เลขที่/No…………………………………..……..
แบบแสดงความจานงการใช้สิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของ บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) (ZIGA-W1)
Subscription Form to Exercise the Right to Purchase Ordinary Shares of Ziga Innovation Public Company Limited (ZIGA-W1)
วันที่ยื่นความจานงการใช้สทิ ธิ/ Date to notify the intention to exercise
24 มีนาคม 2565 / 24 March 2022
25 มีนาคม 2565 / 25 March 2022
28 มีนาคม 2565 / 28 March 2022
ทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิเลขที่ / Warrant holder registration No. ………………………………………………………………………

29 มีนาคม 2565 / 29 March 2022

30 มีนาคม 2565 / 30 March 2022

โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีด้ ว้ ยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน (Please fill in the completed information)
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) ดังนี้
I/We intend to exercise the right to purchase the ordinary shares of Ziga Innovation Public Company Limited as follows:
จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิ / Amount of the Warrants to be exercised ………………………………………………………………………………………………… หน่วย/Units
จานวนหุน้ สามัญที่ได้จากการขอใช้สิทธิ / Amount of the ordinary shares received from the exercise of the Warrants ………………………………………………………………………………………….. หุน้ /Shares
อัตราการใช้สิทธิเท่ากับ ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุน้ สามัญ 1 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 1 บาท / The exercise ratio is warrant 1 unit : ordinary share 1 share with the exercise price of Baht 1 per share.
รวมเป็ นเงินที่ตอ้ งชาระในการใช้สิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญ / Total payment for shares subscription ………………………………………………. บาท / Baht (………………………………………………………………………………………………)
ข้าพเจ้าได้ชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญดังกล่าวโดย / I/We herewith make the payment for share subscription by ………………………………………………………………………
สั่งจ่าย “บริษทั ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน)” / payable to “Ziga Innovation Public Company Limited”
ลงวันที่ / Date ……………………………………….…………… ธนาคาร / Bank ........................................................................ สาขาที่โอน / Branch ………………………………………………………….
(โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ จะต้องสามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2565 เท่านัน้ ) (for Cheque or cashier Cheque or Draft must be cleared at a clearing house in Bangkok within 30 March 2022 only)
โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน)” / transfer to saving account name “Ziga Innovation Public Company Limited” เลขที่บญ
ั ชี 359-2-10039-9 / Account number 359-2-10039-9
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขาบางครุ / Kasikorn Bank Public Company Limited, Bang Khru Branch, พร้อมแนบสาเนา Slip การโอนมาพร้อมนีด้ ว้ ย / With a copy of pay-in slip enclosed.
ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิและขอรับทอนใบสาคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ดังนี้ / I have delivered the warrant certificates and request to receive the part of warrants that are not exercised back (if any)
ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน / Amount of delivered Warrants …………………………………………………….. ใบ/ certificate (s) ตามรายละเอียดดังนี้ / with the following details
เลขที่ใบสาคัญแสดงสิทธิ / Warrant Certificate (s) No. ……………………………………………………… จานวน/ Amount ………………………………………………….. หน่วย/ Units
จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี) / Amount of unexercised warrants to be returned (if any) …………………………………………………….. หน่วย/ Units
เมื่อข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญดังกล่าวแล้ว ในการส่งมอบหุน้ ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทดาเนินการดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
If I/We am/are allotted the said Shares, I/We agree to have either of the following processed by the Company (Choose one only)
ให้ฝากใบหุน้ สามัญตามจานวนท่าด้รบั ดารจัดสรรนัน้ วในชื่อ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดาเนินการให้ บริษทั ............................................................................................................................ สมาชิกผูฝ้ าก
เลขที่ .................................... นาหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้าบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ เลขที่ ............................................................... ชื่อ / Name ……………………………………………………….
ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กบั บริษัทนัน้ / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor” for the allotted Shares and assign for Participant name……………………………………………………….
TSD member no. ………………………….. To deposit the said Shares with the Thailand Securities Depository Co., Ltd. (“TSD”) for my/our securities a/c no. …………………………………………………………………………………...
Maintained at the said TSD member company.
ให้ฝากใบหุน้ สามัญ ตามจานวนที่ได้รบั การจัดสรรนั้น ไว้ในชื่อ “บริษั ท ศูน ย์รับ ฝากหลัก ทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ” และน าหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษั ท ศูน ย์รับ ฝากหลัก ทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยน าเข้าบัญชีของบริษัทที่ ออกหลักทรัพย์
สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในภายหลังผูจ้ องซือ้ หุน้ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities
Depository Co., Ltd.” For the allotted Shares and deposit the said Shares with TSD under issuer account for my name account number 600 (for issuing a Share certificate later, subscriber shall pay the fees as specified by TSD)
