บริษทั ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน จํากัด (มหาชน)

ใบแจ้งความจํานงการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุน้ สามัญ
TICON-W
วันทียืนความจํานงการใช้สทิ ธิ
ทะเบียนผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิเลขที

เรียน

บริษทั ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล)
วัน/เดือน/ปี เกิด
บ้านเลขทีปัจจุบนั
ตรอก/ซอย
ถนน
แขวง/ตําบล
เขต/อําเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
โทรศัพท์
สัญชาติ
อาชีพ
เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี
ประเภทการเสียภาษี หักภาษี
ไม่หกั ภาษี
โปรดระบุประเภทผูจ้ องซือหุน้
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
บัตรประจําตัวเลขที
บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง
นิติบุคคลสัญชาติไทย
เลขทะเบียนบริษทั
นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว
เลขทะเบียนบริษทั
ในฐานะผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุน้ สามัญของบริษทั ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะใช้สทิ ธิในการจองซือหุน้ สามัญของบริษทั ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน จํากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดต่อไปนี
1. จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิทขอใช้
ี สทิ ธิ
หน่วย
2. จํานวนหุน้ สามัญทีได้จากการขอใช้สทิ ธิ
หุน้
3. รวมเป็ นเงินทีต้องชําระในการจองซือหุน้ สามัญ
บาท (ตัวอักษร
บาท)
4. ข้าพเจ้าได้ชําระเงินค่าจองซือหุน้ สามัญดังกล่าว โดย
เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค, ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคําสังจ่ายเงินธนาคารทีสามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร และขีดคร่อมเฉพาะสังจ่าย “บัญชีจองซือหุน้ สามัญเพิมทุนบริษัท
ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน จํากัด (มหาชน)”
เช็คเลขที
วันที
ธนาคาร
สาขา
เงินสด/ เงินฝาก ผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสาทร เลขที 142-0-71813-0 ชือบัญชี “บัญชีจองซือหุน้ สามัญเพิมทุนบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล
คอนเน็คชัน จํากัด (มหาชน)” โดยได้ส่งต้นฉบับเอกสารการฝากเงินดังกล่าวให้แก่บริษทั มาพร้อมกับใบแจ้งความจํานงการใช้สทิ ธิในครังนี
5. ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุน้ สามัญ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และขอรับทอนใบสําคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ดังนี
เลขทีใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ทีส่งมอบ
จํานวน
หน่วย
จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิทขอรั
ี บทอน (ถ้ามี)
หน่วย
วิธีการรับใบสําคัญแสดงสิทธิส่วนทีขอรับทอน (ถ้ามี)
ให้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิส่วนทีขอรับทอนนันไว้ในชือ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผูฝ้ าก” และดําเนินการให้บริษทั
.สมาชิกผูฝ้ ากเลขที
(ตามทีระบุไว้ดา้ นหลังฟอร์มแสดงความจํานงการใช้สทิ ธิทจะซื
ี อหุน้ สามัญนี) นําใบสําคัญแสดงสิทธิเข้าฝากไว้กบั บริษ ทั ศูนย์รบั ฝาก
.หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือเข้าบัญชีซอขายหุ
ื
น้ เลขที
ซึงข้าพเจ้ามีอยู่กบั บริษทั นัน
ให้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิส่วนทีขอรับทอนไว้ในชือของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าตกลงให้ดาํ เนินการวิธีใดวิธีหนึงต่อไปนี
มารับด้วยตนเองทีสํานักงานใหญ่ของบริษทั ฯ
มอบอํานาจให้ผอู ้ นมารั
ื บทีสํานักงานใหญ่ของบริษทั ฯ โดยได้ยนใบมอบอํ
ื
านาจมาพร้อมกับใบแจ้งความจํานงการใช้สทิ ธิในครังนี
ให้บริษทั ฯ ส่งใบสําคัญแสดงสิทธิส่วนทียังไม่ได้ใช้สทิ ธิให้แก่ขา้ พเจ้า ตามชือ ทีอยู่ทระบุ
ี ไว้ขา้ งต้นทางไปรษณียล์ งทะเบียน ภายใน 15 วันทําการนับจากวันทีใช้สทิ ธิจองซือหุน้
6. หากข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาํ เนินการดังต่อไปนี (ผูจ้ องซือหุน้ เลือกข้อใดข้อหนึง)
ให้ออกใบหุน้ สามัญตามจํานวนทีได้รบั จัดสรรนันไว้ในชือ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผูฝ้ าก” และดําเนินการให้บริษทั
สมาชิกผูฝ้ ากเลขที
(ตามทีระบุไว้ดา้ นหลังฟอร์มแสดงความจํานงการใช้สิทธิทีจะซือหุน้ สามัญนี ) นําหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริษ ทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด เพือเข้าบัญชีซอขายหุ
ื
น้ เลขที
ซึงข้าพเจ้ามีอยู่กบั บริษทั นัน
ให้ออกใบหุน้ สามัญตามจํานวนทีได้รบั จัดสรรไว้ในชือของผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษทั โดยบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด จะส่งมอบใบหุน้ สามัญตามจํานวนทีได้ใช้สทิ ธิ
ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามชือ ทีอยู่ทระบุ
ี ไว้ในใบแจ้งความจํานงการใช้สทิ ธิซอหุ
ื น้ สามัญภายใน 15 วันทําการ นับจากวันกําหนดการใช้สทิ ธิจองซือหุน้
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะรับซือหุน้ สามัญจํานวนดังกล่าว หรือในจํานวนทีท่านจัดสรรให้ และจะไม่ยกเลิกการใช้สทิ ธิซือหุน้ สามัญนี แต่ หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิทีได้กรอก
รายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อย พร้อมชําระเงินค่าจองซือหุน้ ให้ถงึ บริษทั ภายในกําหนดระยะเวลาแจ้งความจํานงการใช้สทิ ธิ หรือ เช็ค/ดร๊าฟท์/ตัวแลกเงินธนาคาร ทีได้สงจ่
ั ายไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถือว่า
ข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สทิ ธิการจองซือหุน้
ลงชือ

