เลขที่ / No...........................
ใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)
FORM OF NOTICE OF INTENTION TO EXERCISE WARRANTS TO PURCHAES ORDINARY SHARES OF RAIMON LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
วันที่ยื่นความจานงการใช้ สทิ ธิ / Date to notify the intention to exercise ...................................................
ทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเลขที่/ Warrant holder registration No. ..................................................
เรี ยน คณะกรรมการบริ ษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)
To
The Board of Directors of RAIMON LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
ข้ าพเจ้ า (นาย, นาง, นางสาว, บริ ษัท) / I/We (Mr., Mrs., Miss, Juristic person)……………….………………............………….นามสกุล / Surname…………..…………….…………………..……………..............
บ้ านเลขที่ปัจจุบนั /Address No. ……………………….……………. ตรอก / ซอย / Soi ..........................................................................................ถนน / Road…………………………….…….…...………………..
แขวง / ตาบล / Sub-District……………………..………………………เขต / อาเภอ / District……………………………..………………………จังหวัด / Province …………………………….……………................
รหัสไปรษณีย์ / Postal Code..........................................................โทรศัพท์ / Telephone ………………………..…………………………………
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี / Tax ID No. ……………………………………………………………………………………………….……………………
โปรดระบุประเภทผู้จองซื ้อหุ้น / Please specify type of subscribers
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย / Thai individual
เลขบัตรประจาตัวเลขที่ / Identification No..........................................................................................................................................................
 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว / Alien individual
ใบต่างด้ าว / หนังสือเดินทาง / เลขบัตรประจาตัวเลขที่ / Alien Card / Passport / ID Card No..............................................................................
 นิติบุคคลสัญชาติไทย / Thai Juristic Entity
เลขทะเบียนบริ ษัท / Company Registration No. ................................................................................................................................................
 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว / Foreign Juristic Entity เลขทะเบียนบริ ษัท / เลขประจาตัวผู้เสียภาษี / Company Registration No. / Tax ID No.......................................................................................
ในฐานะผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)
Being the warrant holder of RAIMON LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ที่จะใช้ สทิ ธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดต่อไปนี ้
I/We hereby intend to exercise the right to purchase the ordinary shares of RAIMON LAND PUBLIC COMPANY LIMITED as follows:
1. จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้ สทิ ธิ / Amount of the warrant to exercise ………………………………………………………………..……………..………………… หน่วย / Units
2. จานวนหุ้นสามัญที่ได้ จากการขอใช้ สทิ ธิ / Amount of the ordinary shares received from the exercise of warrants ……………………………..……………….………………….หุ้น / Shares
อัตราการใช้ สทิ ธิเท่ากับ ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : 1 หุ้นสามัญ ในราคาหุ้นละ 1.97 บาท หรื ออัตราการใช้ สทิ ธิ และ/หรื อ ราคาการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับอัตราการใช้ สทิ ธิ และ/หรื อ ราคาการใช้
สิทธิตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ (“ข้ อกาหนดสิทธิ”)
The exercise ratio is warrant 1 unit(s) : ordinary share 1 share(s) with the exercise price of Baht 1.97 per share or adjusted ratio and/or adjusted price as refers in the terms concerning rights and
obligations of warrant issuer and warrant holders (“Term of Warrants”).
3. รวมเป็ นเงินที่ต้องชาระในการจองซื ้อหุ้นสามัญ / Totaling of payment ……………………………………………………บาท / Baht
4. ข้ าพเจ้ าได้ ชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวที่สามารถเรี ยกเก็บเงินในกรุงเทพมหานครเท่านั ้น โดย / I/We hereby submit for payment of the ordinary shares that could be cashed in Bangkok only : by
 เช็ค / Cheque
 แคชเชียร์ เช็ค / Cashier Cheque
 ดร๊ าฟ / Banker’s draft
 ตัว๋ แลกเงิน ธนาคาร / Bill of Exchange
สัง่ จ่าย “บัญชีจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุน บริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)” / payable to “Raimon Land Plc. for Account of Share Subscription”
เลขที่ / Cheque No………………..……….…………. ธนาคาร / Bank…………….……….……………………….. สาขา / Branch………………….………………. ลงวันที่ / Date………………..……………………
5. ข้ าพเจ้ าได้ สง่ มอบใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญและขอรับทอนใบสาคัญแสดงสิทธิ (ถ้ ามี)ดังนี ้ / I/We have delivered the warrant certificate and receive the warrants, which are not exercised (if any).
ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน / Amount of Delivered warrants …… ใบ / Certificate(s) รวมจานวน / Totaling ………….. หน่วย / Units ตามรายละเอียดดังนี ้ / with the following details;
เลขที่ใบสาคัญ / Warrant Certificate(s) No. …………………………………………… จานวน / Amount ……………………………………………………….. หน่วย / Units
เลขที่ใบสาคัญ / Warrant Certificate(s) No. …………………………………………… จานวน / Amount ……………………………………………………….. หน่วย / Units
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ ามี) / Amount of the warrants which are not exercised (if any)……………………….……………………..……….หน่วย / Units
6. หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรsหุ้นสามัญดังกล่าวแล้ วข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการดังต่อไปนี ้ (ผู้จองซื ้อหุ้นเลือกข้ อใดข้ อหนึง่ )
When I/We receive the above ordinary shares as allotted to me/us, I/We hereby agree to have ether one of the following executed (Subscriber must choose one).
 ให้ ออกหุ้นสามัญที่ไ ด้ รั บจัดสรรนั ้นไว้ ในชื่อ “บริ ษัท ศูนย์ รั บฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อ ผู้ฝาก” และดาเนินการให้ บริ ษัทหลักทรั พย์ ……………………………..…... .................สมาชิกผู้ฝาก
เลขที่……..…………………………...……...........…... (ระบุชื่อใดชื่อหนึง่ ตามรายละเอียดชื่อที่ปรากฏด้ านหลังใบจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิ ) นาใบสาคัญแสดงสิทธิเข้ าฝากไว้ กับ บริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์
(ประเทศไทย) จากัด เพื่อบัญชีซื ้อขายหุ้น ซึง่ ข้ าพเจ้ ามีอยู่กบั บริ ษัทนั ้น บัญชีเลขที่ …………………….……........………………………………………….
Issue the ordinary shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” for the allotted ordinary shares and proceed for (name of broker)
…………………………………..……………........ Participant No.……..………… (See the list appeared at the back of this subscription form), to deposit those ordinary shares with Thailand
Securities Depository Company Limited for securities trading account number….…………...……………….… with which I/we have maintained my/our account.
 ให้ ออกใบหุ้นสามัญที่ได้ รับจัดสรรนั ้นไว้ ในชื่อของข้ าพเจ้ า โดยข้ าพเจ้ ายินดีมอบหมายให้ บริ ษัทฯดาเนินการใดๆ เพื่อจัดทาและส่งมอบใบหุ้นสามัญให้ ข้าพเจ้ าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ใช้ สิทธิซื ้อหุ้น โดยข้ าพเจ้ า
รับทราบว่า ข้ าพเจ้ าอาจได้ รับใบหุ้นล่าช้ าหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหลักทรัพย์ของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนให้ ทาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
To issue the ordinary share certificates in my/our name for the allotted amount of ordinary shares, I/We hereby authorize the Company to proceed with all necessary actions to have the
ordinary share certificates made and delivered to me/us within 30 days after the exercise date. I/We also agree that the ordinary share certificates may be received after the Stock Exchange of
Thailand has approved the listing and the trading of the Company's shares on the Stock Exchange of Thailand.
7. ในกรณีของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิซงึ่ เป็ นคนต่างด้ าวที่ไม่สามารถใช้ สทิ ธิได้ ตามจานวนที่ระบุไว้ ในใบแจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้น สามัญนี ้ เนื่องจากข้ อจากัดการใช้ สทิ ธิตามที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ ข้ าพเจ้ าตกลง
ให้ บริ ษัทคืนใบสาคัญแสดงสิทธิและเงินที่เหลือในส่วนที่ไม่สามารถใช้ สทิ ธิคืนภายใน 14 วัน นับจากวันใช้ สทิ ธิในครัง้ นั ้นๆ
In case where the non-Thai warrant holder cannot exercise his/her right in full amount as stated in this form because of the restriction on the exercise of warrants as referred in the Terms of Warrants,
I/We hereby agree that the Company return the warrant certificates and the money left for the warrants, which cannot be exercised with no interest reimbursement to the subscriber by registered mail
14 days after each exercise date.
ข้ าพเจ้ าขอรับรองและตกลงว่าจะรับซื ้อหุ้นสามัญจานวนดังกล่าวหรื อในจานวนทีบ่ ริ ษัทจะจัดสรรให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซื ้อหุ้นสามัญนี ้ แต่หากข้ าพเจ้ าไม่สงใบจองซื ้อหุ้นสามัญที่ได้ กรอกรายละเอียดครบถ้ วนเรี ยบร้ อยแล้ ว
พร้ อมกับ เช็ค / แคชเชียร์ เช็ค / ดร๊ าฟ / ตัว๋ แลกเงิน ธนาคาร มาถึงบริ ษัทภายในกาหนดเวลาการจองซื ้อ หรื อ เช็ค / แคชเชียร์ เช็ค / ดร๊ าฟ / ตั๋วแลกเงิน ธนาคาร ไม่ผ่านการชาระเงินจากธนาคารให้ ถือว่าข้ าพเจ้ าแสดงเจตนาไม่
ประสงค์ใช้ สทิ ธิการจองซื ้อหุ้น
I/We hereby undertake to purchase the above amount of ordinary shares or any amount as allotted to me/us, I/We shall not revoke the subscription as stated above. If I/We do not deliver this form which has
been duly completed together with Cheque / Cashier Cheque / Banker’s draft / Bill of Exchange to the company within subscription period or with Cheque / Cashier Cheque / Banker’s draft / Bill of
Exchange be refused from the bank, it shall be deemed that I/We have no intention to exercise warrants.
ลงชื่อ / Signed……………………………................………….ผู้จองซื ้อ / Subscriber
(…………………………………………………)