ให้ออกใบหุน้ สามัญตามจานวนทีได้รบั จัดสรรนัน้ ไว้ในชือ่ ของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุน้ ให้ขา้ พเจ้าตามชือ่ ที่อยู่ที่ระบุไว้ในทะเบียนผู้ถือหุน้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัทดาเนินการใดๆ เพื่อทาให้การจัดทาใบหุน้ และส่งมอบ
ใบหุน้ ให้แก่ขา้ พเจ้าภายใน 15 วันทาการ นับจากวันใช้สิทธิซือ้ หุน้ / Issue a share certificate in my/our name for the allotted Shares and deliver the share certificate to me/us by registered mail according to the address stated in the
shareholder register. I/We agree to have the Company do the necessary to have the share certificate issued and delivered to me/us within 15 business days from exercise date.
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซือ้ หุน้ สามัญดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซือ้ หุน้ สามัญนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยร้อยพร้อมเงินโอนเข้าบัญชี มาถึงบริษัท
ภายในระยะเวลาการแจ้งความจานงใช้สิทธิ หรือ เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟ ไม่ผ่านการเรียกเก็บเงินจากธนาคาร ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะใช้สิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ
I/We hereby undertake to purchase the said Shares and shall not revoke this subscription. If I/We do not return this duly completed subscription form with payment has not been honored within the exercise period. I/We may be
deemed to have not exercised my/our subscription rights.
การลงทุนในหุน้ ย่อมมีความเสี่ยง / Please be aware of the risk involved in stock investment
ลงชื่อ.................................................................................ผูจ้ องซือ้ / Subscriber
ก่อนการตัดสินใจจองซือ้ หลักทรัพย์ ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ / Please read the relevant information carefully before subscription
(…………………………………………………………………..)
การประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) เพื่อจองซือ้ หุ้น / Suitability Test for share subscription
1. ข้าพเจ้าได้ผ่านการทาแบบประเมิน Suitability Test มาแล้ว และรับทราบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว / I /We already conducted Suitability Test, and I/We acknowledge my/our risk tolerance level.
2. ข้าพเจ้ารับทราบระดับความเสี่ยงของหุน้ สามัญที่ขา้ พเจ้าจะจองซือ้ ครัง้ นี้ I/We acknowledge risk level of share I/We will subscribe for.
ทัง้ นี้ หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าออกมาว่า ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกับการจองซือ้ หุน้ ในครัง้ นี้ ข้าพเจ้ายังยืนยันและประสงค์ที่จะจองซือ้ หุน้ สามัญในครัง้ นี้ และได้ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันในฐานะผูจ้ องซือ้ ด้านล่าง โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า
การลงทุนในหุน้ สามัญครัง้ นีไ้ ม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ขา้ พเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test / If the result of Suitability Test indicates that this share investment does not match my/our risk tolerance level, I/we still wish to
subscribe for this shares. I will put my signature below to confirm my intention for this share subscription. I/We acknowledge that this share investment does not match my risk tolerance level in accordance with the result of suitability
test.
ลงชื่อ.................................................................................ผูจ้ องซือ้ / Subscriber
(…………………………………………………………………..)
หลักฐานการใช้สิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) (บริษทั ฯ) (ผูจ้ องซือ้ โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้ ว้ ย)
วันที่จองซือ้ / Subscription Date ……………………………………………
เลขที่ / No. ……………………………………………………..
ผูจ้ ดั จาหน่ายได้รบั เงินจาก / Underwriter received payment from ………………………………………………………….…………………………… เพื่อจองซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ จานวน / For a subscription of the ordinary
shares of the Company of …………………………..…………………….. หุน้ / Share ในราคาหุน้ ละ 1 บาท / at Baht 1 per share รวมเป็ นเงิน / totaling of …………………………………….……………….. บาท / Baht
โดยชาระเป็ น / made payable by
เงินโอน / Pay-in
ลงวันที่ / Date …………………………………………………….. ธนาคาร / Bank ……………………………………………………………… สาขาที่โอน / Branch ....................................................................................
โดยหากผูจ้ องซือ้ ได้รบั การจัดสรรหุน้ ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ / If the subscriber receives the aforesaid shares, the subscriber requests as follow :
ออกใบหุน้ ในนาม “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” เลขที่สมาชิกผูฝ้ าก ................................................................................ บัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์เลขที่ ...........................................................................................
Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor” participant number ……………………………………………….. Securities trading account number ……………………………………..
ออกใบหุน้ ในนาม “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ” โดยนาเข้าบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อผูจ้ องซือ้ / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.” and deposit
those share under issuer account for my name, account number 600
ออกใบหุน้ ในนามผูจ้ องซือ้ ภายใน 15 วันทาการ นับแต่วนั ใช้สิทธิซอื ้ หุน้ / Issue a share certificate in the name of subscriber within 15 business days from the exercise date
เจ้าหน้าที่ผรู้ บั มอบอานาจ / Authorized Officer ………………………………………………………
หมายเหตุ : หากผูจ้ องซือ้ ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปที่ฝ่ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-2229-2800

