ใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน) ครั�งที� 2 (VL-W1)
(ครั�งที� 2 ในวันที� 27 เมษายน 2565)

เลขทีใ่ บจอง

.

วันที่ยื่นความจานง

.

เรียน คณะกรรมการบริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”)
ผู้ถือใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทจี� ะซื�อห้ ุนสามัญของบริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด (มหาชน) (“ผู้ถือใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ”)
โปรดกรอกข้ อความในช่ องด้ านล่ างนี้ด้วยตัวบรรจงให้ ครบถ้ วนชัดเจน
ข้ าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว  นิตบิ ุคคล  อื่นๆ (ระบุ)
ชื่ อ
.
ประเภทผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ  บุคคลธรรมดา  นิตบิ ุคคล เลขบัตรประจาตัวประชาชน / เลขหนังสื อเดินทาง / เลขที่ใบต่างด้ าว / เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล ----
สัญชาติ / สถานที่จดทะเบียน  ไทย / ประเทศไทย  ต่างด้ าว / ประเทศ(ระบุ)
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
.ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย  ไม่หักภาษี  หักภาษี
ทีอ่ ยู่ที่สามารถติดต่อได้ (ห้ ามใช้ ตู้ ป.ณ.) / สถานที่ต้งั
.
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ ที่ตดิ ต่อได้
.
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน  ตามที่อยู่ที่ตดิ ต่อได้  อื่นๆ (ระบุ)
.
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ ที่ตดิ ต่อได้
.
อาชีพ  ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษทั เอกชน  ประกอบธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ  อื่นๆ (ระบุ)
.
มีความประสงค์ ทจี่ ะใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื ้อห้ ุนสามัญของบริษทั วี.แอล. เอ็นเตอรไพรส จากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1 จานวน
หน่ วยใบสาคัญแสดงสิทธิ
ในอัตราการใช้ สิทธิ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิต่อ 1 ห้ ุนสามัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้
กรณีถือเป็ นใบสาคัญแสดงสิทธิ
เลขทีใ่ บสาคัญแสดงสิทธิ
จานวนหน่ วยของใบสาคัญแสดงสิทธิทขี่ อใช้ สิทธิ (หน่ วย)

เลขทีเ่ อกสาร
จานวนหุ้นสามัญ (หุ้น) (หากมีเศษหุ้น ให้ตดั เศษทิง้ )

กรณีถือเป็ นใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
วันที่
ราคาใช้ สิทธิ (บาทต่อหุ้น)

เลขที่สมาชิก
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น (บาท) / จานวนเงิน (ตัวอักษร)

0.50
หากข้ าพเจ้าได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทตามที่แสดงความประสงค์ข้างต้น ข้ าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี:้ (ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิโปรดเลือกวิธใี ดวิธีหนึ่งเท่านั้น โปรดทาเครื่องหมาย  ในช่ องที่เลือก)
ในกรณีที่มบี ัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ :
 ให้ ฝากใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรนั้นไว้ ในชื่ อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และดาเนินการให้ บริษัท
สมาชิกผู้ฝากเลขที่
นา
หลักทรัพย์ เข้ าฝากไว้กบั บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้ าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เลขที่
ชื่ อ
ซึ่งข้ าพเจ้ ามีอยู่
กับบริษทั หลักทรัพย์ นั้น (ชื่ อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิ ทธิต้องตรงกับชื่ อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ มิฉะนั้นจะดําเนินการออกใบห้ ุนในชื่ อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิ ทธิและจัดส่งใบห้ ุนทีไ่ ด้ รับการจัดสรรตามการใช้ สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทรี่ ะบุไว้ ข้างต้ น)
ในกรณีทไี่ ม่มบี ัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ :
 ให้ ออกใบห้ ุนสามัญตามจํานวนทีไ่ ด้ รับการจัดสรรนั้นไว้ ในชื่ อ “บริษทั ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” และนําห้ ุนเข้ าฝากไว้ กบั บริษทั ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเข้ าบัญชีของบริษทั ผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600
เพื่อข้ าพเจ้ า (การขอเพิกถอนการใช้ สิทธิต้องได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสื อจากบริษทั หรื อตัวแทนรับแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิ (ถ้ ามี) และข้ าพเจ้ าได้ กรอกแบบฟอร์ มตามข้ อกําหนด FATCA เรียบร้ อยแล้ ว)
 ให้ ออกใบห้ ุนสามัญตามจํานวนทีไ่ ด้ รับการจัดสรรนั้นไว้ ในชื่ อของข้ าพเจ้ า และจัดส่งใบห้ ุนทีไ่ ด้ รับการจัดสรรตามการใช้ สิทธิดงั กล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ ข้าพเจ้ าตามทีอ่ ยู่ทรี่ ะบุไว้ ข้างต้ น โดยข้ าพเจ้ าอาจได้ รับใบห้ ุนภายหลังจากทีต่ ลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยรับห้ ุนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนและอนุญาตให้ ทําการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยแล้ ว
พร้ อมกันนี้ข้ าพเจ้ าขอส่งเงินค่าจองซื ้อห้ ุนสามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวโดย
 เงินโอนเข้ าบัญชี “บมจ. วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ (บัญชีเพิ�มทุน)” เลขทีบ่ ัญชี 109-1-50731-6 ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสี�แยกอโศก โดยแนบต้ นฉบับหลักฐานการโอนเงินภายในวันใช้ สิทธิพร้ อมระบุชื่อ-นามสกุลและเบอร์ โทรศัพท์ ท�่ี
สามารถ ติดต่อได้ มาพร้ อมกันนี้
สาขา
ธนาคาร
 แคชเชียร์ เช็ค  เช็คบุคคล  ดร๊ าฟท์ เลขที่เช็ค
วันที่
“บมจ. วี.แอล.เอ็นเตอร์ ไพรส์ (บัญชีเพิ�มทุน)”
พร้ อมระบุชื่อ-นามสกุลและเบอร์ โทรศัพท์ ทสี่ ามารถติดต่อได้ ไว้ ด้านหลังด้ วย (ในกรณีทชี่ าระค่าใช้ สิทธิในการซื ้อห้ ุนเป็ นเช็คบุคคล
โดยสั ่งจ่ าย
แคชเชียร์ เช็คหรื อดร๊ าฟท์ จะต้ องสามารถเรียกเก็บเงินได้ ในเขตกรุงเทพมหานครก่อน 11.00 น. ภายใน 2 วันทาการก่อนวันใช้ สิทธิแต่ละคร้ัง)

สาหรับผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ ฝากเข้ าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) โปรดระบุข้อมูลเพิม่ เติมสาหรับการดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)
 บุคคลธรรมดา: ที่อยู่ถาวรเลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
แขวง/ตาบล
เขต/อาเภอ
.
.จังหวัด
ประเทศ
รหัสไปรษณีย์
สถานที่เกิด (จังหวัด / ประเทศ)
สัญชาติที่สอง (ถ้ ามี)
.
 นิตบิ ุคคล: ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
สถานะของนิตบิ ุคคลตาม FATCA (โปรดตอบแบบสอบถามตามเอกสารแนบ)
– กรณีสถานะของนิตบิ ุคคลตาม FATCA เป็ น passive หรื อ NFFE โปรดระบุ % การถือครองของผู้ถือหุ้นชาวสหรัฐ
.
– กรณีสถานะของนิตบิ ุคคลตาม FATCA เป็ น PFFI หรื อ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN
.
ข้ าพเจ้ามีความประสงค์ฝากหลักทรัพย์เข้ าไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ าข้ อความตามที่ระบุไว้ ข้างต้ นเป็ นความจริง หากการฝากหลักทรัพย์ เข้ าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ก่อให้ เกิดความเสี ยหายใด ๆ ขึ้นแก่ บริษัท ศู นย์ รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ไม่ว่าด้ วยประการใด ๆ ข้ าพเจ้ายอมรับผิดและชดใช้ ค่าเสียหายให้แก่ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด จนครบถ้ วน นอกจากนี้ ข้ าพเจ้ารับทราบว่า บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด อาจเปิ ดเผย
ข้ อมูลที่ปรากฏในเอกสารนีใ้ ห้ แก่กรมสรรพากรหรื อหน่ วยงานอื่นที่มอี านาจตามกฎหมาย รวมทั้งหน่ วยงานที่มขี ้ อตกลงกับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ในการขอเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้
ข้ าพเจ้ าขอรับรองและตกลงว่าจะใช้ สิทธิซื้อห้ ุนสามัญและจะไม่ยกเลิกการจองซื ้อห้ ุนสามัญข้ างต้ นนี้ แต่ถ้าหากข้ าพเจ้ าไม่ส่งใบสาคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิตามจานวนทีร่ ะบุไว้ ข้างต้ น หรื อไม่กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ มใบแจ้ งความ
จานงการใช้ สิทธิให้ ครบถ้ วน หรื อไม่ปิดอากรแสตมป์ (ถ้ ามี) หรื อไม่ชาระเงินตามจานวนในการใช้ สิทธิดงั กล่าวให้ ครบถ้ วน หรื อไม่นาสาเนาใบนาฝาก (Pay-in Slip) การชาระเงินตามจานวนในการใช้ สิทธิดงั กล่าวมาถึงบริษทั และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความจานง
ในการใช้ สิทธิของบริษทั (ถ้ ามี) ภายในกาหนดระยะเวลาแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิแต่ละคร้ัง หรื อเช็ค/ดร๊ าฟท์ ทีไ่ ด้ สั่งจ่ายไม่ผ่านการเรียกเก็บข้ าพเจ้ ายินยอมให้ บริษทั ดาเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ ในข้ อกาหนดสิ ทธิของ VL-W1
ข้ าพเจ้ าตกลงและยินยอมให้ สถาบันการเงิน (รวมถึงบริษทั หลักทรัพย์ และ/หรื อ นิตบิ ุคคลอื่นใด) ทีข่ ้ าพเจ้ ามีการทาธุรกรรมทางการเงินสามารถเปิ ดเผยข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ องกับการแสดงตนและ/หรื อการระบุตวั ตนของข้ าพเจ้ ารวมถึงข้ อมูลเกีย่ วกับผู้รับ
ประโยชน์ ทแี่ ท้ จริงของข้ าพเจ้ าให้ แก่ผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายทั้งนี้เพื่อปฏิบัตใิ ห้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินทีเ่ กีย่ วข้ อง

