROKER
243

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
242

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษทั หลักทรัพย์ ซิตค้ี อร์ป (ประเทศไทย) จำกัด

245

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED
301

ธนำคำรซิตแ้ี บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) – ผูร้ บั ฝำกทรัพย์สนิ
ธนำคำรฮ่องกงและเซีย่ งไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด

334

ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรไอซีบซี ี (ไทย) จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรดอยซ์แบงก์ เอจี สำขำกรุงเทพฯ - เพื่อรับฝำกทรัพย์สนิ
ธนำคำร เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สำขำกรุงเทพฯ
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH

328

ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

345

ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCHCUSTODY SERVICES
326

ธนำคำร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้ำตรำสำรหนี้)
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)

343

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PLC.
320

ธนำคำร ทิสโก้ จำกัด (มหำชน) (เพื่อรับฝำกทรัพย์สนิ )
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

340

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
316

ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

339

KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
312

ธนำคำรเกียรตินำคิน จำกัด (มหำชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

337

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
308

บริษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหำชน) (คัสโตเดีย้ น)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODIAN

336

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

ธนำคำรฮ่องกงและเซีย่ งไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (เพื่อตรำสำรหนี้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.BOND

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY
304

ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

330

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
303

ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
329

CITIBANK, N.A.-CUSTODY SERVICES
302

บริษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหำชน)

425

ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) (เพื่อลูกค้ำ)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR
CUSTOMER)

