เลขทีใ่ บจอง.....................................................................

้ หุน
ิ ธิทจ
แบบแสดงความจานงการใช้สท
ี่ ะซือ
้ สาม ัญของบริษ ัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาก ัด (มหาชน) ครงที
ั้ ่ 1 หรือ “JKN-W1”
กำหนดกำรใช ้สิทธิครัง้ ที่ 2 ระหว่ำงเวลำ 9.00 – 16.00 น. ของวันศุกร์ท ี่ 7 และวันจันทร์ท ี่ 10 – วันพฤหัสบดีท ี่ 13 มิถน
ุ ำยน 2562
วันทีย
่ น
ื่ ควำมจำนงกำรใช ้สิทธิ

เรียน คณะกรรมกำร บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)

ข ้ำพเจ ้ำ

นำย

นำง

นำงสำว

7 มิถุนำยน 2562
10 มิถุนำยน 2562
11 มิถุนำยน 2562
12 มิถน
ุ ำยน 2562
13 มิถน
ุ ำยน 2562

นิตบ
ิ ค
ุ คล ..........................................................................................................................................อยูบ
่ ้ำนเลขที.่ ..........................หมูท
่ .ี่ ..........................

ตรอก/ซอย........................................ถนน.....................................................แขวง/ตำบล...................................................เขต/อำเภอ..............................................จังหวัด...........................................
รหัสไปรษณีย.์ .................... โทรศัพท์........................................เพศ............................สัญชำติ.............................อำชีพ.............................................เลขประจำตัวผู ้เสียภำษี...............................................
้
โปรดระบุประภทผู ้จองซือ
บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย เลขบัตรประชำชนเลขที่ ..................................................................................

นิตบ
ิ ค
ุ คลสัญชำติไทย เลขทะเบียนบริษัท ...........................................................................

บุคคลธรรมดำสัญชำติตำ่ งด ้ำว ใบต่ำงด ้ำว/หนั งสือเดินทำง/เลขบัตรประจำตัวเลขที.่ ...........................................................

นิตบ
ิ ค
ุ คลสัญชำติตำ่ งด ้ำว เลขทะเบียนบริษัท ....................................................

้ หุ ้นสำมัญของ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 1 (JKN-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)
ในฐำนะผู ้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
ข ้ำพเจ ้ำมีควำมประสงค์ทจ
ี่ ะใช ้สิทธิในกำรจองซือหุ ้นสำมัญของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหำชน) ตำมรำยละเอียดต่อไปนี้
จานวนหน่วยของใบสาค ัญแสดงสิทธิ
ิ ธิ
ทีข
่ อใช้สท
(หน่วย)

ิ ธิ
อ ัตราการใช้สท
(วอแรนท์ : หุน
้ )

้
รวมเป็นเงินทีต
่ อ
้ งชาระในการจองซือ
หุน
้ สาม ัญ
(บาท)

ิ ธิ
ราคาใช้สท
้ หุน
ซือ
้ สาม ัญ
(บาท/หุน
้ )

จานวนหุน
้ สาม ัญทีไ่ ด้จากการ
ิ ธิ
ขอใช้สท
(หุน
้ )

1:1

15.00

้ หุ ้นสำมัญดังกล่ำวโดย
ข ้ำพเจ ้ำได ้ชำระเงินค่ำจองซือ
ื่ “บัญชีจองซือ
้ หุ ้นสำมัญเพิม
เงินโอนเข ้ำบัญชีชอ
่ ทุน บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหำชน)” ธนำคำรกรุงไทย สำขำเซ็นทรัล ปิ่ นเกล ้ำ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 031-0-74524-1
เช็คบุคคล

แคชเชียร์เช็ค

ดร๊ำฟท์

เลขทีเ่ ช็ค ............................................ ลงวันที่ ................................ ธนำคำร.............................................................สำขำ.....................................