หลักฐานการรับฝากการจองซือ้ หุ้นสามัญ (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้ อความในส่ วนนีด้ ้ วย) / Subscription Receipt (Subscribers please also fill in this section)
เลขที่ / No................................
บริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) ได้ รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) / RAIMON LAND PUBLIC COMPANY LIMITED received money from (Name of subscriber)
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
เพื่อจองซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) / For a subscription of ordinary shares of RAIMON LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
จานวนหุ้นสามัญที่ได้ จากการขอใช้ สทิ ธิ / Amount of ordinary shares received from the exercise of the right ………………………………………………………………………………………………….…..………...หุ้น / Share
ในราคาหุ้นละ / at the price of Baht per share......................................................บาท รวมเป็ นเงิน /Totaling amount of Baht......................................................บาท จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน / Amount of the
warrants which are not exercised or returned...................................................... เลขที่เช็ค / Cheque No…....………………..……..……. วันที่ / Date..….……………………………………………….……
ธนาคาร / Bank………………………………………. สาขา / Branch ..….……………………………………….……จานวนเงิน / Amount of Baht ............................................................................................. บาท
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับมอบอานาจ / Authorized Officer …………….………………………….…………………….
(...…………………………..………………………………)
วันที่................................................................................

รายชื่อสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ กับศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด / List of Participant Number – Thailand Securities Depositary Co., Ltd.
BROKER
ผู ้ฝากเลขที่
Participant No.

่ บริษัท
ชือ
Company Name

ผู ้ฝากเลขที่
Participant No.

่ บริษัท
ชือ
Company Name

002

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก ้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED

029

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

003

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

030

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

004

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

032

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบ ี (ประเทศไทย) จากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

005

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ ้าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

034

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

006

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

038

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซ ี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

007

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

048

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED (PRUDENT SIAM)

008

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED

200

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

010

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์รล
ิ ลินซ์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED

211

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED

011

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

213

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED

013

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

224

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

014

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

225

บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED

015

บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จากัด
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED

229

บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED

016

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

230

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

019

บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จากัด
KKTRADE SECURITIES COMPANY LIMITED

244

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

022

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต ี้ จากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED

247

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
REDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

023

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED

248

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมโิ ก ้ จากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

026

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

924

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

027

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

236

ธนาคาร ทิสโก ้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

243

บริษัทหลักทรัพย์ เพือ
่ ธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

242

บริษัทหลักทรัพย์ ซิตค
ี้ อร์ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED

245

ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

301

ธนาคาร ซิตแ
ี้ บงก์ เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES)
CITIBANK N.A. - CUSTODY SERVICES

329

ธนาคาร ทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

302

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

330

่ งไฮ ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน
่ จากัด (เพือ
ธนาคาร ฮ่องกงและเซีย
่ ตราสารหนี้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.- BOND

303

ิ
ธนาคาร กรุงเทพ จากัด (มหาชน) -ผู ้รับฝากทรัพย์สน
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY

334

บริษัทหลักทรัพย์ เพือ
่ ธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)-คัสโตเดีย
้ น
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

304

่ งไฮ ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน
่ จากัด
ธนาคาร ฮ่องกงและเซีย
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LIMITED BKK.

336

ธนาคาร เกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

305

ธนาคาร กรุงไทย จากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

337

ธนาคาร ทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

308

ธนาคาร กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

339

ิ )
ธนาคารทิสโก ้ จากัด (มหาชน) (เพือ
่ รับฝากทรัพย์สน
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

312

ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTEREDBANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED

340

ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพือ
่ ค ้าตราสารหนี้)
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)

343

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ิ
ธนาคาร ดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ-เพือ
่ รับฝากทรัพย์สน

345

ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

326

ธนาคาร เดอะรอยัลแบงก์ออ
๊ ฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH

425

ธนาคาร กรุงไทย จากัด (มหาชน) (เพือ
่ ลูกค ้า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

328

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB BROKER

CUSTODIAN

316
320

ธนาคาร ไอซีบซ
ี ี (ไทย) จากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH-CUSTODY SERVICES