BROKER
ผูฝ้ ากเลขที่
ชื่อบริ ษทั
Participant No.
Company Name
002
บริ ษทั หลักทรัพย์ทิสโก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
003
บริ ษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
004
บริ ษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD
005
บริ ษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
006
บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
007
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.
008
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
010
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด
MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
011
บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
013
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจี ไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
014
บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
015
บริ ษทั หลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จากัด
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
016
บริ ษทั หลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
019
บริ ษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
022
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรี นิต้ ี จากัด
TRINITY SECURITIES CO.,LTD.
023
บริ ษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES CO.,LTD.
026
บริ ษทั หลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
027
บริ ษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
029
บริ ษทั หลักทรัพย์กรุ งศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
030
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.

ผูฝ้ ากเลขที่
ชื่อบริ ษทั
Participant No.
Company Name
236
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
242
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซิต้ ีคอร์ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)

ผูฝ้ ากเลขที่
ชื่อบริ ษทั
Participant No.
Company Name
032
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
034
บริ ษทั หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
038
บริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
048
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
050
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
051
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
052
บริ ษทั หลักทรัพย์ จี เอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จากัด
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED
200
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
211
บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
213
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.
221
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ชนั่ พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.
224
บริ ษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
225
บริ ษทั หลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
229
บริ ษทั หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
230
บริ ษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
244
บริ ษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
247
บริ ษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
248
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
924
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB-BROKER
ผูฝ้ ากเลขที่
ชื่อบริ ษทั
Participant No.
Company Name
243
บริ ษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
245
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
ผูฝ้ ากเลขที่
ชื่อบริ ษทั
ผูฝ้ ากเลขที่
Participant No.
Company Name
Participant No.
301
ธนาคารซิต้ ีแบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
329
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
302
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
330
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.
303
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) - ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน
334
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
304
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชัน่ จากัด
336
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.
305
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
337
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.
308
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
339
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
312
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
340
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.
316
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
343
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
320
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุ งเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
345
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES
328
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
425
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อบริ ษทั
Company Name
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชัน่ จากัด (เพื่อตราสารหนี้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
บริ ษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี้)
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