้ หุ ้นสำมัญเพิม
สัง่ จ่ำย “บัญชีจองซือ
่ ทุน บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหำชน)”
้ หุ ้นเป็ น เช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ำฟท์ จะต ้องสำมำรถเรียกเก็บเงินได ้จำกสำนั กหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหำนคร ภำยในวันที่ 12 มิถน
(ในกรณีทช
ี่ ำระค่ำจองซือ
ุ ำยน 2562)
ื้ หุ ้นสำมัญได ้ระหว่ำงวันที่ 7 มิถน
***ผู ้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถชำระเงินค่ำกำรใช ้สิทธิซอ
ุ ำยน และ 10 – 13 มิถน
ุ ำยน 2562 ระหว่ำงเวลำ 9.00 – 16.00 น. ทัง้ นี้ บริษัทขอสงวนสิทธิทจ
ี่ ะงด
้ หุ ้นสำมัญด ้วยวิธก
รับชำระเงินค่ำจองซือ
ี ำรอืน
่ นอกเหนือจำกทีก
่ ำหนดไว ้นี้ รวมถึงกำรจัดสรรหุ ้นตำมจำนวนเงินทีไ่ ด ้รับสุทธิเท่ำนัน
้ และผู ้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะเป็ นผู ้รับภำระค่ำใช ้จ่ำย และ/หรือ
ื้ หุ ้นสำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ***
ค่ำธรรมเนียมทีเ่ กิดขึน
้ จำกกำรโอนเงิน ค่ำอำกรแสตมป์ ทีเ่ กิดขึน
้ หรือภำษีอน
ื่ ใด (ถ ้ำมี) ตำมบทบัญญัต แ
ิ ห่งประมวลรัษฎำกร หรือข ้อบังคับหรือกฎหมำยต่ำง ๆ ทีใ่ ช ้บังคับในกำรใช ้สิทธิซอ
้ หุ ้นสำมัญ / ใบสำคัญแสดงสิทธิ และขอรับทอนใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ ้ำมี) ดังนี้
ข ้ำพเจ ้ำได ้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
ส่งมอบใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเลขที่ ..................................................................................จำนวน .................................................................................หน่วย
ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน ..................................................................................ใบ ตำมรำยละเอียด ดังนี้
เลขทีใ่ บสำคัญแสดงสิทธิ ..................................................................................จำนวน..................................................................................หน่วย
เลขทีใ่ บสำคัญแสดงสิทธิ ..................................................................................จำนวน..................................................................................หน่วย
รวมจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิทส
ี่ ง่ มอบ .....................................................................................................................................................หน่วย
จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธทีข
่ อรับทอน (ถ ้ำมี) .....................................................................................................................................หน่วย
วิธก
ี ำรรับใบสำคัญแสดงสิทธิสว่ นทีข
่ อรับทอน (ถ ้ำมี)
่ “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพือ
ให ้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิสว่ นทีข
่ อรับทอนนั น
้ ไว ้ในชือ
่ ผู ้ฝำก” และดำเนินกำรให ้บริษัท .........................................................................................จ ำกัด
ื้ ขำยหุ ้นเลขที.่ ..........................................................ซึง่ ข ้ำพเจ ้ำมีอยูก
ผู ้ฝำกเลขที.่ ..............................นำใบสำคัญแสดงสิทธินัน
้ เข ้ำฝำกไว ้กับ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพือ
่ บัญชีซอ
่ ับบริษัทนั น
้
่ “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ” และนำใบสำคัญแสดงสิทธินัน
ให ้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิสว่ นทีข
่ อรับทอนนั น
้ ไว ้ในชือ
้ เข ้ำฝำกไว ้กับ บริษัท ศูนย์รับ ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยนำเข ้ำ
บัญชีของบริษัทผู ้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 เพือ
่ ข ้ำพเจ ้ำ (กำรขอถอนเป็ นใบสำคัญแสดงสิทธิสว่ นทีข
่ อรับ ทอนในภำยหลัง ผู ้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต ้องเสียค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำทีบ
่ ริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด กำหนด)
่ ของข ้ำพเจ ้ำ และส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิมำให ้ข ้ำพเจ ้ำ ภำยใน 15 วันทำกำร นับจำกวันทีใ่ ช ้สิทธิซอ
ื้ หุ ้น ตำมทีอ
ให ้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิสว่ นทีข
่ อรับทอนนั น
้ ไว ้ในชือ
่ ยูท
่ รี่ ะบุตำมสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ ้นซึง่ ข ้ำพเจ ้ำตกลงว่ำ
้ ขำยได ้ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข ้ำพเจ ้ำอำจได ้รับใบสำคัญแสดงสิทธิหลังจำกทีต
่ ลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญำตให ้ทำกำรซือ
หำกข ้ำพเจ ้ำได ้รับกำรจัดสรรหลักทรัพย์ดังกล่ำวแล ้ว ข ้ำพเจ ้ำตกลงให ้ดำเนินกำรดังต่อไปนี้: (โปรดเลือกวิธใี ดวิธห
ี นึง่ เท่านน)
ั้
่ “บริษั ท ศูน ย์รั บ ฝำกหลักทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ ำกั ด เพื่อ ผู ้ฝำก” และด ำเนินกำรให ้บริษั ท .........................................................................................จำกัด
ให ้ออกหุ ้นสำมัญ ทีไ่ ด ้รั บจั ดสรรนั ้น ไว ้ในชือ
ื้ ขำยหุ ้นเลขที.่ ..........................................................ซึง่ ข ้ำพเจ ้ำมีอยูก
ผู ้ฝำกเลขที.่ ..............................นำหุ ้นนั น
้ เข ้ำฝำกไว ้กับ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพือ
่ บัญชีซอ
่ ับบริษัทนั น
้
่ “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ” และนำหุ ้นนั น
ให ้ออกหุ ้นสำมัญทีไ่ ด ้รับจัดสรรนั น
้ ไว ้ในชือ
้ เข ้ำฝำกไว ้กับ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยนำเข ้ำบัญชีของบริษัทผู ้ออกหลักทรัพย์
สมำชิกเลขที่ 600 เพือ
่ ข ้ำพเจ ้ำ
่ ข ้ำพเจ ้ำ และส่งมอบใบหุ ้นมำให ้ข ้ำพเจ ้ำ ภำยใน 15 วันทำกำร นั บจำกวันครบกำหนดกำรใช ้สิทธิ ตำมทีอ
ให ้ออกหุ ้นสำมัญทีไ่ ด ้รับจัดสรรนั น
้ ไว ้ในชือ
่ ยูท
่ รี่ ะบุตำมสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ ้นซึง่ ข ้ำพเจ ้ำตกลงว่ำ ข ้ำพเจ ้ำอำจได ้รับใบ
้ ขำยได ้ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หุ ้นหลังจำกทีต
่ ลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหลักทรัพย์ของบริษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญำตให ้ทำกำรซือ
้ หุ ้นสำมัญจำนวนดังกล่ำว และจะไม่ยกเลิกรำยกำรทีไ่ ด ้แสดงไว ้ข ้ำงต ้นนี้ แต่ห ำกข ้ำพเจ ้ำไม่สง่ แบบแสดงควำมจำนงกำรใช ้สิทธิทจ
้ หุ ้นสำมัญของบริษัททีไ่ ด ้กรอกรำยละเอียดครบถ ้วน
ข ้ำพเจ ้ำขอรับรองและตกลงว่ำจะซือ
ี่ ะซือ
เรียบร ้อยพร ้อมใบนำฝำกชำระค่ำสินค ้ำและบริกำร (Bill Payment Pay-in Slip) ซึง่ เป็ นเอกสำรประกอบกำรโอนเงินสด/เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตั๋วแลกเงินธนำคำร/ดร๊ำฟท์ มำถึงตัวแทนรับแจ ้งควำมจำนงในกำรใช ้สิทธิภำยในกำหนด
้ หุ ้น
ระยะเวลำกำรแจ ้งควำมจำนงในกำรใช ้สิทธิ หรือเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตั๋วแลกเงินธนำคำร/ดร๊ำฟท์ ไม่ผ่ำนกำรเรียกเก็บเงินจำกธนำคำรให ้ถือว่ำข ้ำพเจ ้ำแสดงเจตนำไม่ป ระสงค์ใช ้สิทธิกำรจองซือ

