เลขทีใบจอง____________________________
แบบฟอร์มแสดงความจํานงการใช้สทิ ธิทจะซื
ี อหุน้ สามัญ ของบริษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) (ใช้สทิ ธิครังสุดท้าย)
NOTIFICATION FORM FOR EXERCISE OF RIGHT TO PURCHASE ORDINARY SHARES OF PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED
วันทียืนความจํานงในการใช้สทิ ธิ................................................................
ทะเบียนผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิเลขที........................................................
เรียน

คณะกรรมการ บริษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิตบิ ุคคล) ................................................................................นามสกุล………….………..........................................................เพศ.............................................
บ้านเลขที.................................................. หมู่ท.........................................
ี
ตรอก/ซอย .........................................................................ถนน…….....................................................................................
แขวง/ตําบล ......................................................................เขต/อําเภอ ............................................................ จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย์................................................
ประเทศ.................................................โทรศัพท์........................................................................................สัญชาติ............................................................. อาชีพ............................................................
เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี............................................................. ประเภทการหักภาษี ณ ทีจ่าย
ไม่หกั ภาษี ณ ทีจ่าย
หักภาษี ณ ทีจ่าย
โปรดระบุประเภทผูท้ จะใช้
ี สทิ ธิซอหุ
ื น้
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
บุคคลต่างด้าว
นิตบิ ุคคลสัญชาติไทย
นิตบิ ุคคลต่างด้าว

เลขบัตรประจําตัวเลขที..........................................................................................................................................................
ใบต่างด้าว / หนังสือเดินทาง / เลขบัตรประจําตัวเลขที............................................................................................................
เลขทะเบียนบริษทั ....................................................................................................................................................................................
เลขทะเบียนบริษทั / เลขบัตรประจําตัวเลขที.........................................................................................................................................

ในฐานะผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุน้ สามัญของ บริษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ทจะใช้
ี สทิ ธิซอหุ
ื น้ สามัญของ บริษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี
1.
2.

จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิทขอใช้
ี สทิ ธิ...............................................................................หน่ วย
จํานวนหุน้ สามัญทีได้จากการขอใช้สทิ ธิ...........................................................................................หุน้ อัตราการใช้สทิ ธิเท่ากับใบสําคัญแสดงสิทธิ P หน่ วยต่อ P หุ้นสามัญ ในราคาหุ้นละ Q.RR บาท
หรืออัตราการใช้สทิ ธิตามเงือนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใช้สทิ ธิและ/หรือ อัตราการใช้สทิ ธิตามทีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ
3. รวมเป็ นเงินทีต้องชําระในการใช้สทิ ธิซอหุ
ื น้ สามัญ........................................................................................................บาท
4. ข้าพเจ้าได้ชาํ ระเงินค่าการใช้สทิ ธิซอหุ
ื น้ สามัญดังกล่าว ทีสามารถเรียกเก็บในเขตกรุงเทพมหานครเท่านันภายใน V วันทําการ นับจากวันทีในการใช้สทิ ธิแต่ละครัง โดย
เงินโอน
แคชเชียร์เช็ค
ดร๊าฟท์
เช็คบุคคล
เลขทีเช็ค / ดร๊าฟท์........................................................... วันที....................................................... ธนาคาร...................................................... สาขา..............................................................................
และขีดคร่อมเฉพาะเช็คสังจ่าย “บัญชีจองซื อหุ้นเพิ มทุน บมจ.ผลธัญญะ”( “Phol Dhanya Public Company Limited for Capital Increase.”)
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน 0158394499 ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลอง 6 ธัญบุรี
5. ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุน้ สามัญและขอรับใบทอนใบสําคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ดังนี
ส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจาํ นวน...............................................ใบ จํานวน .............................................................................................หน่ วย ตามรายละเอียดดังนี
เลขทีใบสําคัญหรือใบแทนใบสําคัญ.............................................................................จํานวน.............................................................................................หน่วย
เลขทีใบสําคัญหรือใบแทนใบสําคัญ.............................................................................จํานวน.............................................................................................หน่วย
เลขทีใบสําคัญหรือใบแทนใบสําคัญ.............................................................................จํานวน.............................................................................................หน่วย
รวมจํานวนหน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิส่งมา.......................................................................................................หน่ วย
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทขอรั
ี บทอน (ถ้ามี)....................................................................................................หน่ วย
6. หากข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาํ เนินการดังต่อไปนี (ผูท้ จะใช้
ี สทิ ธิซอหุ
ื น้ เลือกข้อใดข้อหนึง)
ให้นําหุน้ สามัญทีได้รบั จัดสรรนันไว้ในชือ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผูฝ้ าก” และดําเนินการให้บริษทั ....................................................................................
สมาชิก ผู้ ฝ ากเลขที ..................................นํ า หุ้ น นั นเข้ า ฝากไว้ ก ั บ บริ ษั ท ศู น ย์ ร ั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จํ า กัด เพื อผู้ ฝ าก เพื อเข้ า บั ญ ชี ซื อขายเลขที
.......................................................................................ซึงข้าพเจ้ามีอยู่กบั บริษทั นัน
ให้ฝากหุน้ สามัญตามจํานวนทีได้รบั การจัดสรรนันไว้ในชือ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุ้นสามัญเข้าฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จํากัด โดยนํ าเข้าบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที tRR เพือข้าพเจ้า (การถอนเป็ นใบหุ้นในภายหลัง ผู้จองซือต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด กําหนด)
ให้ออกใบหุ้นสามัญทีได้รบั จัดสรรนันไว้ในชือของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ายินดีทจะมอบหมายให้
ี
บริษัทดําเนินการใดๆ เพือจะทําให้การจัดทําใบหุ้นสามัญและการส่งมอบใบหุ้นสามัญมาให้
ข้าพเจ้าภายใน Pv วันทําการนับจากวันครบกําหนดการใช้สทิ ธิแต่ละครัง โดยทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับ
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะใช้สทิ ธิซอหุ
ื น้ สามัญจํานวนดังกล่าว หรือในจํานวนทีท่านจัดสรรให้และจะไม่ยกเลิกการใช้สทิ ธิซอหุ
ื น้ สามัญนี แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งแบบฟอร์มแสดงความจํานงการใช้สทิ ธิที
จะซือหุ้นสามัญทีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยพร้อม เงินโอน / เช็ค / ดร๊าฟ / แคชเชียร์เช็ค มาถึงบริษทั ภายในกําหนดระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิหรือ เงินโอน / เช็ค / ดร๊าฟ /
แคชเชียร์เช็ค ไม่ผา่ นการชําระเงินจากธนาคารให้ถอื ว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะซือหุน้
ลงชือ................................................................................................................ผูจ้ องซือหุน้ สามัญ
(......................................................................................................................)
หลักฐานการรับฝากการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุน้ สามัญของบริษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) ครังที 1 (PHOL-W1) (ผูท้ จะใช้
ี สทิ ธิซอหุ
ื น้ โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้วย)
เลขทีใบจอง______________________________________
บริษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) ได้รบั เงินจาก (ชือตามใบแจ้งความจํานง)..................................................................................................................................................................................................
เพือจองซือหุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) ครังที P จํานวนหุน้ สามัญทีได้จากการขอใช้สทิ ธิ....................................................................หุ้น ในราคาหุน้ ละ Q.RR บาท
รวมเป็ นเงิน...................................................................บาท โดยชําระเป็ น
เงินโอน
แคชเชียร์เช็ค
ดร๊าฟท์
เช็คบุคคล
เลขทีเช็ค / ดร๊าฟท์................................................................. วันที....................................................... ธนาคาร............................................................ สาขา...................................................................
เจ้าหน้าทีผูร้ บั มอบอํานาจ .........................................................................................
วันที..........................................................................................