ผูข้ อใช้สทิ ธิ
(

ใบรับแจ้งความจํานงการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุน้ สามัญ (ผูใ้ ช้สทิ ธิโปรดกรอก)
บริษทั ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน จํากัด (มหาชน) ได้รบั เงินจาก (ชือตามใบแจ้งความจํานงฯ)
ขอใช้สทิ ธิซอหุ
ื น้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษทั ฯ โดยได้ส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิจะซือหุน้ จํานวน
หน่วย และจํานวนใช้สทิ ธิเป็ น
รวมเป็ นเงิน
บาท จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทขอรั
ี บทอน
ชําระโดย
เงินสด /เงินฝาก ผ่านบัญชีออมทรัพย์ สังจ่าย “บัญชีจองซือหุน้ สามัญเพิมทุนบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน จํากัด (มหาชน)”
เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค, ตัวแลกเงินธนาคาร เช็คเลขที
วันที
ธนาคาร
เจ้าหน้าทีผูร้ บั มอบอํานาจ

)

หน่วย
หน่วย
สาขา

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

ชือบริษัท
Company Name
บริษทั หลักทรัพย์ทิสโก้ จํากัด
บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั หลักทรัพย์ซกิ โก้ จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์รลิ ลินช์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ สินเอเซีย จํากัด
บริษทั หลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์เกียรตินาคิน จํากัด
บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนิตี จํากัด
บริษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด
บริษทั หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ผูฝ้ ากเลขที
Participant No.
029
030
032
034
048
200
211
224
225
229
230
244
247
248
924

ชือบริษัท
Company Name
บริษทั หลักทรัพย์กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด
บริษทั หลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมโิ ก้ จํากัด
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

SUB BROKER
ผูฝ้ ากเลขที
ชือบริษัท
Participant No.
Company Name
236
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
242
บริษทั หลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด

ผูฝ้ ากเลขที
ชือบริษัท
Participant No.
Company Name
243
บริษทั หลักทรัพย์ เพือธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน)
245
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

CUSTODIAN
ผูฝ้ ากเลขที
Participant No.
301
302
303
304
305
308
311
312
316
320
324
326
328
329

ชือบริษัท
Company Name
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) - ผู ้รับฝากทรัพย์สิน
ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้ แบงกิง คอร์ปอเรชัน จํากัด
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร เครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรทแอนด์อนิ เวสเมนท์แบงก์
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพือรับฝากทรัพย์สิน
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร เดอะรอยัลแบงก์ออ๊ ฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ผูฝ้ ากเลขที
Participant No.
330
334
336
337
339
340
341
343
345
410

ชือบริษัท
Company Name
ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชัน จํากัด (เพือตราสารหนี)
บริษทั หลักทรัพย์ เพือธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดียน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) (เพือรับฝากทรัพย์สิน)
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพือค้าตราสารหนี)
บริษทั เงินทุน สินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) - เพือบริหารเงิน

SUBSCRIPTION FORM FOR WARRANTS EXERCISE FOR ORDINARY SHARES
TICON-W
TICON Industrial Connection Public Company Limited

Date to notify the intention to exercise
Warrant holder registration No.

ATTN :

TICON Industrial Connection Public Company Limited
I (Mr., Mrs., Miss, Juristic Person)

Date of Birth

Current Address No.

Soi

Road

Sub-District

District

Province

Postal Code

Telephone

Nationality

Occupation

Tax ID. No.

Type of Tax Planning

Tax to be deducted

Tax not to be deducted

Please specify type of subscribers
Thai Individual

Identification No.

Alien Individual

Alien Card/Passport No.

Thai Juristic Entity

Company Registration No.

Alien Juristic Entity

Company Registration No.