........................................................................................................ ผู ้แสดงควำมจำนงในกำรใช ้สิทธิ
........................................................................................................... )

่
X ลงชือ
(

ิ ธิของ JKN-W1 (ผูถ
้ ว้ ยต ัวบรรจงให้ครบถ้วนช ัดเจน)
หล ักฐานการร ับแบบฟอร์มใบแจ้งความจานงการใช้สท
้ อ
ื ใบสาค ัญแสดงสิทธิโปรดกรอกข้อความในส่วนนีด
วันทีร่ ับใบจอง....................................................

เลขทีใ่ บจอง..............................................................

บริษ ัท เจเคเอ็ น โกลบอล มีเดีย จาก ัด (มหาชน)
้ หุ ้นสำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท
ได ้รับเงินจำก (นำย/นำง/นำงสำว/นิตบ
ิ ค
ุ คล) ....................................................................................................................................เพือ
่ จองซือ
จานวนหน่วยของใบสาค ัญแสดงสิทธิ
ิ ธิ
ทีข
่ อใช้สท
(หน่วย)

ิ ธิ
อ ัตราการใช้สท
(วอแรนท์ : หุน
้ )

ิ ธิ
ราคาใช้สท
้ หุน
ซือ
้ สาม ัญ
(บาท/หุน
้ )

จานวนหุน
้ สาม ัญทีไ่ ด้จากการ
ิ ธิ
ขอใช้สท
(หุน
้ )

1:1
โดยชำระเป็ น

เงินโอน

เช็คบุคคล

แคชเชียร์เช็ค

้
รวมเป็นเงินทีต
่ อ
้ งชาระในการจองซือ
หุน
้ สาม ัญ
(บาท)

15.00

ดร๊ำฟท์ เลขทีเ่ ช็ค ...........................................ลงวันที.่ ...........................ธนำคำร............................................สำขำ.........................................