ลงชื่ อ
(

ผู้จองซื้อ
)

หลักฐานการรับใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิของ VL-W1 (ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิโปรดกรอกข้ อความในส่วนนี้ด้วยตัวบรรจงให้ ครบถ้ วนชัดเจน)
เลขทีใ่ บแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ
บริษทั วี.แอล.เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด (มหาชน) ได้ รับเงินจาก (ชื่ อตามแบบแสดงความจานงการใช้ สิทธิ)
จานวน
ห้ ุน ในราคา 0.50 บาทต่อห้ ุน รวมเป็ นเงิน
บาท (
โดยชาระเป็ น  เงินโอน  แคชเชียร์ เช็ค  เช็คบุคคล  ดร๊ าฟท์
ธนาคาร
เลขที�
วันที�
โดยหากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิได้ รับการจัดสรรห้ ุนสามัญดังกล่าวข้ าพเจ้ าตกลงให้ บริษทั ดาเนินการส่งมอบห้ ุนดังนี้:
 ฝากใบห้ ุนในนาม “บริษทั ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” เลขทีส่ มาชิกผู้ฝาก
 ฝากใบห้ ุนในนาม “บริษทั ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” โดยเข้ าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า
 ออกใบห้ ุนในนามผู้ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

วันที่

สาขา
.บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่

ลงชื่ อ

.
เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญของบริษทั
บาท)
.
.

เจ้าหน้ าที่ผู้รับมอบอานาจ

Participant
No.

002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029

236
242

301
302
303
304
305
308
312
316
320
328

รายชื่ อสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ กับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
Participant
Company Name
Company Name
No.
BROKER
บริ ษทั หลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
030
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
032
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
034
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน)
038
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่ ำ จำกัด (มหำชน)
048
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
050
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
051
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
200
MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
211
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
213
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.
บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ชน่ั พำร์ทเนอร์ จำกัด (มหำชน)
221
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.
บริ ษทั หลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด
บริ ษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จำกัด (มหำชน)
224
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ธนชำต จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด
225
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด
229
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรี นิต้ ี จำกัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
230
TRINITY SECURITIES CO.,LTD.
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ไทยพำณิ ชย์ จำกัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด
244
SCB SECURITIES CO.,LTD.
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
247
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ อำร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
248
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์กรุ งศรี จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน)
924
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
SUB-BROKER
ธนำคำร ทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหำชน)
243
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซิต้ คี อร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน)
245
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
CUSTODIAN
ธนำคำรซิต้ ีแบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
329
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรไทยพำณิ ชย์ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชัน่ จำกัด (เพื่อตรำสำรหนี้)
330
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) - ผูร้ ับฝำกทรัพย์สิน
บริ ษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหำชน) (คัสโตเดี้ยน)
334
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชัน่ จำกัด
ธนำคำรเกียรตินำคิน จำกัด (มหำชน)
336
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรกรุ งไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
337
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำร ทิสโก้ จำกัด (มหำชน) (เพื่อรับฝำกทรัพย์สิน)
339
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)
ธนำคำร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้ำตรำสำรหนี้)
340
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหำชน)
ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)
343
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED
ธนำคำรดอยซ์แบงก์ เอจี สำขำกรุ งเทพฯ - เพื่อรับฝำกทรัพย์สิน
ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน)
345
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรกรุ งศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุ งไทย จำกัด (มหำชน) (เพื่อลูกค้ำ)
425
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