Being the warrant holder of TICON Industrial Connection Public Company Limited
I hereby intend to exercise the right to purchase the ordinary shares of TICON Industrial Connection Public Company Limited
1.

Number of the warrants to be exercised

Units

2.

Number of the ordinary shares to be received from the exercise of the warrants

Shares

3.

Total payment of

4.

I herewith submit the payment of the ordinary shares that could be cashed in Bangkok only : by

Baht (Words

Baht)

Cheque, Draft, Cashier cheque, Bill of Exchange or bank payment order that can be cashed in the Bangkok Metropolitan area payable to “TICON Industrial Connection
Public Company Limited for Shares Subscription”, crossed account payee only.
Cheque No.

Date

Bank

Branch

Cash/ Cash Deposits to saving account named “TICON Industrial Connection Public Company Limited for Shares Subscription” of Bangkok Bank Public Co., Ltd.,
Sathorn Branch, Account No. 142-0-71813-0. I herewith submit the original pay-in slip together with this subscription form.
5.

I have delivered the warrant certificate or Slip certificate and I will receive the part of warrants which are not exercised (if any).
Warrant Certificate or Slip Certificate No.

Number of Warrants

Units

Number of the warrants not to be exercised (if any)

Units

Method of receiving the warrants which are not exercised (if any)
Issue the warrant certificate in the name of “ Thailand Securities Depository Co., Ltd. for Depositors ” and assign
TSD. member No.

(see the list appeared on the reverse side of this

subscription form), to deposit the said warrants with Thailand Securities Depository Co., Ltd. for my securities trading account number
maintained with that TSD member.
Issue the warrant certificate in my name, I agree to have either one of the following executed
Receiving the said warrant by myself at TICON’s head office
Authorising proxy to receive the said certificate at TICON’s head office. I herewith attach proxy together with the subscription form.
I hereby agree to assign the company to deliver the said certificate to me at the above address by registered post within 15 business days after the exercise date.
6.

If I am allotted the said ordinary shares, I agree to have either one of the following executed (Subscriber to choose only one box)
Issue the certificate for the allotted ordinary shares in the name of “ Thailand Securities Depository Co., Ltd. for Depositors ” and assign
TSD. member No.

(see the list appeared on the reverse side of this

subscription form), to deposit the said shares with Thailand Securities Depository Co., Ltd. for my securities trading account number
maintained with that TSD member.
Issue the ordinary share certificates in my name for the allotted amount of ordinary share. I hereby agree to assign the company, by the Thailand Securities Depository
Co., Ltd., to deliver the ordinary shares certificates to me at the above address by registered post within 15 business days after the exercise date.
I hereby undertake to buy the said ordinary shares or in the number allotted by the company and shall not revoke this subscription. If I do not return this duty completed subscription
form with payment (cheque/ draft/ bill of exchange/ cash) or the cheque/ draft/ bill of exchange has not been honored within the subscription period. I shall be deemed to have not
exercised the warrants.
Signed

(Subscriber)

(

)

SUBSCRIPTION RECEIPT ( Subscriber to fill )
TICON Industrial Connection Public Company Limited received payment from (subscriber’s name)
A subscription to exercise the warrants by delivering warrant certificate in the number of
in the number of
Number of the exercised warrants
Paid by

units which are intended to be exercised

units, with total payment of

Baht
units

Cash/ Cash Deposits to saving account named “TICON Industrial Connection Public Company Limited for Shares Subscription”
Cheque , Draft, Cashier cheque, Bill of Exchange Cheque No.

Date

Bank
Authorized officer

Branch

BROKER
ผูฝ้ ากเลขที
Participant No.
002
003
004
005
006

ชือบริษัท
Company Name
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD
SICCO SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ผูฝ้ ากเลขที
Participant No.
030
032
034
048
200

007
008
010
011
013
014
015
016
019

CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
MERRILLI LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
ASIA CREDIT SECURITIES COMPANY LIMITED
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
KIATNAKIN SECURITIES CO.,LTD.

211
224
225
229
230
244
247
248
924

022
023
026
027
029

TRINITY SECURITIES CO.,LTD.
SCB SECURITIES CO.,LTD.
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ชือบริษัท
Company Name
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC
COMPANY LIMITED
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
TMB MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY
LIMITED

SUB BROKER
ผูฝ้ ากเลขที
ชือบริษัท
Participant No.
Company Name
236
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
242
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)

ผูฝ้ ากเลขที
ชือบริษัท
Participant No.
Company Name
243
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
245
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
ผูฝ้ ากเลขที
ชือบริษัท
Participant No.
Company Name
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
301
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.
302

ผูฝ้ ากเลขที
ชือบริษัท
Participant No.
Company Name
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
329
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.330

303

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY

334

304
305
308
311
312
316

336
337
339
340
341
343
345

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

324

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD.BKK.
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC
COMPANY LIMITED
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH CUSTODY SERVICES
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED

BOND
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED CUSTODIAN
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
THE SIAM INDUSTRIAL CREDIT PUBLIC CO.,LTD.
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED

410

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED FOR
TREASURY

326
328

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

320