หากข้าพเจ้าได้ร ับการจ ัดสรรหุน
้ สาม ัญด ังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการด ังต่อไปนี้ (เลือกข้อใดข้อหนึง่ )
่ “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพือ
ื้ ขำยหุ ้นเลขที.่ .................................................
ให ้ออกหุ ้นสำมัญทีไ่ ด ้รับจัดสรรนั น
้ ไว ้ในชือ
่ ผู ้ฝำก” เลขทีส
่ มำชิกผู ้ฝำกเลขที.่ .................................บัญชีซอ
่ “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ” โดยนำเข ้ำบัญชีของบริษัทผู ้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 เพือ
ให ้ออกหุ ้นสำมัญทีไ่ ด ้รับจัดสรรนั น
้ ไว ้ในชือ
่ ข ้ำพเจ ้ำ
่ ข ้ำพเจ ้ำ และส่งมอบใบหุ ้นมำให ้ข ้ำพเจ ้ำ ภำยใน 15 วันทำกำร นั บจำกวันครบกำหนดกำรใช ้สิทธิ
ให ้ออกหุ ้นสำมัญทีไ่ ด ้รับจัดสรรนั น
้ ไว ้ในชือ
เจ้าหน้าทีผ
่ ร
ู ้ ับมอบอานาจ ........................................................................

(......................................................................)

BROKER
่ บริษ ัท
ชือ

ผูฝ
้ ากเลขที่

ผูฝ
้ ากเลขที่

่ บริษ ัท
ชือ

002

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก ้ จำกัด

032

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบ ี (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

003

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

034

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

004

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

038

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซ ี จำกัด (มหำชน)

005

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ ้ำส์ จำกัด (มหำชน)

048

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ำ จำกัด (มหำชน)

006

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน)

050

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด

007

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

051

บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด

008

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

052

บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด

010

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์รล
ิ ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด

200

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

011

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน)

211

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย) จำกัด

013

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

213

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด

014

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)

221

ั่ พำร์ทเนอร์ จำกัด (มหำชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชน

015

บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด

224

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)

016

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชำต จำกัด (มหำชน)

225

บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด

019

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต ้ำ (ประเทศไทย) จำกัด

229

บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด

022

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนต
ี ี้ จำกัด

230

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

023

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพำณิชย์ จำกัด

244

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด

247

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด

026

(มหำชน)

027

บริษัทหลักทรัพย์ อำร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

248

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมโิ ก ้ จำกัด

029

บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหำชน)

924

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน)

030

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
SUB BROKER

236

ธนำคำร ทิสโก ้ จำกัด (มหำชน)

243

บริษัทหลักทรัพย์ เพือ
่ ธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหำชน)

242

บริษัทหลักทรัพย์ ซิตค
ี้ อร์ป (ประเทศไทย) จำกัด

245

ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน)

CUSTODIAN
301

ธนำคำรซิตแ
ี้ บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)

329

ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)

302

ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)

330

ธนำคำรฮ่องกงและเซียงไฮ ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชันจำกัด (เพือ
่ ตรำสำรหนี)้

303

ิ )
ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) (ผู ้รับฝำกทรัพย์สน

334

บริษัทหลักทรัพย์ เพือ
่ ธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหำชน) (คัสโตเดีย
้ น)

304

ธนำคำรฮ่องกงและเซียงไฮ ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน จำกัด

336

ธนำคำรเกียรตินำคิน จำกัด (มหำชน)

305

ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)

337

ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)

308

ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)

339

ิ )
ธนำคำร ทิสโก ้ จำกัด (มหำชน) (เพือ
่ รับฝำกทรัพย์สน

312

ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)

340

ธนำคำร เจพีมอร์แกน เชส (เพือ
่ ค ้ำตรำสำรหนี)้

316

ธนำคำรไอซีบซ
ี ี (ไทย) จำกัด (มหำชน)

343

ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)

320

ธนำคำรดอยซ์แบงก์ เอจี สำขำกรุงเทพฯ
ิ )
(เพือ
่ รับฝำกทรัพย์สน

345

ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน)

328

ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)

425

ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) (เพือ
่ ลูกค ้ำ)