บริ ษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน)
เอกสารประกอบการแจ้งความจํานงการใช้สทิ ธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นหุน้ สามัญ (การใช้สทิ ธิครังสุดท้าย)
1. ต้นฉบับใบสําคัญแสดงสิทธิ PHOL-W1 / ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
(บริษทั ฯ จะส่งรายละเอียดการใช้สทิ ธิครังสุดท้ายให้แก่ผถู้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิตามรายชือทีปรากฏ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน ทางไปรษณีย)์
2. แบบฟอร์มแสดงความจํานงการใช้สทิ ธิทจะซื
ี อหุน้ สามัญ ของ บริษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) สามารถดาวน์โหลดได้ทเว็
ี ปไซต์
http://www.pdgth.com/ir_index.php)
3. เอกสารประกอบการใช้สทิ ธิ
3.1 บุคคลธรรมดา
• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้อง
3.2 บุคคลต่างด้าว
• สําเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้อง
3.3 นิตบิ ุคคล
• สําเนาหนังสือรับรองของนิตบิ คุ คลผูข้ อใช้สทิ ธิ พร้อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อี าํ นาจลงนาม
และประทับตราสําคัญบริษทั (ถ้ามี)
• สําเนาบัตรประชาชนของผูม้ อี าํ นาจลงนามกระทําการแทนนิตบิ คุ คล หรือผูร้ บั มอบอํานาจและผูม้ อบอํานาจ
• หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี)
3.4 เอกสารการชําระเงิน/หลักฐานการชําระเงิน
1. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากชือ “บัญชีจองซือหุน้ เพิมทุน บมจ.ผลธัญญะ” เลขทีบัญชี 0158394499 ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาคลอง 6 ธัญบุรี โดยแนบหลักฐานการโอนเงิน
2. ชําระโดย เช็ค ดร๊าฟท์ ตั €วแลกเงินธนาคาร หรือคําสังจ่ายเงินธนาคารทีสามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร ภายใน
วันใช้สทิ ธิแต่ละครัง โดยขีดคร่อมสังจ่าย “บัญชีจองซือหุ้นเพิ มทุน บมจ.ผลธัญญะ” และต้องเรียกเก็บเงินเต็มจํานวนภายใน
วันที 31 ตุลาคม 2561 เวลา 15.30น.
4. กําหนดการใช้สทิ ธิแปลงสภาพ ครังที 4 (การใช้สทิ ธิครังสุดท้าย)
1. วันทีแสดงความจํานงการใช้สทิ ธิ คือ วันที 8 ตุลาคม 2561 ถึง วันที 30 ตุลาคม 2561 ตังแต่เวลา 9.00น. ถึง 16.00น.
(ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
2. วันทีใช้สทิ ธิแปลงสภาพครังที 4 คือ วันที 31 ตุลาคม 2561
3. วันสินสุดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ คือ วันที 31 ตุลาคม 2561
4. วันทีขึนเครืองหมาย SP ตังแต่วนั ที 28 กันยายน 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561
5. สถานทีติดต่อในการใช้สทิ ธิ และขอรับใบแจ้งความจํานงการใช้สทิ ธิ
เลขานุการบริษทั
บริษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน)
เลขที P/PP หมู่ Q ถ.ลําลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี PVPvR
โทรศัพท์: R-V‚ƒP-RPPP โทรสาร: R-V‚ƒP-RPRR-Q
บุคคลทีติดต่อ: 1. นางสาวเสาวภา ชูรจุ พิ ร ต่อ 151
2. นางสาวศิรพิ ร อ่อนดี ต่อ 206

ผูฝ้ ากเลขที
Participant No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029
030

ผูฝ้ ากเลขที
Participant No.
236
242

ชือบริษทั
Company Name
บริษทั หลักทรัพย์ทสิ โก้ จํากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED

BROKER
ผูฝ้ ากเลขที
Participant No.
032

บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD
บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

034

บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.
บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์รลิ ลินช์ (ประเทศไทย) จํากัด
MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED

050

บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริษทั หลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จํากัด
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนิตี จํากัด
TRINITY SECURITIES CO.,LTD.
บริษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด
SCB SECURITIES CO.,LTD.

211

บริษทั หลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.

247

ชือบริษทั
Company Name
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ซิตคอร์
ี ป (ประเทศไทย) จํากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)

038
048

051
052
200

213
221
224
225
229
230
244

248
924

SUB-BROKER
ผูฝ้ ากเลขที
Participant No.
243
245

ชือบริษทั
Company Name
บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
บริษทั หลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากัด
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย) จํากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.
บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์ชนั พาร์ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.
บริษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษทั หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จํากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมโิ ก้ จํากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ชือบริษทั
Company Name
บริษทั หลักทรัพย์ เพือธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ผูฝ้ ากเลขที
Participant No.
301
302
303
304
305
308
312
316

320

328

ชือบริษทั
Company Name
ธนาคารซิตแบงก์
ี
เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) - ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้ แบงกิง คอร์ปอเรชัน จํากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC
COMPANY LIMITED
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพือรับฝากทรัพย์สนิ
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH CUSTODY SERVICES
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
ผูฝ้ ากเลขที
Participant No.
329
330
334
336
337
339
340
343

ชือบริษทั
Company Name
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชัน จํากัด (เพือตราสารหนี)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
บริษทั หลักทรัพย์ เพือธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดียน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) (เพือรับฝากทรัพย์สนิ )
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพือค้าตราสารหนี)
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED

345

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

425

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (เพือลูกค้า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

